
 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( الثالث للفصل الدراسي ) اختبار التقويم المستمر
 ( األولللصف  ) 

 رالمقر ادةـــالم التاريخ اليوم

 51إلى  16كتاب الطالب من صفحة  اللغة العربية 1/5 األربعاء

 35إلى  14من صفحة  التربية االسالمية 2/5 الخميس

 English Unit (8) + work sheet 5/5 األحد

 41إلى  14من صفحة  الدراسات االجتماعية 6/5 اإلثنين

 العلوم 7/5 الثالثاء 
 3+ الدرس  2+ الدرس  1الدرس 

 395إلى  358من صفحة 

 592إلى  569من صفحة  الرياضيات 8/5 األربعاء 
 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (الثالث  الدراسي )للفصل  اختبار التقويم المستمر
 ( الثانيللصف  )  

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 اللغة العربية 2/5 الخميس
 25إلى  14كتاب الطالب من صفحة 

 16إلى  10كتاب النشاط من صفحة 

 415إلى  367من الصفحة  العلوم 5/5 األحد

 39إلى  10من صفحة  التربية االسالمية  6/5 اإلثنين

 41إلى  15من صفحة  االجتماعيةالدراسات  7/5 الثالثاء 

 English 8/5 األربعاء 
Learners' book 161-170 

Activity book 127 - 136 
 

 

 
 



 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (الثالث  الدراسي )للفصل  اختبار التقويم المستمر
 (الثالثللصف  )  

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 1/5 األربعاء
English Dictation 

 2/5 الخميس
English Learners' book P(150-152-153) 

 5/5 األحد
 702إلى  685من صفحة  الرياضيات

 6/5 اإلثنين
 اللغة العربية

  47إلى  14من صفحة  السادسةكتاب الطالب الوحدة 

 16إلى  10كتاب النشاط من صفحة 

 7/5 الثالثاء 
  13الوحدة  العلوم

 8/5 األربعاء 
 40إلى  15من صفحة  الدراسات االجتماعية

 9/5 الخمبس
 33إلى  10من صفحة  التربية االسالمية 

 12/5 األحد 
English 

Learners' book 149-167 

Activity book 128 - 143 

 13/5 االثنين
 Unit 1 تصميم وتكنلوجيا

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (الثالث  الدراسي )للفصل  اختبار التقويم المستمر
 ( الرابعللصف  )

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 1/5 األربعاء
  

 2/5 الخميس
 اللغة العربية

 67إلى  14الوحدة الثامنة من صفحة 

 مع دراسة كتاب النشاط

 5/5 األحد
  8 – 6 – 5 – 4الدرس  الرياضيات 

 6/5 اإلثنين
English 

Learners' book 165-178 

Activity book 114 - 125 

 7/5 الثالثاء 
 39إلى  12من صفحة  التربية االسالمية

 8/5 األربعاء 
 423إلى  390من صفحة  العلوم 

 9/5 الخمبس
 39إلى  13من صفحة  الدراسات االجتماعية

 12/5 األحد
 Unit 1 التصميم والتكنلوجيا



 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (الثالث  الدراسي )للفصل  اختبار التقويم المستمر
 ( لخامسللصف  )  ا

 رالمقر ادةـــالم التاريخ اليوم

 الوحدة الثامنة بإستخدام الطاقة العلوم 1/5 األربعاء

 اللغة العربية 2/5 الخميس
 41ألى  12الوحدة السادسه من صفحة 

 مع دراسة كتاب النشاط 63إلى  60من صفحة 

 English Unit ( 10 ) 5/5 األحد

 الوحدة العاشرة الرياضيات 6/5 اإلثنين

 39إلى  13من صفحة  الدراسات االجتماعية 7/5 الثالثاء 

 Unit ( 1 )  التصميم والتكنلوجيا 8/5 األربعاء 

 50إلى  12من صفحة  التربية االسالمية 9/5 الخميس 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( الثالثللفصل الدراسي ) اختبار التقويم المستمر

 ( السادسللصف  )  

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 Unit ( 1 )  التصميم والتكنلوجيا 1/5 األربعاء

 الوحدة الخامسة اللغة العربية 2/5 الخميس

 English The first unit – L.B + A.B 5/5 األحد

 من الوحدة األولى 5 – 4 – 3الدروس  الرياضيات 6/5 اإلثنين

 الدراسات االجتماعية 7/5 الثالثاء 
 ج ( 6)  41إلى  13من صفحة 

 أ + ب( 6) 39إلى  13من صفحة 

 الوحدة االولى العلوم 8/5 األربعاء 

 5ثالث دروس األولى من الوحدة  التربية االسالمية 9/5 الخميس 

 



 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (الثالث الدراسي )للفصل  اختبار التقويم المستمر
 ( السابعللصف  )  

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 Unit ( 1 ) التصميم والتكنلوجيا 1/5 األربعاء

 اللغة العربية 2/5 الخميس
حكم ومواعظ عالمات ب+ج( / 7الوحدة الخامسة )

 أ ( 7اعراب االسم األصليه والفرعية )

 English unit 10 – C.B + W.B 5/5 األحد

 أول ثالث دروس بالكتاب من الوحدة الخامسه الرياضيات 6/5 اإلثنين

 الدراسات االجتماعية 7/5 الثالثاء 
 النباتات المعمرة لدولة االمارات العربية المتحده

 االمارات و أمريكا الشمالية

 الوحدة األولى العلوم 8/5 األربعاء 

 أول ثالث دروس التربية االسالمية 9/5 الخميس 

 الخاصـة الاسـتقلالمدرسة 

 (الثالث الدراسي )للفصل  اختبار التقويم المستمر
 ( الثامنللصف  )  

 ادةـــالم التاريخ اليوم
 المقرر

 Unit ( 1 ) التصميم والتكنلوجيا 1/5 األربعاء

 درس التركيب اإلضافي + قصيدة النهر المتجمد اللغة العربية 2/5 الخميس

 English unit 10 – C.B + W.B 5/5 األحد

 764إلى  742الوحدة العاشرة من صفحة  الرياضيات 6/5 اإلثنين

 الدراسات االجتماعية 7/5 الثالثاء 
 النباتات الطبيعية ) الساحلية و الجبلية (

 النهضة األوروبية  –الدولة والحكومة 

 الوحدة التاسعة العلوم 8/5 األربعاء 

 الثالثة االولى من الوحدة الخامسةالدروس  التربية االسالمية 9/5 الخميس 



 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ) الثالث (للفصل الدراسي  اختبار التقويم المستمر
 ( المتقدمالتاسع للصف  ) 

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 الوحدة األولى  أحياء  1/5 األربعاء

 +االستعارةذكرى جدتي+الممنوع من الصرف  اللغة العربية  2/5 الخميس

 English Unit ( 10 ) 5/5 األحد

  830إلى  774من صفحة  رياضيات 6/5 اإلثنين

 الشغل و األالت فيزياء  7/5 الثالثاء 

 أول ثالث دروس التربية االسالمية 8/5 األربعاء 

 41إلى  13من صفحة  الدراسات االجتماعية 9/5 الخميس 

 علوم الكمبيوتر 12/5 األحد
 معلمة المادةيحدد من 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ) الثالث (الدراسي للفصل الدراسي  اختبار التقويم المستمر
 ( العامالتاسع للصف  )  

 رالمقر ادةـــالم التاريخ اليوم

  رياضيات 1/5 األربعاء
(1-11( )2-11( )4-11) 

 اللغة العربية  2/5 الخميس
 +االستعارةذكرى جدتي+الممنوع من الصرف 

 English 5/5 األحد
Unit ( 8 ) 

  6/5 اإلثنين
 

 العلوم 7/5 الثالثاء 
 الوحدة العاشرة ) أول أربع دروس (

 التربية االسالمية 8/5 األربعاء 
 أول ثالث دروس

 الدراسات االجتماعية 9/5 الخميس 
 41إلى  13من صفحة 

 يحدد من معلمة المادة علوم الكمبيوتر 12/5 األحد
 

 

 



 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ) الثالث (الدراسي للفصل الدراسي  اختبار التقويم المستمر
 ( المتقدم العاشرللصف  )

 رالمقر ادةـــالم التاريخ اليوم

  (9-3) -(9-2) –( 9-1الدروس ) الرياضيات 1/5 األربعاء

 االستعارةشيخ العرب + الضمائر + قصيدة  اللغة العربية 2/5 الخميس

 English Unit ( 8 ) 5/5 األحد

 أول ثالث دروس  كيمياء  6/5 اإلثنين

 مهارات الدراسات االجتماعية 7/5 الثالثاء 

 أول ثالث دروس التربية االسالمية 8/5 األربعاء 

 التيار الكهربائي + الدارات الكهربائية   فيزياء  9/5 الخميس 

 يحدد من معلمة المادة علوم الكمبيوتر 12/5 األحد

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ) الثالث (الدراسي للفصل الدراسي  اختبار التقويم المستمر
 ( العامالعاشر للصف  )

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 الرياضيات 1/5 األربعاء
 نظرية فيثاغورس وعكسها-الوسط الهندسي

 حساب المثلثات  –المثلثات القائمة الخاصة 

 شيخ العرب + الضمائر + االستعارة اللغة العربية 2/5 الخميس

 English Unit ( 8 ) 5/5 األحد

 122إلى  112من صفحة  أحياء 6/5 اإلثنين

 مهارات الدراسات االجتماعية 7/5 الثالثاء 

 أول ثالث دروس التربية االسالمية 8/5 األربعاء 

 المرايا المستوية  فيزياء  9/5 الخميس 

 يحدد من معلمة المادة علوم الكمبيوتر 12/5 األحد



 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ) الثالث (الدراسي للفصل الدراسي  اختبار التقويم المستمر
 (المتقدمالحادي عشر للصف  )

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 أول درسين في الوحدة األولى األحياء 30/4 الثالثاء

   1/5 االربعاء

 مهارات الدراسات االجتماعية 2/5 الخميس

 English Unit ( 10 ) 5/5 األحد

 Unit ( 9 ) علوم صحية 6/5 اإلثنين

 الجناس -شعر من العصر الحديث  –تدريبات نحوية  اللغة العربية 7/5 الثالثاء 

 ( 5أول ثالث دروس ) الوحدة   ميةالتربية االسال 8/5 األربعاء 

 رياضيات 9/5 الخميس 
 الطرفي والنهايات-االتصال والسلوك 

 القيم القصوى ومتوسط معدالت التغير

 فيزياء 12/5 األحد
 237حتى 226الوحدة الثامنة:األجسام الجانسة من ص

 249إلى 255الوحدة التاسعة: الحركة الدائرية من ص 

 يحدد من معلمة المادة التصميم واالبتكار 13/5 االثنين

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ) الثالث (الدراسي اختبار التقويم المستمر للفصل الدراسي 

 ( العامللصف  )الحادي عشر

 رالمقر ادةـــالم التاريخ اليوم

 الشغل و األالت فيزياء 1/5 األربعاء

 مهارات الدراسات االجتماعية 2/5 الخميس

 English Unit ( 8 ) 5/5 األحد

 Unit ( 9 ) علوم صحية 6/5 اإلثنين

 الجناس -شعر من العصر الحديث  –تدريبات نحوية  اللغة العربية 7/5 الثالثاء 

 (5أول ثالث دروس ) الوحدة   ميةالتربية االسال 8/5 األربعاء 

 أول ثالث دروس كيمياء 9/5 الخميس 

 Sineالنسب المثلثية للزوايا العامة / قانون ال  رياضيات 12/5 األحد

 يحدد من معلمة المادة التصميم والتكنلوجيا 13/5 اإلثنين



 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ) الثالث (الدراسي للفصل الدراسي  اختبار التقويم المستمر
 ( المتقدمالثاني عشر للصف  )

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 السادسة(الدرس الثاني والثالث )الوحدة  الرياضيات 1/5 األربعاء

 مهارات الدراسات االجتماعية 2/5 الخميس

 English Unit ( 10 ) 5/5 األحد

 الوحدة السابعة فيزياء 6/5 اإلثنين

 Unit ( 9 ) علوم صحية 7/5 الثالثاء 

 قصة قصيره –شعر التفعيلة  –الحال والتمييز  اللغة العربية 8/5 األربعاء 

 دروس األولى من الوحدة الخامسة ثالث التربية االسالمية 9/5 الخميس 

 أول ثالث دروس كيمياء 12/5 األحد

 يحدد من معلمة المادة التصميم والتكنلوجيا 13/5 اإلثنين

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ) الثالث (الدراسي للفصل الدراسي  اختبار التقويم المستمر
 ( العامالثاني عشر للصف  )

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 (الدرس األول(/ األحياء ) درسينكيمياء )أول  كيمياء / أحياء  30/4 الثالثاء

 إيجاد قيمة النهايات –بيانياً  –تقدير النهايات  رياضيات 1/5 األربعاء
 المشتقات  –جبريا 

 مهارات اجتماعيات 2/5 الخميس

 English Unit ( 8 ) 5/5 األحد

 السابعةالوحدة  فيزياء 6/5 اإلثنين

 Unit ( 9 ) علوم صحية 7/5 الثالثاء 

 قصة قصيره –شعر التفعيلة  –الحال والتمييز  عربي 8/5 األربعاء 

 ثالث دروس األولى من الوحدة الخامسة التربية االسالمية 9/5 الخميس 

 يحدد من معلمة المادة التصميم و التكنلوجيا 12/5 األحد
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