
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  ول في الفصل الدراسي الثالثجدول االختبار األ

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 األول األساسي  للصف : 

 

 
 مديرة المدرسة                                                                                                            

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االدض

12/5/2019 
 انهغخ انؼزثٍخ 

 (22( إنى صفذخ )12كزبة انُشبط : يٍ صفذخ )

 (51( إنى صفذخ )16كزبة انطبنت : يٍ صفذخ )

 االثٍٍُ

13/5/2019 

انضراطبد 

 االجزًبػٍخ
 (36( إنى صفذخ )15يٍ صفذخ )

 انثالثبء

14/5/2019 
 ) أدت يشهٕلبد رثً + أطًبء ثُذ أثً ثكز + طٕرح انكٕثز + يٍ آصاة انطؼبو ( انززثٍخ االطاليٍخ

 االرثؼبء 

15/5/2019 
 انزٌبضٍبد 

 يٍ صرص جضٔل انؼاليبد إنى انٕلذ ثبنظبػخ انزلًٍخ 

 (606( إنى صفذخ )515يٍ صفذخ )

 انشًٍض

16/5/2019 
 (413( إنى صفذخ )364يٍ صفذخ ) انؼهٕو

 يالدظخ:

 اطجٕع ٌٔذضص فً انشطخ االطجٕػٍخ. ثبنُظجخ نًبصح انهغخ االَجهٍشٌخ طٍكٌٕ ُْبن اسزجبر لصٍز كم 

  ًٌُغ انغٍبة سالل فززح االسزجبر ثضٌٔ ػذر رطًً، ػهًبً أَّ الٌٕجض رغٍٍز فً أٔلبد انضٔاو. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  ول في الفصل الدراسي الثالثجدول االختبار األ

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 

 األساسي   الثانيللصف : 

 

 
 مديرة المدرسة                                                                                                            

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االدض

12/5/2019 
 انؼهٕو

 (4+3+2+1( : انضرص )13انٕدضح )

 (433( إنى صفذخ )380يٍ صفذخ )

 االثٍٍُ

13/5/2019 
 (644( إنى صفذخ )553يٍ صفذخ ) انزٌبضٍبد

 انثالثبء

14/5/2019 
 (41( إنى صفذخ )15يٍ صفذخ ) انضراطبد االجزًبػٍخ

 االرثؼبء 

15/5/2019 
 انززثٍخ االطاليٍخ

 ٍ أسالق انُجً صهى هللا ػهٍخ ٔطهىهللا انشبنك انمضٌز + ي

 يٍ أسالق اإلطالو + طٕرح انشًض +          

 انشًٍض

16/5/2019 
 انهغخ انؼزثٍخ

 (28( إنى صفذخ )10: يٍ صفذخ ) كزبة انُشبط

 يغ انززكٍش ػهى كزبثخ جًم إرشبصٌخ ٔانصٕر

 يالدظخ:

 جٕع ٌٔذضص فً انشطخ االطجٕػٍخ.اط ثبنُظجخ نًبصح انهغخ االَجهٍشٌخ طٍكٌٕ ُْبن اسزجبر لصٍز كم 

  .ًٌُغ انغٍبة سالل فززح االسزجبر ثضٌٔ ػذر رطًً، ػهًبً أَّ الٌٕجض رغٍٍز فً أٔلبد انضٔاو 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  ول في الفصل الدراسي الثالثجدول االختبار األ

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 

 األساسي   الثالثللصف : 

 
 
 
 

 مديرة المدرسة                                                                                                            
 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            

 
 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االدض

12/5/2019 
 انهغخ انؼزثٍخ

 (25( إنى صفذخ )10كزبة انُشبط : يٍ صفذخ ) -

 (67( إنى صفذخ )14نطبنت : يٍ صفذخ )كزبة ا -

 االثٍٍُ

13/5/2019 
 دضٌث شزٌف - ى دطٕرح انجهض + انزؼبٌٔ طز انُجبح + انززا انززثٍخ االطاليٍخ 

 انثالثبء

14/5/2019 
 انزٌبضٍبد 

 (12( إنى انٕدضح )702( إنى صفذخ )629( يٍ صفذخ )11انٕدضح )

 دزى صرص انزًثٍالد انجٍبٍَخ ثبألػًضح 

 رثؼبء اال

15/5/2019 

انضراطبد 

 االجزًبػٍخ 

 )يُبر ثالصي + انزكُٕنٕجٍب فً ثالصي (

 (39( إنى صفذخ )15يٍ صفذخ )

 انشًٍض

16/5/2019 
 انؼهٕو

 (531( إنى صفذخ )486يٍ صفذخ )

 (3+2+1( انزغٍزاد فً انًبصح انضرص )13انٕدضح )

 يالدظخ:

 اطجٕع ٌٔذضص فً انشطخ االطجٕػٍخ. بر لصٍز كمثبنُظجخ نًبصح انهغخ االَجهٍشٌخ طٍكٌٕ ُْبن اسزج 

  .ًٌُغ انغٍبة سالل فززح االسزجبر ثضٌٔ ػذر رطًً، ػهًبً أَّ الٌٕجض رغٍٍز فً أٔلبد انضٔاو 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  ول في الفصل الدراسي الثالثجدول االختبار األ

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 

 األساسي   الرابعللصف : 

 

 
 مديرة المدرسة                                                                                                            

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            
 

 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االدض

12/5/2019 
 (447( إنى صفذخ )396انٕدضح انزبطؼخ يٍ صفذخ ) انؼهٕو 

 االثٍٍُ

13/5/2019 
 انهغخ انؼزثٍخ

 يٍ كزبة انطبنت (67 -18انٕدضح األٔنى )

 ( يٍ كزبة انُشبط 26 -10انٕدضح األٔنى )

 انثالثبء

14/5/2019 
 انززثٍخ االطاليٍخ

 (21( إنى صفذخ )12طٕرح االَشمبق : يٍ صفذخ )

 (31( إنى صفذخ )22انًزافك انؼبيخ : يٍ صفذخ )

 (39( إنى صفذخ )32: يٍ صفذخ )انزفك            

 االرثؼبء 

15/5/2019 

انضراطبد 

 االجزًبػٍخ

 انًٍشاٍَخ انششصٍخ + إَجبساد الزصبصٌخ فً ثالصي 

 (39( إنى صفذخ )13يٍ صفذخ )

 انشًٍض

16/5/2019 
 (920( إنى صفذخ )865يٍ صفذخ ) انزٌبضٍبد

 يالدظخ:

 اطجٕع ٌٔذضص فً انشطخ االطجٕػٍخ. بر لصٍز كمثبنُظجخ نًبصح انهغخ االَجهٍشٌخ طٍكٌٕ ُْبن اسزج 

  .ًٌُغ انغٍبة سالل فززح االسزجبر ثضٌٔ ػذر رطًً، ػهًبً أَّ الٌٕجض رغٍٍز فً أٔلبد انضٔاو 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  ول في الفصل الدراسي الثالثجدول االختبار األ

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 

 األساسي   الخامسللصف : 

 

 
 مديرة المدرسة                                                                                                            

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            
 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االدض

12/5/2019 
 انؼهٕو 

 كزبة انطبنت 

 (464( إنى صفذخ )428يٍ صفذخ )

 االثٍٍُ

13/5/2019 
 انهغخ انؼزثٍخ 

 (63( إنى صفذخ )12كزبة انطبنت : يٍ صفذخ )

 (23( إنى صفذخ )10كزبة انُشبط : يٍ صفذخ )

 انثالثبء

14/5/2019 
 انززثٍخ االطاليٍخ

 هللا انمبصر + انطزٌك إنى انجُخ + َؼًخ انؼمم 

 (38( إنى صفذخ )12يٍ صفذخ )

 االرثؼبء 

15/5/2019 

انضراطبد 

 االجزًبػٍخ 

 (27( إنى صفذخ )12انضرص األٔل : يٍ صفذخ )

 (39( إنى صفذخ )30انضرص انثبًَ : يٍ صفذخ )

 انشًٍض

16/5/2019 
 انزٌبضٍبد

 ( ضزة انكظٕر ٔلظًزٓب 10انٕدضح )

 (791( إنى صفذخ )719يٍ صفذخ )

 يالدظخ:

 ٌٔذضص فً انشطخ االطجٕػٍخ.اطجٕع  ثبنُظجخ نًبصح انهغخ االَجهٍشٌخ طٍكٌٕ ُْبن اسزجبر لصٍز كم 

  .ًٌُغ انغٍبة سالل فززح االسزجبر ثضٌٔ ػذر رطًً، ػهًبً أَّ الٌٕجض رغٍٍز فً أٔلبد انضٔاو 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  ول في الفصل الدراسي الثالثجدول االختبار األ

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 

 األساسي   السادسللصف : 

 

 

 مديرة المدرسة                                                                                                            
 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االدض

12/5/2019 
 انؼهٕو 

 (370( إلى صفحة )332كتاب الطالب : من صفحة )

 الوحدة العاشرة 

 االثٍٍُ

13/5/2019 
 انزٌبضٍبد 

 انٕدضح انزبطؼخ ) انًظبدخ (

 (706( إنى صفذخ )655يٍ صفذخ )

 انثالثبء

14/5/2019 
 انهغخ انؼزثٍخ

 (20( إنى صفذخ )13يٍ صفذخ )

 (48( إنى صفذخ )39يٍ صفذخ )

 (93( إنى صفذخ )87يٍ صفذخ )

 االرثؼبء 

15/5/2019 
 انززثٍخ االطاليٍخ

 انجهٍض  أسزٍبراإلسفبء انذمٍمً +  لضرح هللا رؼبنى +

 (39( إنى صفذخ )12يٍ صفذخ )

 انشًٍض

16/5/2019 

انضراطبد 

 االجزًبػٍخ

 انضرص األٔل : انُجبربد انذٕنٍخ فً صٔنخ اإليبراد

 (26( إنى صفذخ )13يٍ صفذخ)

 انضرص انثبًَ : انٍبثبٌ 

 (43( إنى صفذخ )29يٍ صفذخ )

 يالدظخ:

 اطجٕع ٌٔذضص فً انشطخ االطجٕػٍخ. َجهٍشٌخ طٍكٌٕ ُْبن اسزجبر لصٍز كمثبنُظجخ نًبصح انهغخ اال 

  .ًٌُغ انغٍبة سالل فززح االسزجبر ثضٌٔ ػذر رطًً، ػهًبً أَّ الٌٕجض رغٍٍز فً أٔلبد انضٔاو 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  ول في الفصل الدراسي الثالثجدول االختبار األ

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 

 األساسي   السابعللصف : 

 

 
 مديرة المدرسة                                                                                                            

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االدض

12/5/2019 
 انؼهٕو 

 (10) كزبة انطبنت .. انٕدضح

 (413( إنى صفذخ )378يٍ صفذخ )

 االثٍٍُ

13/5/2019 

انضراطبد 

 االجزًبػٍخ

 كزبة انطبنت انٕدضح االٔنى )انضرص االٔل +انضرص انثبًَ (

 (45( إنى صفذخ )12يٍ صفذخ )

 انثالثبء

14/5/2019 
 انزٌبضٍبد

 كزبة انطبنت : انٕدضح األٔنى 

 (676( إنى صفذخ )613يٍ صفذخ )

 االرثؼبء 

15/5/2019 
 انهغخ انؼزثٍخ

 (64( إنى صفذخ )13انٕدضح انشبيظخ : يٍ صفذخ )

 (79( إنى صفذخ )75+ يٍ صفذخ )

 انشًٍض

16/5/2019 
 انززثٍخ االطاليٍخ

 (20((+ كفبنخ انٍزٍى صفذخ )13َؼٍى انذٍبح )طٕرح انزدًٍ صفذخ )

 (26+ انزٕاضغ صفذخ )

 (33( إنى صفذخ )13يٍ صفذخ )

 يالدظخ:

  اطجٕع ٌٔذضص فً انشطخ االطجٕػٍخ. نًبصح انهغخ االَجهٍشٌخ طٍكٌٕ ُْبن اسزجبر لصٍز كمثبنُظجخ 

  .ًٌُغ انغٍبة سالل فززح االسزجبر ثضٌٔ ػذر رطًً، ػهًبً أَّ الٌٕجض رغٍٍز فً أٔلبد انضٔاو 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  ول في الفصل الدراسي الثالثجدول االختبار األ

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 

 األساسي   الثامنللصف : 

 

 
 مديرة المدرسة                                                                                                            

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االدض

12/5/2019 
 ( : انشالسل ٔانجزاك9ٍٍ) انٕدضح انؼهٕو 

 االثٍٍُ

13/5/2019 
 انزٌبضٍبد

 انٕدضح انزبطؼخ 

 (720( إنى صفذخ )661يٍ صفذخ )

 انثالثبء

14/5/2019 

انضراطبد 

 االجزًبػٍخ

 ((24( إنى صفذخ )12يٍ صفذخ )جزًبػٍخ صرص انُجبربد انطجٍؼٍخ)كزبة انضراطبد اال

 ((54)(إنى صفذخ42+صرص انضٔنخ ٔانذكٕيخ )يٍ صفذخ )

 ( ٔيبٌمبثهّ يٍ أَشطخ107( إنى صفذخ )100كزبة ٔيضبد يٍ صفذخ )

 االرثؼبء 

15/5/2019 
 انززثٍخ االطاليٍخ

 ((68( إنى صفذخ )55انطزٌك إنى انجُخ طٕرح ٌض )يٍ صفذخ )

 انذضٌث انشزٌف )االلزضاء فً انشٍز (

 انؼجبصاد )االًٌبٌ ٔانزُضٔر(

 انشًٍض

16/5/2019 
 انهغخ انؼزثٍخ

 ٓز + انززكٍت االضبفً ٔيبطجمخ صراطزُّان غٕنخانُٓز انًزجًض +  صرص

 يٍ صرٔص انُذٕ ٔانجالغخ

 يالدظخ:

 اطجٕع ٌٔذضص فً انشطخ االطجٕػٍخ. ثبنُظجخ نًبصح انهغخ االَجهٍشٌخ طٍكٌٕ ُْبن اسزجبر لصٍز كم 

  ٔلبد انضٔاو.ًٌُغ انغٍبة سالل فززح االسزجبر ثضٌٔ ػذر رطًً، ػهًبً أَّ الٌٕجض رغٍٍز فً أ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  ول في الفصل الدراسي الثالثجدول االختبار األ

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 يوبأرة األخت / سمي                                                                                                           

  لعاما التاسعللصف : 

                                                                                                            
 مديرة المدرسة                                                                                                            

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            
 

 

 

 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 انشًٍض 

9/5/2019 

انضراطبد 

 االجزًبػٍخ
 (31( إنى صفذخ )12انضرص األٔل : يٍ صفذخ )

 االدض

12/5/2019 
 انؼهٕو انًزكبيهخ

 (311( إنى صفذخ )292يٍ صفذخ )

 ( اطئهخ يزاجؼخ انفصم325( إنى صفذخ )324يٍ صفذخ )

 االثٍٍُ

13/5/2019 
 انهغخ انؼزثٍخ

 انًًُٕع يٍ انصزف –لصخ انؼى سشجخ( –سٕاطز انغزٔة َٕارج انزؼهى نهضرٔص )

 )يٓبراد ثالغٍخ َٔذٌٕخ طبثمخ (

 انثالثبء

14/5/2019 
 (695( إنى صفذخ )647كزبة انطبنت : يٍ صفذخ ) انزٌبضٍبد

 االرثؼبء

15/5/2019 
 ( + أدكبو انزاء + الضزر ٔال ضزار74 – 57)طٕرح انٕالؼخ  انززثٍخ االطاليٍخ

 يالدظخ:

 اطجٕع ٌٔذضص فً انشطخ االطجٕػٍخ. ثبنُظجخ نًبصح انهغخ االَجهٍشٌخ طٍكٌٕ ُْبن اسزجبر لصٍز كم 

  .ًٌُغ انغٍبة سالل فززح االسزجبر ثضٌٔ ػذر رطًً، ػهًبً أَّ الٌٕجض رغٍٍز فً أٔلبد انضٔاو 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  ول في الفصل الدراسي الثالثجدول االختبار األ

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 المتقدم التاسعللصف : 

                                                                                                            
 مديرة المدرسة                                                                                                            

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                                 
 
 
 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 انشًٍض 

9/5/2019 

انضراطبد 

 االجزًبػٍخ
 (31( إنى صفذخ )12انضرص األٔل : يٍ صفذخ )

 االدض

12/5/2019 
 : انشغم ٔانطبلخ ٔاَالد كبيهخ انـــٕدضح األٔنى  انفٍشٌبء

 االثٍٍُ

13/5/2019 
 انهغخ انؼزثٍخ

 انًًُٕع يٍ انصزف –لصخ انؼى سشجخ( –سٕاطز انغزٔة َٕارج انزؼهى نهضرٔص )

  )يٓبراد ثالغٍخ َٔذٌٕخ طبثمخ (

 انثالثبء

14/5/2019 
 انزٌبضٍبد

 (735( إنى صفذخ )704يٍ صفذخ ) 

 (838( إنى صفذخ )813يٍ صفذخ )

 رثؼبءاال

15/5/2019 
 ( + أدكبو انزاء + الضزر ٔال ضزار74 – 57طٕرح انٕالؼخ ) انززثٍخ االطاليٍخ

 انشًٍض

16/5/2019 
 االدٍبء

 (207( إنى صفذخ )186يٍ صفذخ )

 انٕدضح انظبثؼخ ركبثز االَظبٌ ٔرطٕرِ

 يالدظخ:

 ص فً انشطخ االطجٕػٍخ.اطجٕع ٌٔذض ثبنُظجخ نًبصح انهغخ االَجهٍشٌخ طٍكٌٕ ُْبن اسزجبر لصٍز كم 

  .ًٌُغ انغٍبة سالل فززح االسزجبر ثضٌٔ ػذر رطًً، ػهًبً أَّ الٌٕجض رغٍٍز فً أٔلبد انضٔاو 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  ول في الفصل الدراسي الثالثجدول االختبار األ

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

   العاشر العامللصف : 

                                                                                                                 
 مديرة المدرسة                                                                                                                 

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                                 

 
 

 
 
 

 انــــيــبــال لمادةا اليوم والتاريخ

 انشًٍض 

9/5/2019 

انضراطبد 

 االجزًبػٍخ
 (35 – 24يٓبراد انٕدضح األٔنى ) 

 االدض

12/5/2019 
 (203( إنى صفذخ )178انٕدضح انظبثؼخ كبيهخ : يٍ صفذخ ) انفٍشٌبء

 االثٍٍُ

13/5/2019 
 ٌ ثبنغٍتيٕطى َجً هللا + جٕٓص انؼهًبء فً دفظ انظُخ + اإلًٌب انززثٍخ االطاليٍخ

 انثالثبء

14/5/2019 
 (564( إنى صفذخ )509( : يٍ صفذخ )8انٕدضح ) انزٌبضٍبد

 االرثؼبء

15/5/2019 
 لصٍضح )شٍز انؼزة ( رطجٍمبد َذٌٕخ )انضًٍز( انهغخ انؼزثٍخ

 انشًٍض

16/5/2019 
 االدٍبء

 ( 128( إنى صفذخ )112يٍ صفذخ )

 انٕدضح انشبيظخ االرشاٌ انضاسهً

 يالدظخ:

 اطجٕع ٌٔذضص فً انشطخ االطجٕػٍخ. ُظجخ نًبصح انهغخ االَجهٍشٌخ طٍكٌٕ ُْبن اسزجبر لصٍز كمثبن 

  .ًٌُغ انغٍبة سالل فززح االسزجبر ثضٌٔ ػذر رطًً، ػهًبً أَّ الٌٕجض رغٍٍز فً أٔلبد انضٔاو 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  ول في الفصل الدراسي الثالثجدول االختبار األ

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

   العاشر المتقدمللصف : 

 

 مديرة المدرسة                                                                                                                 
 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                                 

 
 

 
 
 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 انشًٍض 

9/5/2019 

انضراطبد 

 االجزًبػٍخ
 (35 – 24يٓبراد انٕدضح األٔنى ) 

 االدض

12/5/2019 
 انفٍشٌبء

 انٕدضح انزبطؼخ صٔائز انزٕانً ٔانزٕاسي

 (245)( إنى صفذخ 222يٍ صفذخ )

 االثٍٍُ

13/5/2019 
 يٕطى َجً هللا + جٕٓص انؼهًبء فً دفظ انظُخ + اإلًٌبٌ ثبنغٍت انززثٍخ االطاليٍخ

 انثالثبء

14/5/2019 
 (287( إنى صفذخ )266يٍ صفذخ ) انكًٍٍبء

 االرثؼبء

15/5/2019 
 لصٍضح )شٍز انؼزة ( رطجٍمبد َذٌٕخ )انضًٍز( انهغخ انؼزثٍخ

 انشًٍض

16/5/2019 
 زٌبضٍبدان

 انٕدضح انزبطؼخ 

 (681( إنى صفذخ )621يٍ صفذخ )

 يالدظخ:

 اطجٕع ٌٔذضص فً انشطخ االطجٕػٍخ. ثبنُظجخ نًبصح انهغخ االَجهٍشٌخ طٍكٌٕ ُْبن اسزجبر لصٍز كم 

  .ًٌُغ انغٍبة سالل فززح االسزجبر ثضٌٔ ػذر رطًً، ػهًبً أَّ الٌٕجض رغٍٍز فً أٔلبد انضٔاو 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  ول في الفصل الدراسي الثالثجدول االختبار األ

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

   حادي عشر العامالللصف : 

                                                                                                          

 مديرة المدرسة                                                                                                                 
 بيوأاألخت / سميرة                                                                                                                 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 انشًٍض 

9/5/2019 

انضراطبد 

 االجزًبػٍخ

 يٓبراد انضرص األٔل ٔانثبًَ ٔانثبنث 

 (38( إنى صفذخ )13يٍ صفذخ )

 االدض

12/5/2019 
 (219( إنهى صفذخ )198انــٕدضح انظبصطخ : يٍ صفذخ ) انكًٍٍبء

 االثٍٍُ

13/5/2019 
 ( + انجُبص2،  1لصٍضح إنى أيزً + رضرٌجبد يزُٕػخ ) نؼزثٍخانهغخ ا

 انثالثبء

14/5/2019 
 انفٍشٌبء

 : انشغم ٔانطبلخ ( 1( : انشغم ٔانطبلخ ٔاالالد )انمظى 7انــٕدضح )

 ( (249( انى صفذخ )236( : انطبلخ ٔدفظٓب )يٍ صفذخ )9انــٕدضح )

 االرثؼبء

15/5/2019 
 انززثٍخ االطاليٍخ

  صهى هللا ػهٍّ ٔطهى ٔسبرى انُجٍٍ + ادكبو ٔآصاة ثٍذ انُجٕح رطٕل هللا

 + اإلَصبف فً اإلطالو

 انشًٍض

16/5/2019 
 انزٌبضٍبد

 (11-4( ٔ )11-3( ٔ )11-2( ٔ )11-1( : )11انــٕدضح )

 (679( إنى صفذخ )648يٍ صفذخ )

 االدض

19/5/2019 
 Unit : 9.1- 9.2 -9.3 -9.4 انؼهٕو انصذٍخ

 يالدظخ:

 اطجٕع ٌٔذضص فً انشطخ االطجٕػٍخ. نُظجخ نًبصح انهغخ االَجهٍشٌخ طٍكٌٕ ُْبن اسزجبر لصٍز كمثب 

  .ًٌُغ انغٍبة سالل فززح االسزجبر ثضٌٔ ػذر رطًً، ػهًبً أَّ الٌٕجض رغٍٍز فً أٔلبد انضٔاو 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  ول في الفصل الدراسي الثالثجدول االختبار األ

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

   الحادي عشر المتقدمللصف : 

 

 مديرة المدرسة                                                                                                                 
 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                                 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 انشًٍض 

9/5/2019 

انضراطبد 

 االجزًبػٍخ

 يٓبراد انضرص األٔل ٔانثبًَ ٔانثبنث 

 (38( إنى صفذخ )13يٍ صفذخ )

 االدض

12/5/2019 
 االدٍبء

 انــٕدضح انشبيظخ )انطبلخ انشهٌٕخ (

  )3+2+1(رص انض

 االثٍٍُ

13/5/2019 
 ( + انجُبص2،  1لصٍضح إنى أيزً + رضرٌجبد يزُٕػخ ) انهغخ انؼزثٍخ

 انثالثبء

14/5/2019 
 انفٍشٌبء

 انــٕدضح انثبيُخ االجظبو انجبطئخ + انٕدضح انزبطؼخ 

 ( 8-3ٔ  8-2ٔ  8-1االلظبو )

 ( 9-3ٔ 9-2ٔ  9-1االلظبو )

 االرثؼبء

15/5/2019 
 الطاليٍخانززثٍخ ا

 رطٕل هللا صهى هللا ػهٍّ ٔطهى ٔسبرى انُجٍٍ + ادكبو ٔآصاة ثٍذ انُجٕح 

 + اإلَصبف فً اإلطالو

 انشًٍض

16/5/2019 
 (767( إنى صفذخ )730يٍ صفذخ ) انزٌبضٍبد

 االدض

19/5/2019 
 Unit : 9.1- 9.2 -9.3 -9.4 انؼهٕو انصذٍخ

 يالدظخ:

 ٕاطجٕع ٌٔذضص فً انشطخ االطجٕػٍخ. ٌ ُْبن اسزجبر لصٍز كمثبنُظجخ نًبصح انهغخ االَجهٍشٌخ طٍك 

  .ًٌُغ انغٍبة سالل فززح االسزجبر ثضٌٔ ػذر رطًً، ػهًبً أَّ الٌٕجض رغٍٍز فً أٔلبد انضٔاو 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  ول في الفصل الدراسي الثالثجدول االختبار األ

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

   الثاني عشر العامللصف : 

                                                                                                                  
 مديرة المدرسة                                                                                                                 

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                                 
 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 انشًٍض 

9/5/2019 

انضراطبد 

 االجزًبػٍخ
 ــٕدضح األٔنىيٓبراد انـ

 االدض

12/5/2019 
 ( : انكٓزٔيغُبطٍظٍخ7انـــٕدضح ) انفٍشٌبء

 االثٍٍُ

13/5/2019 
 انززثٍخ االطاليٍخ

 ( + انزظبيخ يغ انًشبنفٍٍ فً انؼمٍضح 45- 35طٕرح انُٕر )

 + انُظبو االلزصبصي فً اإلطالو

 انثالثبء

14/5/2019 
 انهغخ انؼزثٍخ

 ٍشلصٍضح إنى أيً + انذبل ٔانزًٍ

 (168( إنى صفذخ )160يٍ صفذخ )

 االرثؼبء

15/5/2019 

 ((2+1انـــٕدضح انشبيظخ )انًُبػخ انضرص ) االدٍبء

 ٔدضح االكظضح ٔاالسزشال كبيهخ انكًٍٍبء

 انشًٍض

16/5/2019 
 انزٌبضٍبد

 يٍ انًًبطبد انظزػخ انًزجٓخ نغبٌخ صرص انًظبدخ رذذ انًُذُى ٔانزكبيم 

 (713خ )( إنى صفذ688يٍ صفذخ )

 االدض

19/5/2019 
 Unit :10.1 -10.2 انؼهٕو انصذٍخ

 يالدظخ:

 .ثبنُظجخ نًبصح انهغخ االَجهٍشٌخ طٍكٌٕ ُْبن اسزجبر لصٍز كم اطجٕع ٌٔذضص فً انشطخ االطجٕػٍخ 

    ًٌُغ انغٍبة سالل فززح االسزجبر ثضٌٔ ػذر رطًً، ػهًبً أَّ الٌٕجض رغٍٍز فً أٔلبد انضٔاو 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  ول في الفصل الدراسي الثالثجدول االختبار األ

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

   الثاني عشر المتقدمللصف : 

 

 مديرة المدرسة                                                                                                                 
 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                                 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 انشًٍض 

9/5/2019 

انضراطبد 

 االجزًبػٍخ
 يٓبراد انـــٕدضح األٔنى

 االدض

12/5/2019 
 انفٍشٌبء

 ( : انذث انكٓزٔيغُبطٍظ9ًانــٕدضح )

 (256( إنى صفذخ )226يٍ صفذخ )

 االثٍٍُ

13/5/2019 

انززثٍخ 

 االطاليٍخ

 ( + انزظبيخ يغ انًشبنفٍٍ فً انؼمٍضح 45- 35طٕرح انُٕر )

 + انُظبو االلزصبصي فً اإلطالو

 انثالثبء

14/5/2019 
 انهغخ انؼزثٍخ

 لصٍضح إنى أيً + انذبل ٔانزًٍٍش

 (168( إنى صفذخ )160فذخ )يٍ ص

 االرثؼبء

15/5/2019 
 انكًٍٍبء

 انــٕدضح انـــظبصطخ 

 (215(  إنى صفذخ )200يٍ صفذخ )

 انشًٍض

16/5/2019 
 انزٌبضٍبد

 انضرٔص ) طزائك انزكبيم + انزكبيم ثبالجشاء + ركبيم انضٔال انًثهثٍخ (

 (508( إنى صفذخ )486يٍ صفذخ )

 االدض

19/5/2019 
 Unit :10.1 -10.2 صذٍخانؼهٕو ان

 يالدظخ:

 اطجٕع ٌٔذضص فً انشطخ االطجٕػٍخ. ثبنُظجخ نًبصح انهغخ االَجهٍشٌخ طٍكٌٕ ُْبن اسزجبر لصٍز كم 

  .ًٌُغ انغٍبة سالل فززح االسزجبر ثضٌٔ ػذر رطًً، ػهًبً أَّ الٌٕجض رغٍٍز فً أٔلبد انضٔاو 


