
 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (  لشهر فبراير )الثاني تقويمي للفصل الدراسي امتحان 
 للصف  )  األول (

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 الوحدة األولى علوم عامة 10/2 األحد

 من كتاب الطالب 51إلى  21من ص اللغة العربية 11/2 االثنين

 English Unit 5 Learner's Book (Activity Book) 12/2 الثالثاء

 31إلى ص  6من ص  إسالمية 13/2 األربعاء

 39إلى ص  31من ص  دراسات اجتماعية 14/2 الخميس

 364إلى ص  307من ص  رياضيات 17/2 األحد

 

 

 
 

 

 الخاصـة درسة الاسـتقلالم

 (لشهر فبراير   )الثاني امتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 ف  ) الثاني  (للص

 المقرر ادةـــالم تاريخال اليوم

 382إلى ص  357من ص  رياضيات 10/2 األحد

 45إلى ص  12من ص  التربية اإلسالمية 11/2 االثنين

 الوحدة الخامسة كاملة  اللغة العربية 12/2 الثالثاء

 38إلى ص  15من ص  الدراسات االجتماعية  13/2 األربعاء

 267إلى ص  218ص  من علومال 17/2 األحد

 English 18/2 ثنيناال
Activity Book(75 to 93) 

 Learner's Book(94 to 116 ) 

 
 

 



 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (لشهر فبراير   )الثاني امتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 ( الثالثف  )  للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 485إلى ص  423من ص 8الوحدة  رياضيات 10/2 األحد

 الوحدة الخامسة )وجدت طريقي ( اللغة العربية 11/2 االثنين

 English Unit 5( Activity Book+ Learner's Book) 12/2 الثالثاء

 353إلى ص  294من ص علومال 13/2 األربعاء

 35إلى ص  10من ص  التربية اإلسالمية 14/2 الخميس

 38إلى ص  15من ص  الدراسات االجتماعية 17/2 األحد

 

 

 الخاصـة الاسـتقلال مدرسة

 (لشهر فبراير   )الثاني امتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 ( الرابعف  )  للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 كاملة  8الوحدة  رياضيات 10/2 األحد

 33إلى ص  12من ص  التربية اإلسالمية 11/2 االثنين

 اللغة العربية 12/2 الثالثاء
مع كتاب النشاط وأنواع الوحدة السابعة كاملة 

 األفعال

 265إلى ص  202من ص  علومال 13/2 األربعاء

 37إلى ص  15من صفحة  الدراسات االجتماعية 14/2 الخميس

 English Unit 7 (Writing ) both books 17/2 األحد

 

 

 

 



 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (لشهر فبراير   )الثاني امتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 ( لخامسف  )  اللص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 466إلى ص  429من ص  الرياضيات  10/2 األحد

 341إلى ص  262من ص  العلوم  11/2 االثنين

 43إلى ص  12من ص  التربية اإلسالمية 12/2 الثالثاء

 English Unit 6 + Unit 7 writing - vocabulary 13/2 األربعاء

 43إلى ص  13من ص  لدراسات االجتماعيةا 14/2 الخميس

 والنحو كان و أخواتهاالوحدة األولى مع المفردات الجديدة  اللغة العربية 17/2 األحد

 Unit 1+2 تصميم وتكنولوجيا 18/2 االثنين

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (لشهر فبراير   )الثاني امتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 ( لسادسف  )  اللص

 المقرر ادةـــالم التاريخ يومال

 (7+6+5الوحدة الخامسة ) الدروس  الرياضيات  10/2 األحد

 الوحدة السادسة  العلوم  11/2 االثنين

 37إلى صفحة  10من ص التربية اإلسالمية 12/2 الثالثاء

 English Unit 6( CB +WB) 13/2 األربعاء

 50ص  إلى 15من ص  الدراسات االجتماعية 14/2 الخميس

 الوحدة الثالثة  اللغة العربية 17/2 األحد

 Unit 1+2 تصميم وتكنولوجيا 18/2 االثنين

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (لشهر فبراير   )الثاني امتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 (السابعف  )  للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 410لى ص إ 387من ص  الرياضيات  10/2 األحد

 الوحدة السادسة العلوم  11/2 االثنين

 (4+3+2+1الوحدة الثالثة الدروس ) التربية اإلسالمية 12/2 الثالثاء

 English Unit 6( CB +WB) 13/2 األربعاء

 الوحدة األولى   الدراسات االجتماعية 14/2 الخميس

 الوحدة الثالثة اللغة العربية 17/2 األحد

 Unit 1+2 ميم وتكنولوجياتص 18/2 االثنين

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (لشهر فبراير   )الثاني امتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 ( )الثامنف  للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 الوحدة الثانية الرياضيات  10/2 األحد

 الوحدة الخامسة )العدسات والمرايا( العلوم  11/2 االثنين

 (3+2+1الوحدة الثالثة الدروس ) التربية اإلسالمية 12/2 الثالثاء

 English Unit 6( CB +WB) 13/2 األربعاء

 الدراسات االجتماعية 14/2 الخميس
 موية العباسيةالدولة األ 43إلى ص  12من ص 

 الحضارة اإلسالمية

 الوحدة الثالثة اللغة العربية 17/2 األحد

 Unit 1+2 تصميم وتكنولوجيا 18/2 االثنين

 

 

 

 



 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (لشهر فبراير   )الثاني امتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 ( التاسع العامف  )  للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 الوحدة الثالثة كاملة التربية اإلسالمية 11/2 االثنين

 7+ الوحدة  6الوحدة  العلوم 12/2 الثالثاء

 40إلى ص  13من ص  دراسات اجتماعية  13/2 األربعاء

 اللغة العربية 14/2 الخميس
الناس والزمان +العباءة +األفعال التي تنصب مفعول في 

 الجزء األول + االستعارة + اسم الفاعل واسم الزمان 

 460إلى ص  424من ص  رياضيات  17/2 األحد

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (لشهر فبراير   )الثاني  امتحان تقويمي للفصل الدراسي
 (التاسع المتقدمف  )  للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 149إلى ص  122من صفحة  فيزياء 10/2 األحد

 الوحدة الثالثة كاملة التربية اإلسالمية 11/2 االثنين

 40إلى ص  13من ص  دراسات اجتماعية 13/2 األربعاء

 اللغة العربية 14/2 الخميس
والزمان +العباءة +األفعال التي تنصب مفعول في الناس 

 الجزء األول + االستعارة + اسم الفاعل واسم الزمان

 460إلى  ص  424من ص  رياضيات 17/2 األحد

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (لشهر فبراير   )الثاني امتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 ف  )  العاشر العام (للص

 المقرر ادةـــالم ريخالتا اليوم

 الوحدة كاملة " القوى " فيزياء 10/2 األحد

 مهارات  دراسات اجتماعية 11/2 االثنين

 أول ثالث دروس  التربية اإلسالمية 12/2 الثالثاء

 حلل الربيع + االستثناء + االستعارة + المشتقات اللغة العربية 13/2 األربعاء

 75 إلى ص 62من ص  أحياء 14/2 الخميس

 )المنطق والبرهان الرياضي ( 1الوحدة  رياضيات 17/2 األحد

 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (لشهر فبراير   )الثاني امتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 ف  )  العاشر المتقدم (للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 143إلى ص  118من ص  فيزياء 10/2 األحد

 مهارات اجتماعيةدراسات  11/2 االثنين

 أول ثالث دروس التربية اإلسالمية 12/2 الثالثاء

 حلل الربيع + االستثناء + االستعارة + المشتقات اللغة العربية 13/2 األربعاء

 رياضيات 17/2 األحد

 (8-5الدرس ) 577من ص 

 (8-8نهاية الدرس ) 607إلى ص 



 

 

 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (لشهر فبراير   )الثاني الدراسي  امتحان تقويمي للفصل
 ف  )  الحادي عشر عام (للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 119إلى ص  94الوحدة األولى من ص  فيزياء 10/2 األحد

 أول ثالث دروس  التربية اإلسالمية 11/2 االثنين

 اللغة العربية 12/2 الثالثاء
 حتى آخر دمعة  –أراك عصي الدمع 

 التشبيه الضمني  –مقاربة والشروع والرجاء أفعال ال

 خارجي الدراسات االجتماعية 13/2 األربعاء

 Unit 5 علوم صحية 14/2 الخميس

 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (لشهر فبراير   )الثاني امتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 ف  )  الحادي عشر المتقدم (للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 الوحدة األولى فيزياء 10/2 حداأل

 أول ثالث دروس التربية اإلسالمية 11/2 االثنين

 اللغة العربية 12/2 الثالثاء
 حتى آخر دمعة  –أراك عصي الدمع 

 التشبيه الضمني –أفعال المقاربة والشروع والرجاء 

 خارجي الدراسات االجتماعية 13/2 األربعاء

 14/2 الخميس
 علوم صحية

 

Unit 5 

 الوحدة األولى " الوراثة الجزيئية " أحياء 17/2 األحد

 
 

 



 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (لشهر فبراير   )الثاني امتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 ف  )الثاني عشر المتقدم (للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 الوحدة الرابعة 6-5-4-3الدروس  رياضيات 10/2 األحد

 خارجي الدراسات االجتماعية 11/2 االثنين

 Unit 5 علوم صحية 12/2 الثالثاء

 اللغة العربية 13/2 األربعاء
 قصة السماور  –الموشح جاد الغيث 

 النحو : الجملة الفعلية إلى جزم الفعل المضارع

  الثالث األولى في الوحدة الثالثة الدرس  التربية اإلسالمية 14/2 الخميس

 الوحدة األولى  اءفيزي 18/2 االثنين

 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (لشهر فبراير   )الثاني امتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 ف  )الثاني عشر العام (للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 الوحدة األولى  فيزياء 10/2 األحد

 خارجي الدراسات االجتماعية 11/2 االثنين

 Unit 5 علوم صحية 12/2 الثالثاء

 اللغة العربية 13/2 األربعاء
 قصة السماور  –الموشح جاد الغيث 

 النحو : الجملة الفعلية إلى جزم الفعل المضارع

 الدرس األول والثاني الثالث من الوحدة الثالثة  التربية اإلسالمية 14/2 الخميس

 رياضيات 18/2 االثنين
 – النائصالوحدة الثانية )القطع المكافئ + الدوائر القطع 

 (القطع الزائد
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