التربية
وزارة
اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية
مدرسة عبدالعزيز حسين المتوسطة للبنين

عضو منتسب لليونسكو

=====================================================
جدول اختبارات نهاية الفصل الدراسي االول

اليوم والتاريخ

للعام الدراسي  8102/8102م  ( -الصف السادس )
زمن اإلجابة
عدد
المواضيع المقررة
المادة
الساعات
إلى
من

األحد
1018/11/16

8000

األثنين
1018/11/17

 10015 8000ساعتان وربع اللغة العربية

10015

ساعتان وربع

الثالثاء
1018/11/18
األربعاء
1018/11/11
الخميس
1018/11/10
األحد
1018/11/13
األثنين
1018/11/14

العلوم

الطالب كامالً.

كفايات االختبار النهائي للفترة الدراسية األولى/1-1 / 3-1 ( 0
) 1-3/ 1-5-3 /1-5-3 /8-1 /5-1 /6-1/ 7-1/ 4-1 /1-1

يوم راحة
8000

10015

ساعتان وربع

الرياضيات

كتاب الطالب كامال

8000

1045

ساعة وخمس
واربعون

التربية
اإلسالمية

الكتاب كامال

8000

1045

ساعة وخمس
واربعون

االجتماعيات

من 84 0 11

8000

10015

ساعتان وربع

اللغة
اإلنجليزية

الكلمات  +القواعد  +تعبير  +استيعاب +إمالء
دراسة و حفظ الكلمات و مراجعة اوراق العمل و دفتر الصف
والصفحات المحددة في الكتابين وقائمة كلمات اإلمالء
من ص  0 17ص53
كتاب الطالب0
من ص  0 11ص45
كتاب التدريبات0

مالحظات هامة -:
-1
-1
-3
-4
-5

في حالة غياب الطالب بعذر طبي يجب إحضار العذر الطبي خالل يومين .
في حالة غياب الطالب بعذر غير مقبول تطبق عليه الئحة االمتحانات .
يمنع دخول الطالب إلى لجان االختبار بعد مرور عشرون دقيقه من زمن االختبار .
يمنع منعا ً باتا ً استخدام المزيل مع إحضار الطالب أدواته كاملة  +األدوات الهندسية باختبار الرياضيات وااللتزام بالزي
المدرسي .
تقوم إدارة المدرسة بإعطاء دروس تقوية من الساعة  7000صباحا الى  7045صباحا في نفسس يسوم االختبسار للمسادة
التي يختبر بها ولن يسمح بدخول حصص التقوية بعد بداية الحصة

مديــر املدرسة
أ.محمد صاحل خريبط

التربية
وزارة
اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية
مدرسة عبدالعزيز حسين المتوسطة للبنين
عضو منتسب لليونسكو
=======================================================================================

جدول اختبارات نهاية الفصل الدراسي االول

للعام الدراسي  8102/8102م ( -الصف السابع )
اليوم والتاريخ

زمن اإلجابة
إلى
من

عدد
الساعات

المادة

المواضيع المقررة

 10015 8000ساعتان وربع

الرياضيات

كتاب الطالب كامال

ساعة وخمس
واربعون

التربية
اإلسالمية

الكتاب المدرسي كامال

األحد
1018/11/16
األثنين
8000
1018/11/17
الثالثاء
1018/11/18

1045

يوم راحة

 10015 8000ساعتان وربع

اللغة
اإلنجليزية

الكلمات  +القواعد  +تعبير  +استيعاب  +إمالء
دراسة و حفظ الكلمات و مراجعة اوراق العمل و دفتر الصف
والصفحات المحددة في الكتابين وقائمة كلمات اإلمالء
من ص  0 3ص 41
كتاب الطالب0
من ص  0 11ص 38
كتاب التدريبات0

ساعة وخمس
واربعون

الخميس
1018/11/10
األحد
 10015 8000ساعتان وربع
1018/11/13

االجتماعيات

من 15 0 11

اللغة
العربية

كفايات االختبار النهائي للفترة الدراسية األولى/1-1 / 1-1 ( 0
) 1-3/ 1-5-3 /1-5-3 /7-1/ 5-1/ 4-1 /3-1

 10015 8000ساعتان وربع

العلوم

كتاب الطالب كامال

األربعاء
1018/11/11

8000

األثنين
1018/11/14

1045

مالحظات هامة -:
-1
-1
-3
-4
-5

في حالة غياب الطالب بعذر طبي يجب إحضار العذر الطبي خالل يومين .
في حالة غياب الطالب بعذر غير مقبول تطبق عليه الئحة االمتحانات .
يمنع دخول الطالب إلى لجان االختبار بعد مرور عشرون دقيقه من زمن االختبار .
يمنع منعا ً باتا ً استخدام المزيل مع إحضار الطالب أدواته كاملة  +االدوات الهندسية باختبار الرياضيات وااللتزام بالزي المدرسي
تقوم إدارة المدرسة بإعطاء دروس تقوية من الساعة  7000صباحا السى  7045صسباحا فسي نفسس يسوم االختبسار للمسادة التسي يختبسر
بها ولن يسمح بدخول حصص التقوية بعد بداية الحصة

مديــر املدرسة
أ.محمد صاحل خريبط

التربية
وزارة
اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية
مدرسة عبدالعزيز حسين المتوسطة للبنين

عضو منتسب لليونسكو

=====================================================
جدول اختبارات نهاية الفصل الدراسي االول

للعام الدراسي  ( - 8102/8102الصف الثامن )
اليوم والتاريخ
األحد
1018/11/16
األثنين
1018/11/17
الثالثاء
1018/11/18
األربعاء
1018/11/11
الخميس
1018/11/10
األحد
1018/11/13
األثنين
1018/11/14

زمن اإلجابة
إلى
من

عدد
الساعات

المادة

المواضيع المقررة

8000

10015

ساعتان وربع

اللغة
العربية

كفايات االختبار النهائي للفترة الدراسية األولى/3-1 / 1-1 ( 0
) 1-3/ 1-5-3 /1-5-3 /6-1/ 5-1/ 4-1 /1-1

8000

10015

ساعتان وربع

الرياضيات

كتاب الطالب كامال

8000

1045

ساعة وخمس
وأربعون

التربية
اإلسالمية

8000

10015

ساعتان وربع

اللغة
اإلنجليزية

8000

10015

ساعتان وربع

العلوم

8000

1045

ساعة وخمس
وأربعون

االجتماعيات

يوم راحة
الكتاب المدرسي كامال
الكلمات  +القواعد  +تعبير  +استيعاب
مراجعة اوراق العمل و دفتر الصف والصفحات المحددة في الكتابين
دراسة و حفظ الكلمات و مراجعة اوراق العمل و دفتر الصف
والصفحات المحددة في الكتابين
كتاب الطالب 0من ص  0 15ص 54
كتاب التدريبات 0من ص  0 11ص 11
كتاب الطالب كامال ما عدا من( ص  16إلى  11ص  ،ومن ص41
إلى ص  ، 44ومن ص  ،88إلىى ص 14ومن ص  151إلى ص
)154
 +كتاب المنهج المساند المطلوب من ص  1إلى ص 30
من 78 0 17

مالحظات هامة -:
 -1في حالة غياب الطالب بعذر طبي يجب إحضار العذر الطبي خالل يومين .
 -1في حالة غياب الطالب بعذر غير مقبول تطبق عليه الئحة االمتحانات .
 -3يمنع دخول الطالب إلى لجان االختبار بعد مرور عشرون دقيقه من زمن االختبار .
 -4يمنع منعا ً باتا ً استخدام المزيل مع إحضار الطالب أدواته كاملة  +األدوات الهندسية باختبار الرياضيات وااللتزام بالزي المدرسي .
 - 5تقوم إدارة المدرسة بإعطاء دروس تقوية من الساعة  7000صباحا الى  7045صباحا في نفس يوم االختبار للمادة التي يختبسر بهسا
ولن يسمح بدخول حصص التقوية بعد بداية الحصة

مدير المدرسة
أ  .محمد صالح خريبط

التربية
وزارة
اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية
مدرسة عبدالعزيز حسين المتوسطة للبنين

عضو منتسب لليونسكو

============== ========================= =======================================

جدول اختبارات نهاية الفصل الدراسي االول

للعام الدراسي  ( - 8102/8102الصف التاسع )
اليوم والتاريخ

زمن اإلجابة
إلى
من

عدد الساعات

األحد
1018/11/16

األثنين
1018/11/17

األربعاء
1018/11/11

الخميس
1018/11/10

المادة

8000

10015

ساعتان وربع

اللغة
اإلنجليزية

8000

1045

ساعة وخمس
واربعون

االجتماعيات

الثالثاء
1018/11/18

المواضيع المقررة
الكلمات  +القواعد  +الوظائف اللغوية
 +اسئلة الكتاب  +تعبير  +استيعاب
مراجعة اوراق العمل و دفتر الصف والصفحات المحددة في
الكتابين
دراسة و حفظ الكلمات و مراجعة اوراق العمل و دفتر الصف
والصفحات المحددة في الكتابين
كتاب الطالب 0من ص  11الى ص 51
كتاب التدريبات 0من ص  4الى ص 51
من 76 0 15

يوم راحة

8000

ساعتان وخمس
10045
وأربعون

اللغة العربية

 -1آيات من سورة النور  ،الحياء ( جميع التناوالت عدا الفهم
واالستيعاب)
 -1ا–  -الكتاب الورقي  -من خطاب صاحب السمو – ابتسم
للحياة – الحمامة والثعلب ومالك الحزين ( جميع
التناوالت)
 -3النحو  ( 0المبني للمجهول – أسلوب الشرط الجازم وغير
الجازم– أسلوب القسم –أسلوب المدح والذم )
*أبيات الحفظ ( بيتان من كل مجال من المجاالت اآلتية  -0الحياء –
التواضع – اإلخوة)
كتاب الطالب كامال ما عدا
(من ص  37إلى ص ، 71ومن ص  118إلى ص  ، 145ومن
ص  173إلى ص ) 181

8000

10015

ساعتان وربع

العلوم

األحد
1018/11/13

8000

10015

ساعتان وربع

الرياضيات

أوالً البنود المقررة  0كتاب الطالب  +كراسة التمارين .
ثانيًا ً البنود غير المقررة(المعلقة) باالختبار 0()1-5( ، )5-1( ، )3-1( ، )1-1

األثنين
1018/11/14

8000

1045

ساعة وخمس
واربعون

التربية
اإلسالمية

الكتاب المدرسي كامال ماعدا
 -1مجال علوم القرآن
-1الدرس الثالث في مجال الثقافة اإلسالمية

مالحظات هامة -:
 -1في حالة غياب الطالب بعذر طبي يجب إحضار العذر الطبي خالل يومين .
 -1في حالة غياب الطالب بعذر غير مقبول تطبق عليه الئحة االمتحانات .
 -3يمنع دخول الطالب إلى لجان االختبار بعد مرور عشرون دقيقه من زمن االختبار .
 -4يمنع منعا ً باتا ً استخدام المزيل مع إحضار الطالب أدواته كاملة  +األدوات الهندسية باختبار الرياضيات وااللتزام بالزي المدرسي
 - 5تقوم إدارة المدرسة بإعطاء دروس تقوية من الساعة  7000صباحا الى  7045صباحا في نفس يوم االختبار للمادة التي يختبر بها
ولن يسمح بدخول حصص التقوية بعد بداية الحصة
6يسمح لطالب الصف التاسع باستخدام األلة الحاسبة

مدير المدرسة
أ  .محمد صالح خريبط

إقرارات رؤساء األقسام بالموضوعات المقررة

المادة
التربية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
العلوم
االجتماعيات

االسم

التوقيع

