
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 9102/9191للعام الدراسي  جدول االختبار األول في الفصل الدراسي األول

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 األول األساسي  للصف : 

 

 
 مديرة المدرسة                                                                                                            

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            
  

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 اٌخٍّش

17/10/2019 
 هللا ستً + صىسج اٌفاتحح + اٌظذق طشٌك اٌدٕح + ِىٌذ اٌشصىي ِحّذ )ص( اٌتشتٍح االصالٍِح

 االحذ

20/10/2019 
 ( 37( إٌى طفحح )24ِٓ طفحح ) اٌؼٍىَ

 االثٍٕٓ 

21/10/2019 

اٌذساصاخ 

 االختّاػٍح
 (56( إٌى طفحح )15ِٓ طفحح )

 اٌثالثاء 

22/10/2019 
 اٌشٌاضٍاخ

( حتى 54A( ِٓ طفحح )20) اٌؼذد( إٌى 16) اٌؼذدِٓ لشاءج ووتاتح االػذاد ِٓ 

 (48دسس اصتشاتٍدٍح حً اٌّضائً حتى طفحح )

 االستؼاء

23/10/2019 
 اٌٍغح اٌؼشتٍح

 ( ِٓ وتاب اٌطاٌة 85( إٌى طفحح )21ِٓ طفحح )

 ِغ اٌتشوٍز ػٍى ِهاسج اٌتحًٍٍ

 ِالحظح:

 ًاصثىع وٌحذد فً اٌخطح االصثىػٍح. تإٌضثح ٌّادج اٌٍغح االٔدٍٍزٌح صٍىىْ هٕان اختثاس لظٍش و 

  ٌَّٕغ اٌغٍاب خالي فتشج االختثاس تذوْ ػزس سصًّ، ػٍّاً أٔه الٌىخذ تغٍٍش فً أولاخ اٌذوا. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 9102/9191للعام الدراسي  جدول االختبار األول في الفصل الدراسي األول

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 األساسي   الثانيللصف : 

 

 
 مديرة المدرسة                                                                                                            

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            
 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االثٍٕٓ

14/10/2019 

اٌذساصاخ 

 االختّاػٍح
 (39( إٌى طفحح )15ِٓ طفحح )

 اٌثالثاء

15/10/2019 
 اٌتشتٍح االصالٍِح

هللا اٌٍطٍف اٌخثٍش+ آٌح اٌىشصً + اإلٌّاْ تاٌشصً ػٍٍهُ اٌضالَ+ اٌطهاسج 

 ؤىالض اٌىضىء

 االستؼاء

16/10/2019 
 (92( إٌى طفحح )49ِٓ طفحح ) اٌشٌاضٍاخ

 اٌخٍّش

17/10/2019 
 اٌٍغح اٌؼشتٍح

 (39( إٌى طفحح )8وتاب إٌشاط فمظ ِٓ طفحح )

 خًّ تثذأ تاصُ حاٌتشوٍز ػٍى وتات

 االحذ

20/10/2019 
 اٌؼٍىَ

 (53( إٌى طفحح )30(ِٓ طفحح )2+1( ) اٌذسس 1اٌىحذج )

 (65( إٌى طفحح )60( ِٓ طفحح )1( ) اٌذسس 2اٌىحذج )

 ِالحظح:

 ًاصثىع وٌحذد فً اٌخطح االصثىػٍح. تإٌضثح ٌّادج اٌٍغح االٔدٍٍزٌح صٍىىْ هٕان اختثاس لظٍش و 

  .ٌَّٕغ اٌغٍاب خالي فتشج االختثاس تذوْ ػزس سصًّ، ػٍّاً أٔه الٌىخذ تغٍٍش فً أولاخ اٌذوا 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 9102/9191للعام الدراسي  جدول االختبار األول في الفصل الدراسي األول

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 األساسي   الثالثللصف : 

 
 
 
 

 مديرة المدرسة                                                                                                            
 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            

 
 
 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 اٌخٍّش

17/10/2019 
 اٌؼٍىَ

 (85( إٌى طفحح )22ِٓ طفحح )

 اٌدزء االوي

 االحذ

20/10/2019 

اٌذساصاخ 

 االختّاػٍح

 ِهاساخ اٌىحذج األوٌى

 (50( إٌى طفحح )15ِٓ طفحح )

 االثٍٕٓ 

21/10/2019 
 تشاٌىاٌذٌٓ + آداب اٌتالوج + صىسج اٌؼٍك + ٔزوي اٌىحً ػٍى إٌثً )ص( اٌتشتٍح االصالٍِح

 اٌثالثاء 

22/10/2019 
 (112)( إٌى طفحح 55وتاب اٌطاٌة ِٓ طفحح ) اٌشٌاضٍاخ

 االستؼاء

23/10/2019 
 اٌٍغح اٌؼشتٍح

 (55( إٌى طفحح )8وتاب اٌطاٌة ِٓ طفحح )

 (23( إٌى طفحح )8وتاب إٌشاط ِٓ طفحح )

 ِالحظح:

 ًاصثىع وٌحذد فً اٌخطح االصثىػٍح. تإٌضثح ٌّادج اٌٍغح االٔدٍٍزٌح صٍىىْ هٕان اختثاس لظٍش و 

  .ٌَّٕغ اٌغٍاب خالي فتشج االختثاس تذوْ ػزس سصًّ، ػٍّاً أٔه الٌىخذ تغٍٍش فً أولاخ اٌذوا 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 9102/9191للعام الدراسي  جدول االختبار األول في الفصل الدراسي األول

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 األساسي   الرابعللصف : 

 

 
 مديرة المدرسة                                                                                                            

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            
 

 
 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االثٍٕٓ

14/10/2019 
 اٌتشتٍح االصالٍِح

 (29( إٌى طفحح )8طفحح )اٌذسوس اٌثالثح األوٌى ِٓ 

 أحىاَ اٌتدىٌذ( ِٓ) آداب دخىي إٌّزي واٌخشوج ِٕه+ صىسج اٌثشوج + 

 اٌثالثاء

15/10/2019 

اٌذساصاخ 

 االختّاػٍح

 (23( إٌى طفحح )16سحٍح اٌّؼشفح ِٓ طفحح )

 (35( إٌى طفحح )25ِىلغ تالدي ِٓ طفحح )

 االستؼاء

16/10/2019 
 اٌٍغح اٌؼشتٍح

 (55( إٌى طفحح )8طفحح )وتاب اٌطاٌة ِٓ 

 (24( إٌى طفحح )8وتاب إٌشاط ِٓ طفحح )

 اٌخٍّش

17/10/2019 
 (112( إٌى طفحح )37وتاب اٌطاٌة ِٓ طفحح ) اٌشٌاضٍاخ

 االحذ

20/10/2019 
 اٌؼٍىَ

 ( 55( إٌى طفحح )22ِٓ طفحح )

 (61( إٌى طفحح )60و ِٓ طفحح )

 ِالحظح:

  اصثىع وٌحذد فً اٌخطح االصثىػٍح. صٍىىْ هٕان اختثاس لظٍش وًتإٌضثح ٌّادج اٌٍغح االٔدٍٍزٌح 

  .ٌَّٕغ اٌغٍاب خالي فتشج االختثاس تذوْ ػزس سصًّ، ػٍّاً أٔه الٌىخذ تغٍٍش فً أولاخ اٌذوا 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 9102/9191للعام الدراسي  جدول االختبار األول في الفصل الدراسي األول

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 األساسي   الخامسللصف : 

 

 
 مديرة المدرسة                                                                                                            

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            
 

 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االثٍٕٓ

14/10/2019 
 اٌتشتٍح االصالٍِح

 األوي واٌثأً واٌثاٌث اٌذسوسوتاب 

 (37( إٌى طفحح )8ِٓ طفحح )

 اٌثالثاء

15/10/2019 

اٌذساصاخ 

 االختّاػٍح

 اٌذسس األوي + اٌذسس اٌثأً + اٌذسس اٌثاٌث

 (38-33(+ ِٓ طفحح )30-10ِٓ طفحح )

 االستؼاء

16/10/2019 
 اٌٍغح اٌؼشتٍح

 (75( إٌى طفحح )8وتاب اٌطاٌة اٌىحذج األوٌى ِٓ طفحح )

 (23( إٌى طفحح )8إٌشاط اٌىحذج األوٌى ِٓ طفحح ) وتاب

 اٌخٍّش

17/10/2019 
 (118( إٌى طفحح )43وتاب اٌطاٌة ِٓ طفحح ) اٌشٌاضٍاخ

 االحذ

20/10/2019 
 (81( إٌى طفحح )8وتاب اٌطاٌة ِٓ ) اٌؼٍىَ

 ِالحظح:

 ًاصثىع وٌحذد فً اٌخطح االصثىػٍح. تإٌضثح ٌّادج اٌٍغح االٔدٍٍزٌح صٍىىْ هٕان اختثاس لظٍش و 

  .ٌَّٕغ اٌغٍاب خالي فتشج االختثاس تذوْ ػزس سصًّ، ػٍّاً أٔه الٌىخذ تغٍٍش فً أولاخ اٌذوا 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 9102/9191للعام الدراسي  جدول االختبار األول في الفصل الدراسي األول

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 األساسي   السادسللصف : 

 

 

 مديرة المدرسة                                                                                                            
 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االثٍٕٓ

14/10/2019 
 اٌتشتٍح االصالٍِح

 (02لى صفحة )إ(8صفحة ) الدرس األول "الكتاب الحق " من

 (92( إلى صفحة )91الدرس الثاني "من وصايا الرسول " من صفحة )

 (20( إلى صفحة )01وانتماء" من صفحة )ةالدرس الثالث " التطوع عباد

 اٌثالثاء

15/10/2019 
 اٌذساصاخ االختّاػٍح

 (21( إٌى طفحح )13ــ اٌذسس األوي اٌحضاسج ِٓ طفحح )

 (40( إٌى طفحح )23اٌثىساخ اٌحضاسٌح ِٓ طفحح )ــ اٌذسس اٌثأً 

 االستؼاء

16/10/2019 
 اٌٍغح اٌؼشتٍح

 (11-9وتاب تطثٍماخ ٔحىٌح اٌدٍّح واٌتشاوٍة )

 (22 -13شاضها )غاٌدٍّح وأ

 (17-14وتاب اٌٍغح اٌؼشتٍح حثٍثً ٌاسصىي هللا ِٓ طفحح )

 (38-33سحّح ٌٍؼآٌٍّ ِٓ طفحح )

 اٌخٍّش

17/10/2019 
 (162( إٌى طفحح )89ِٓ طفحح ) اٌشٌاضٍاخ

 االحذ

20/10/2019 
 اٌؼٍىَ

 (77( إٌى طفحح )30وتاب اٌطاٌة ِٓ طفحح )

 اٌتؼٍٍُ (ػٍٍّح اٌتىٕىٌىخٍا و أدواخ اٌىحذج اٌثأٍح )

 ِالحظح:

 ًاصثىع وٌحذد فً اٌخطح االصثىػٍح. تإٌضثح ٌّادج اٌٍغح االٔدٍٍزٌح صٍىىْ هٕان اختثاس لظٍش و 

  .ٌَّٕغ اٌغٍاب خالي فتشج االختثاس تذوْ ػزس سصًّ، ػٍّاً أٔه الٌىخذ تغٍٍش فً أولاخ اٌذوا 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 9102/9191للعام الدراسي  جدول االختبار األول في الفصل الدراسي األول

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 األساسي   السابعللصف : 

 

 
 مديرة المدرسة                                                                                                            

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            
 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االثٍٕٓ

14/10/2019 
 اٌتشتٍح االصالٍِح

 ٍىْ فً ظً اٌشحّٓ + ِٓ تشاٌش اٌّظٍٍٓ ظاٌثؼث وإٌشىس + اٌّضت

 (37( إٌى طفحح )10ِٓ طفحح )

 اٌثالثاء

15/10/2019 
 اٌذساصاخ االختّاػٍح

 (27(إٌى طفحح )11وتاب اٌذساصاخ االختّاػٍح ِٓ طفحح )

 8( إٌى طفحح 2ِٓ وتاب االِاساخ تاسٌخٕا ِٓ طفحح )

 االستؼاء

16/10/2019 
 اٌٍغح اٌؼشتٍح

 ( ِٓ وتاب اٌٍغح اٌؼشتٍح43طفحح )( إٌى 9ِٓ طفحح )

 (75( إٌى طفحح )71وتاب اٌتطثٍماخ ِٓ طفحح )

 اٌخٍّش

17/10/2019 
 اٌشٌاضٍاخ

 اٌىحذج اٌثأٍح 

 (173( إٌى طفحح )103ِٓ طفحح )

 االحذ

20/10/2019 
 فمظ اٌىحذج اٌثأٍح اٌؼٍىَ

 ِالحظح:

  اصثىع وٌحذد فً اٌخطح االصثىػٍح. وًتإٌضثح ٌّادج اٌٍغح االٔدٍٍزٌح صٍىىْ هٕان اختثاس لظٍش 

  .ٌَّٕغ اٌغٍاب خالي فتشج االختثاس تذوْ ػزس سصًّ، ػٍّاً أٔه الٌىخذ تغٍٍش فً أولاخ اٌذوا 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 9102/9191للعام الدراسي  جدول االختبار األول في الفصل الدراسي األول

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 األساسي   الثامنللصف : 

 

 
 مديرة المدرسة                                                                                                            

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االثٍٕٓ

14/10/2019 
 اٌتشتٍح االصالٍِح

 (15إٌى طفحح )( 8طذق اٌشصىي )ص( ِٓ طفحح ) -

 (25( إٌى طفحح )16أحىاَ اٌّذ ِٓ طفحح ) -

 (43( إٌى طفحح )34اإلخالص ِٓ طفحح ) -

 اٌثالثاء

15/10/2019 

اٌذساصاخ 

 االختّاػٍح

 اٌذساصاخ االختّاػٍح ) األِٓ اٌىطًٕ + اٌتٍّٕح اٌثششٌح (

 )حىىِح اٌّضتمثً( دسس وِضاخ ِٓ فىش اٌشٍخ ِحّذ تٓ ساشذ

 االستؼاء

16/10/2019 
 اٌٍغح اٌؼشتٍح

 ِادج إٌحى : اٌحاي واٌتٍٍّز

 تطثٍماخ 

 اٌٍغح اٌؼشتٍح ) تداسب اٌحٍاج ــ أػظُ ٔؼّح(

 اٌخٍّش

17/10/2019 
 اٌشٌاضٍاخ

 (158( إٌى طفحح )59ِٓ طفحح )

 وتاب اٌطاٌة 

 االحذ

20/10/2019 
 اٌؼٍىَ

 اٌطالح اٌحشاسٌح ودسخح اٌحشاسج واٌحشاسج

 (39)( إٌى طفحح 6ِٓ طفحح )

 ِالحظح:

 ًاصثىع وٌحذد فً اٌخطح االصثىػٍح. تإٌضثح ٌّادج اٌٍغح االٔدٍٍزٌح صٍىىْ هٕان اختثاس لظٍش و 

  .ٌَّٕغ اٌغٍاب خالي فتشج االختثاس تذوْ ػزس سصًّ، ػٍّاً أٔه الٌىخذ تغٍٍش فً أولاخ اٌذوا 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 9102/9191للعام الدراسي  جدول االختبار األول في الفصل الدراسي األول

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 المتقدم التاسعللصف : 

                                                                                                            
 مديرة المدرسة                                                                                                            

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                                 
 
 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االثٍٕٓ

14/10/2019 

اٌذساصاخ 

 االختّاػٍح

 اٌذسس األوي واٌثأً واٌثاٌث

 (46( إٌى طفحح )14ِٓ طفحح ) 

 اٌثالثاء

15/10/2019 
 اٌتشتٍح االصالٍِح

(+ 20( + حذٌث اٌضثغ اٌّىتماخ طفحح )10ِغ هللا وسصىٌه طفحح )

 (28اٌؼذي طفحح )اٌغفىس 

 االستؼاء

16/10/2019 
 االحٍاء

 (35( ِٓ طفحح )4ِٓ طفحح )

 وحذج اٌىٍٍّاء فً ػٍُ األحٍاء

 اٌخٍّش

17/10/2019 
 اٌٍغح اٌؼشتٍح

 ه ِىٌىداً(تحذٌث ششٌف )التغضة(+ لظٍذج )غزو -

 اٌذسس األخٍش ) اٌٍّزاْ اٌظشفً( -

 االحذ

20/10/2019 
 اٌفٍزٌاء

 اٌفٍزٌاءاٌىحذج األوٌى ِذخً اٌى ػٍُ 

 (31( إٌى طفحح )4ِٓ طفحح )

 االثٍٕٓ

21/10/2019 
 (201( إٌى طفحح )155اٌىحذج اٌثاٌثح ِٓ طفحح ) اٌشٌاضٍاخ

 ِالحظح:

 ًاصثىع وٌحذد فً اٌخطح االصثىػٍح. تإٌضثح ٌّادج اٌٍغح االٔدٍٍزٌح صٍىىْ هٕان اختثاس لظٍش و 

  .ٌَّٕغ اٌغٍاب خالي فتشج االختثاس تذوْ ػزس سصًّ، ػٍّاً أٔه الٌىخذ تغٍٍش فً أولاخ اٌذوا 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 9102/9191للعام الدراسي  جدول االختبار األول في الفصل الدراسي األول

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

   العاشر العاملصف : ل

                                                                                                                 
 مديرة المدرسة                                                                                                                 

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                                 

 
 
 
 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االثٍٕٓ

14/10/2019 

اٌذساصاخ 

 االختّاػٍح

 ِهاساخ اٌىحذج األوٌى 

 (49( إٌى طفحح )28ِٓ طفحح )

 اٌثالثاء

15/10/2019 
 ( + اٌؼمً فً االصالَ + اٌّذاسس اٌفمهٍح 8-1صىسج اٌىهف ) اٌتشتٍح االصالٍِح

 االستؼاء

16/10/2019 
 االحٍاء

 اٌىحذج االوٌى

 (27( إٌى طفحح )4ِٓ طفحح )

 اٌخٍّش

17/10/2019 
 طٍغ اٌّثاٌغح( –لظح اٌخثز  – ارا اٌّشء ٌُ ٌذٔششؼش ) اٌٍغح اٌؼشتٍح

 االحذ

20/10/2019 
 اٌىحذج األوٌى ِذخً إٌى ػٍُ اٌفٍزٌاء اٌفٍزٌاء

 االثٍٕٓ

21/10/2019 
 واٌّؼادالخ األصٍحاٌىحذج اٌثأٍح اٌذواي  اٌشٌاضٍاخ

 ِالحظح:

 ًاصثىع وٌحذد فً اٌخطح االصثىػٍح. تإٌضثح ٌّادج اٌٍغح االٔدٍٍزٌح صٍىىْ هٕان اختثاس لظٍش و 

  .ٌَّٕغ اٌغٍاب خالي فتشج االختثاس تذوْ ػزس سصًّ، ػٍّاً أٔه الٌىخذ تغٍٍش فً أولاخ اٌذوا 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 9102/9191للعام الدراسي  جدول االختبار األول في الفصل الدراسي األول
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   العاشر المتقدمللصف : 

 

 مديرة المدرسة                                                                                                                 
 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                                 

 
 
 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االثٍٕٓ

14/10/2019 

اٌذساصاخ 

 االختّاػٍح

 ِهاساخ اٌىحذج األوٌى 

 (49( إٌى طفحح )28ِٓ طفحح )

 اٌثالثاء

15/10/2019 
 ( + اٌؼمً فً االصالَ + اٌّذاسس اٌفمهٍح8-1صىسج اٌىهف ) اٌتشتٍح االصالٍِح

 االستؼاء

16/10/2019 
 (30ٌى طفحح )إ( 4ِٓ طفحح ) اٌىٍٍّاء

 اٌخٍّش

17/10/2019 
 طٍغ اٌّثاٌغح( –لظح اٌخثز  –شؼش )ارا اٌّشء ٌُ ٌذٔش  اٌٍغح اٌؼشتٍح

 االحذ

20/10/2019 
 اٌىحذج األوٌى أصاصٍاخ اٌضىء اٌفٍزٌاء

 االثٍٕٓ

21/10/2019 
 (155(إٌى طفحح )65ِٓ طفحح ) اٌشٌاضٍاخ

 ِالحظح:

 ًاصثىع وٌحذد فً اٌخطح االصثىػٍح. تإٌضثح ٌّادج اٌٍغح االٔدٍٍزٌح صٍىىْ هٕان اختثاس لظٍش و 

  .ٌَّٕغ اٌغٍاب خالي فتشج االختثاس تذوْ ػزس سصًّ، ػٍّاً أٔه الٌىخذ تغٍٍش فً أولاخ اٌذوا 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 9102/9191للعام الدراسي  جدول االختبار األول في الفصل الدراسي األول
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   الحادي عشر العامللصف : 

                                                                                                                  
 مديرة المدرسة                                                                                                                 

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                                 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االثٍٕٓ

14/10/2019 
 اٌذساصاخ االختّاػٍح

 ِهاساخ اٌىحذج األوٌى 

 (64( إٌى طفحح )34ِٓ طفحح )

 اٌثالثاء

15/10/2019 
 اٌتشتٍح االصالٍِح

 اٌثثاخ ػٍى اٌحك + اٌؼمً وإٌمً + االصتؼفاف

 (35( إٌى طفحح )8ِٓ طفحح )

 االستؼاء

16/10/2019 
 (24( إٌى طفحح )4ِٓ طفحح ) اٌىٍٍّاء

 اٌخٍّش

17/10/2019 
 اٌٍغح اٌؼشتٍح

 صىسج إٌىس / اٌّثمة اٌؼثذي

 لىاػذ إٌحىاصّاء اٌزِاْ واٌّىاْ /ِاصثك دساصته ِٓ 

 االحذ

20/10/2019 
 اٌفٍزٌاء

 اٌىحذج األوٌى ) اٌحشوح فً تؼذٌٓ (

 (27( إٌى طفحح )4ِٓ طفحح )

 االثٍٕٓ

21/10/2019 
 اٌشٌاضٍاخ

 (3-6( إٌى )3-1ثح ِٓ اٌذسس )ٌاٌىحذج اٌثا

 (176( إٌى طفحح )128ِٓ طفحح )

 اٌثالثاء

22/10/2019 
 اٌؼٍىَ اٌظحٍح

Unit 1: Introduction to health page (10-33) 

Unit 2: First aid from page (38 to 44)  

 ِالحظح:

 ًاصثىع وٌحذد فً اٌخطح االصثىػٍح. تإٌضثح ٌّادج اٌٍغح االٔدٍٍزٌح صٍىىْ هٕان اختثاس لظٍش و 

  .ٌَّٕغ اٌغٍاب خالي فتشج االختثاس تذوْ ػزس سصًّ، ػٍّاً أٔه الٌىخذ تغٍٍش فً أولاخ اٌذوا 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 9102/9191للعام الدراسي  جدول االختبار األول في الفصل الدراسي األول
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   الحادي عشر المتقدمللصف : 

 

 مديرة المدرسة                                                                                                                 
 بيوأاألخت / سميرة                                                                                                                 

 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االثٍٕٓ

14/10/2019 
 اٌذساصاخ االختّاػٍح

 ِهاساخ اٌىحذج األوٌى 

 (64إٌى طفحح )( 34ِٓ طفحح )

 اٌثالثاء

15/10/2019 
 اٌتشتٍح االصالٍِح

 اٌثثاخ ػٍى اٌحك + اٌؼمً وإٌمً + االصتؼفاف

 (35( إٌى طفحح )8ِٓ طفحح )

 االستؼاء

16/10/2019 
 (2+1اٌىساثح اٌثششٌح اٌذسس ) االحٍاء

 اٌخٍّش

17/10/2019 
 اٌٍغح اٌؼشتٍح

 صىسج إٌىس / اٌّثمة اٌؼثذي

 واٌّىاْ /ِاصثك دساصته ِٓ لىاػذ إٌحىاصّاء اٌزِاْ 

 االحذ

20/10/2019 
 ) ٔظشج ػاِح ( اٌىحذج األوٌى اٌفٍزٌاء

 االثٍٕٓ

21/10/2019 
 اٌشٌاضٍاخ

 وتاب اٌشٌاضٍاخ 

 (170( إٌى طفحح )108ِٓ طفحح )

 اٌثالثاء

22/10/2019 
 اٌؼٍىَ اٌظحٍح

Unit 1: Introduction to health page (10-33) 

Unit 2: First aid from page (38 to 44) 

 ِالحظح:

 ًاصثىع وٌحذد فً اٌخطح االصثىػٍح. تإٌضثح ٌّادج اٌٍغح االٔدٍٍزٌح صٍىىْ هٕان اختثاس لظٍش و 

  .ٌَّٕغ اٌغٍاب خالي فتشج االختثاس تذوْ ػزس سصًّ، ػٍّاً أٔه الٌىخذ تغٍٍش فً أولاخ اٌذوا 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 9102/9191للعام الدراسي  جدول االختبار األول في الفصل الدراسي األول
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   الثاني عشر العامللصف : 

                                                                                                                  
 مديرة المدرسة                                                                                                                 

 بيوأاألخت / سميرة                                                                                                                 

 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االثٍٕٓ

14/10/2019 

اٌذساصاخ 

 االختّاػٍح
 ِهاساخ اٌىحذج األوٌى واٍِح

 اٌثالثاء

15/10/2019 
 ( + ِٕاهح اٌّفضشٌٓ + اٌفشاق تٍٓ اٌزوخ10ٍٓ-1صىسج إٌىس ) اٌتشتٍح االصالٍِح

 االستؼاء

16/10/2019 

 (3+2+1اٌىحذج األوٌى اٌذسس ) االحٍاء

 (14( إٌى طفحح )4( ِٓ طفحح )2+1اٌىحذج األوٌى اٌمضُ ) اٌىٍٍّاء

 اٌخٍّش

17/10/2019 
 اٌٍغح اٌؼشتٍح

 (27( إٌى طفحح )13اٌدٍّح االصٍّح ِٓ طفحح )

 ٔض خاسخً ػٍى ّٔظ ٔض اسق ػٍى اسق

 االحذ

20/10/2019 
 اٌىحذج األوٌى  اٌفٍزٌاء

 االثٍٕٓ

21/10/2019 
 اٌشٌاضٍاخ

 (5( إٌى )1اٌىحذج اٌثأٍح : ِٓ اٌذسس )

 (140( إٌى طفحح )86ِٓ طفحح )

 اٌثالثاء

22/10/2019 
 اٌؼٍىَ اٌظحٍح

Unit 1: Medical terminology 

Unit 2 : Disease prevention 

 ِالحظح:

  ًاٌخطح االصثىػٍح.تإٌضثح ٌّادج اٌٍغح االٔدٍٍزٌح صٍىىْ هٕان اختثاس لظٍش وً اصثىع وٌحذد ف 

    ٌَّٕغ اٌغٍاب خالي فتشج االختثاس تذوْ ػزس سصًّ، ػٍّاً أٔه الٌىخذ تغٍٍش فً أولاخ اٌذوا 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 9102/9191للعام الدراسي  جدول االختبار األول في الفصل الدراسي األول
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   الثاني عشر المتقدمللصف : 

 

 مديرة المدرسة                                                                                                                 
 بيوأاألخت / سميرة                                                                                                                 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االثٍٕٓ

14/10/2019 

اٌذساصاخ 

 االختّاػٍح
 ِهاساخ اٌىحذج األوٌى واٍِح

 اٌثالثاء

15/10/2019 
 ( + ِٕاهح اٌّفضشٌٓ + اٌفشاق تٍٓ اٌزوخ10ٍٓ-1صىسج إٌىس ) اٌتشتٍح االصالٍِح

 االستؼاء

16/10/2019 
 اٌىٍٍّاء

 (14( إٌى طفحح )4اٌىحذج األوٌى اٌمضُ األوي +اٌثأً )ِٓ طفحح )

 (50( غٍى طفحح )38اٌىحذج اٌثأٍح اٌمضُ االوي + اٌثأً )ِٓ طفحح )

 اٌخٍّش

17/10/2019 
 اٌٍغح اٌؼشتٍح

 (27( إٌى طفحح )13اٌدٍّح االصٍّح ِٓ طفحح )

 ٔض خاسخً ػٍى ّٔظ ٔض اسق ػٍى اسق

 االحذ

20/10/2019 
 اٌىحذج األوٌى اٌفٍزٌاء

 االثٍٕٓ

21/10/2019 
 اٌشٌاضٍاخ

 ( إٌى ٔهاٌح 71اٌذسس اٌثأً ِفهىَ إٌهاٌح ِٓ طفحح )

 ( 99اٌشاتغ االتظاي ؤتائدح طفحح ) اٌذسس 

 اٌثالثاء

22/10/2019 
 اٌؼٍىَ اٌظحٍح

Unit 1: Medical terminology 

Unit 2 : Disease prevention 

 ِالحظح:

 ًاصثىع وٌحذد فً اٌخطح االصثىػٍح. تإٌضثح ٌّادج اٌٍغح االٔدٍٍزٌح صٍىىْ هٕان اختثاس لظٍش و 

  .ٌَّٕغ اٌغٍاب خالي فتشج االختثاس تذوْ ػزس سصًّ، ػٍّاً أٔه الٌىخذ تغٍٍش فً أولاخ اٌذوا 


