
 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( 2019شهر مارس لعام  للفصل الدراسي الثاني ) اختبار التقويم المستمر
 ( األولللصف  ) 

 

 رالمقر ادةـــالم التاريخ اليوم

 "English Unit "6 14/3 الخميس

 484إلى ص  459من ص  الرياضيات 17/3 األحد

 اللغة العربية 18/3 االثنين
 147إلى ص  97 كتاب الطالب من ص

مع  125حتى ص  83كتاب النشاط من ص 

 أوراق العمل

الوحدة التاسعة )تغيرات الطقس ( من ص  العلوم 19/3 الثالثاء

 295إلى ص  242

 81إلى ص  40من ص  التربية اإلسالمية 20/3 األربعاء

 71إلى المناسبات ص  40مهن من العالم ص  الدراسات االجتماعية 21/3 الخميس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( 2019شهر مارس لعام  للفصل الدراسي الثاني ) اختبار التقويم المستمر
 ( الثانيللصف  )  

 

 ادةـــالم التاريخ اليوم
 المقرر

 اختبار الكتابة ) خارجي / وزاري( اللغة العربية 12/3 الثالثاء

 "English Unit "6 14/3 الخميس

In both books 

 الوحدة العاشرة العلوم 17/3 األحد

 تحليل البيانات 8الوحدة  الرياضيات 18/3 االثنين

 اللغة العربية  19/3 الثالثاء
 الوحدة السابعة

 79إلى ص  36من ص  الدراسات االجتماعية 20/3 األربعاء

 التربية االسالمية 21/3 الخميس

 89الى ص  48من ص 

فضل تالوة –ألمانة ا- 2أنا اصلي –)الصافات 

 القرآن(

 

 

 

 

 

 



 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( 2019شهر مارس لعام  للفصل الدراسي الثاني ) اختبار التقويم المستمر
 (الثالثللصف  )  

 

 ادةـــالم التاريخ اليوم
 المقرر

 79إلى ص  41من ص  الدراسات االجتماعية 3\12 الثالثاء

 الكتابة )خارجي / وزاري(اختبار  اللغة العربية 3\13 ا|ألربعاء

 التربية االسالمية 14/3 الخميس
 –) صفات الؤمن  81إلى  36من ص 

 أبو بكر الصديق ( –العلم والمعرفة –التسامح 

 التصميم والتكنولوجيا 17/3 األحد

Unit "1" 

Key words ( page 14) 

 السعادة ( سرالوحدة السادسة ) اللغة العربية 18/3 االثنين

 الوحدة العاشرة )الكسور( الرياضيات 19/3 الثالثاء

 English 20/3 األربعاء

Unit "7" 

Learner's Book 

Activity Book + worksheet 

 449إلى ص  391من ص  العلوم 21/3 الخميس

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( 2019شهر مارس لعام  للفصل الدراسي الثاني ) اختبار التقويم المستمر
 ( الرابعللصف  )

 

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 Practical exam (unit  5 /create a poster) والتكنولوجياالتصميم  17/3 األحد

 English Unit 8 + 9 ( Writing ) 18/3 االثنين

 ( الوحدة السادسة ) أطلق العنان ألفكاري اللغة العربية 20/3 األربعاء 

 337إلى ص  268من ص  علوم 24/3 األحد

 83إلى ص  44من ص  التربية اإلسالمية 25/3 االثنين

 76إلى ص  51من ص  الدراسات االجتماعية 26/3 الثالثاء

 استماع ) وزاري ( English 27/3 األربعاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( 2019شهر مارس لعام  للفصل الدراسي الثاني ) اختبار التقويم المستمر
 ( لخامسللصف  )  ا

 

 رالمقر ادةـــالم التاريخ اليوم

 654إلى ص  625من ص  الرياضيات 20/3 ا|ألربعاء

 91إلى  54من ص  التربية إلسالمية 21/3 الخميس

 419إلى ص  348من ص  العلوم 24/3 األحد

 English Unit 7 , 8 , 9 (Writing ) 25/3 االثنين

 اللغة العربية 26/3 الثالثاء

الوحدة الخامسة مع التركيز على كان و أخواتها 

وأحوال الخبر لحملة كان و أخواتها و )الهمزة 

 المتوسطة (

 التصميم والتكنولوجيا 27/3 األربعاء

UAE Movie  presentation 

 student will present their stop 

motion animation film to their class 

 الدراسات االجتماعية 28/3 الخميس

)الشيخ  79إلى ص  47الوحدة الثانية من ص 

 –فارس البيئة والمحميات الطبيعية زايد 

 مصادر الطاقة (

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( 2019شهر مارس لعام  للفصل الدراسي الثاني ) اختبار التقويم المستمر

 ( السادسللصف  )  
 

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 )وحدة الدوال  593إلى ص  573ص  الرياضيات 20/3 ا|ألربعاء

 التربية إلسالمية 21/3 الخميس

درس اإلمام مالك _  87إلى ص  50من ص 

 سبيل الهداية  _ اإلقالب _ األخالق الحميدة (

 الوحدة الثامنة  العلوم 24/3 األحد

 English Unit (6 + 7 + 8 ) Writing 25/3 االثنين

 الوحدة الرابعة اللغة العربية 26/3 الثالثاء

 التصميم والتكنولوجيا 27/3 األربعاء

Fidget cube presentation  

Student should present a maker 

Fidget cube 

 الدراسات االجتماعية 28/3 الخميس

 كوريا الجنوبية زايد حضاره انجازات 

 بالدي موروث

 

 

 

 

 



 

 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( 2019شهر مارس لعام  للفصل الدراسي الثاني ) اختبار التقويم المستمر
 ( السابعللصف  )  

 

 ادةـــالم التاريخ اليوم
 المقرر

 الرياضيات 20/3 ا|ألربعاء
 ) وحدة الهندسة ( 554إلى ص  535ص 

 التربية إلسالمية 21/3 الخميس
 أول ثالث دروس من الوحدة الرابعة 

 العلوم 24/3 األحد
 ( 8.2+ 8.1الوحدة السابعة + درس )

 English Unit 7 + 8 (CB / WB ) 25/3 االثنين

 الوحدة الرابعة اللغة العربية 26/3 الثالثاء

 التصميم والتكنولوجيا 27/3 األربعاء

Maze presentation student will 

present a maze they have created  to 

me 

 الدراسات االجتماعية 28/3 الخميس

الخصائص الطبيعية والبشرية والتاريخ الحديث 

 والمعاصر لدولة االمارات  العربية المتحدة

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( 2019شهر مارس لعام  للفصل الدراسي الثاني ) اختبار التقويم المستمر
 ( الثامنللصف  )  

 ادةـــالم التاريخ اليوم
 المقرر

 الوحدة السابعة الرياضيات 20/3 ا|ألربعاء

 التربية إلسالمية 21/3 الخميس

 أداب السفر _ أحكام العمرة _ قدرة هللا  

 81إلى ص  40المد الفرعي _ ص 

 العلوم 24/3 األحد
 7+  6الوحدة 

 English Unit 7 + 8 (CB / WB ) 25/3 االثنين

 اللغة العربية 26/3 الثالثاء

 وصية ذي اإلصبع _ شعر روح الطبيعة  

 فعل األمر والمهارات النحوية السابقة 

 التشبيه المرسل والمؤكد 

 التصميم والتكنولوجيا 27/3 األربعاء

App presentation . student will 

present blippit app . that they have 

created 

 الدراسات االجتماعية 28/3 الخميس

اإلمارات وسفينة  –زايد وحلم الشباب 

 إلى سبا األمل الصحراء 

  االقتصاد واألخضر اإلماراتي

 
 

 



 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( 2019شهر مارس لعام  للفصل الدراسي الثاني ) اختبار التقويم المستمر
 ( المتقدمالتاسع للصف  ) 

 

 ادةـــالم التاريخ اليوم
 المقرر

 الوحدة الثانية كاملة )الحركة في بعدين ( فيزياء 19/3 الثالثاء

 تربية إسالمية 20/3 ا|ألربعاء

 (26-1األمن و األمان / سورة الواقعة )

 ( 56 – 27) سورة الواقعة 

 95إلى ص  57من ص  دراسات اجتماعية 21/3 الخميس

 االستعارة - 2النحو  –السعادة  –لن أبكي  اللغة العربية 25/3 االثنين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( 2019شهر مارس لعام  للفصل الدراسي الثاني ) اختبار التقويم المستمر
 ( العامالتاسع للصف  )  

 

 ادةـــالم التاريخ اليوم
 رالمقر

 8+ الوحدة   7الوحدة  علوم 19/3 الثالثاء

 اإلسالميةالتربية  20/3 ا|ألربعاء

 (26 - 1األمن واألمان / سورة الواقعة )

 ( 56 – 27سورة الواقعة ) 

 95إلى ص  57ص  الدراسات االجتماعية 21/3 الخميس

 + االستعارة  2لن أبكي + السعادة + النحو  اللغة العربية 25/3 االثنين

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( 2019شهر مارس لعام  للفصل الدراسي الثاني ) اختبار التقويم المستمر
 ( المتقدم العاشرللصف  )

 

 ادةـــالم التاريخ اليوم
 رالمقر

 249إلى ص  209من ص  كيمياء  19/3 الثالثاء

 التربية االسالمية 20/3 ا|ألربعاء

 منهج التي في الدعوة / الدنيا دار عمل 

 تدوين السنة 

 مهارات دراسات اجتماعية 21/3 الخميس

 الكــــهرباء الساكنة كاملة فيزياء 24/3 األحد

 لغة العربية 25/3 االثنين

األيام + الكتابا + الطباق والمقابلة +  حبأنا من بدل بالص

 أسلوب االختصاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( 2019شهر مارس لعام  للفصل الدراسي الثاني ) اختبار التقويم المستمر
 ( العامالعاشر للصف  )

 

 ادةـــالم التاريخ اليوم
 المقرر

 149إلى ص  122من ص  فيزياء 18/3 االثنين

 101إلى ص  86من ص  األحياء  19/3 الثالثاء

 التربية اإلسالمية 20/3 ا|ألربعاء

 منهج التي في الدعوة / الدنيا دار عمل 

 تدوين السنة 

 مهارات دراسات االجتماعية  21/3 الخميس

 اللغة العربية 25/3 االثنين

أنا من بدل بالصحب الكتابا + الطباق والمقابلة + األيام 

 + أسلوب االختصاص

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( 2019شهر مارس لعام  للفصل الدراسي الثاني ) اختبار التقويم المستمر
 (المتقدمالحادي عشر للصف  )

 ادةـــالم التاريخ اليوم
 المقرر

 اللغة العربية  18/3 االثنين

 قصة قصيره –شعر من العصر الحديث 

 البدل -النداء   -نص معلوماتي 

 مهارات ) خارجي ( الدراسات االجتماعية 19/3 الثالثاء

 الوحدة الرابعة  منأول ثالث دروس  التربية االسالمية 20/3 ا|ألربعاء

 الوحدة الثانية  أحياء  21/3 الخميس

 الوحدة السادسة فيزياء  24/3 األحد

 Unit ( 7 ) علوم الصحية  25/3 االثنين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( 2019شهر مارس لعام  للفصل الدراسي الثاني ) اختبار التقويم المستمر
 ( العامالحادي عشرللصف  )

 

 رالمقر ادةـــالم التاريخ اليوم

 اللغة العربية  18/3 االثنين

 قصة قصيره –شعر من العصر الحديث 

 البدل -النداء   -نص معلوماتي 

 مهارات ) خارجي ( الدراسات االجتماعية 19/3 الثالثاء

 أول ثالث دروس  التربية االسالمية 20/3 ا|ألربعاء

 176إلى  150من ص  كيمياء 21/3 الخميس

 154إلى  ص  133ص  فيزياء  24/3 األحد

 Unit ( 7 ) علوم الصحية  25/3 االثنين

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( 2019شهر مارس لعام  للفصل الدراسي الثاني ) اختبار التقويم المستمر
 ( المتقدمالثاني عشر للصف  )

 

 ادةـــالم التاريخ اليوم
 المقرر

 اللغة العربية  18/3 االثنين

نص معلوماتي  –شعر من العصر األندلسي 

الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل  –

 والمفاعيل

 امتحان خارجي الدراسات االجتماعية 19/3 الثالثاء

 187إلى ص  158من ص  كيمياء 20/3 ا|ألربعاء

 Ch 3 ( sec 1 ) التصميم االبداعي واالبتكار 21/3 الخميس

 فيزياء  24/3 األحد

  155إلى ص  146من ص 

 نهاية الوحدة السابعة 170ومن ص 

 Unit ( 7 ) علوم الصحية  25/3 االثنين

 التربية االسالمية 26/3 الثالثاء 

 ثالث دروس من الوحدة الرابعة 

 95إلى ص  66من ص 

 

 



 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( 2019شهر مارس لعام  للفصل الدراسي الثاني ) اختبار التقويم المستمر
 ( العامالثاني عشر للصف  )

 ادةـــالم التاريخ اليوم
 المقرر

 اللغة العربية  18/3 االثنين

نص معلوماتي  –شعر من العصر األندلسي 

الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل  –

 والمفاعيل

 كيمياء + أحياء 19/3 الثالثاء

 144إلى ص  120من ص )كيمياء ( 

 الجهاز الهيكلي –الجهاز الغطائي ) أحياء ( 

 الوحدة الخامسة فيزياء 21/3 الخميس

 Unit ( 7 ) علوم الصحية  25/3 االثنين

 التربية االسالمية 26/3 الثالثاء 

 ثالث دروس من الوحدة الرابعة 

 95إلى ص  66من ص 
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