
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  جدول االختبار الثاني في الفصل الدراسي الثاني

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 األول األساسي  للصف : 

 

 
 

 
 مديرة المدرسة                                                                                                            

  يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االؽذ

17/3/2019 
 انهغخ انؼشثُخ 

 ( 125( إنً طفؾخ )73كزبة انطبنت يٍ طفؾخ )

 (101( انً طفؾخ )63كزبة أدسط فٍ انجُذ يٍ طفؾخ )

 االصٍُُ

18/3/2019 

انذساعبد 

 االعزًبػُخ
  (68( إنً طفؾخ )40يٍ طفؾخ )

 انضالصبء

19/3/2019 
 هللا انخبنق + سعىنُب يؾًذ )ص( + عىسح انُبط +طهىارٍ َىس ؽُبرٍ انزشثُخ االعاليُخ

 االسثؼبء 

20/3/2019 
 انشَبضُبد 

 120ؽزً فهىط ثبعزخذاو قطغ َقذَخ إنً قشاءح وكزبثخ االػذاد  10يٍ دسط 

 (440نً طفؾخ )إ( 365يٍ طفؾخ )

 انخًُظ

21/3/2019 
 (295( إنً طفؾخ )248يٍ طفؾخ ) انؼهىو

 االصٍُُ

25/3/2019 
 انهغخ انؼشثُخ

 ايزؾبٌ َهبَخ انفظم انذساعٍ انضبٍَ

 انضبٍَ(انذساعٍ  )يقشس يبدح االيزؾبٌ كم يبرى دساعزخ فٍ انفظم 

 انضالصبء

26/3/2019 
 انشَبضُبد 

 االسثؼبء

27/3/2019 
 انهغخ االَغهُضَخ

 يالؽظخ:

 ػهًبً أَه الَىعذ رغُُش فٍ أوقبد انذواوًَُغ انغُبة خالل فزشح االخزجبس ،. 

  ٍ21/3/2019انً  17/3/2019عُزى رُفُز اخزجبس االعزًبع نًبدح انهغخ االَغهُضَخ ثبنفزشح ي. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  جدول االختبار الثاني في الفصل الدراسي الثاني

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 األساسي   الثانيللصف : 

 

 
 مديرة المدرسة                                                                                                            

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االؽذ

17/3/2019 
 انؼهىو

 ( 4+3+2انذسط )  9انىؽذح 

 (299( إنً طفؾخ )262يٍ طفؾخ )

 االصٍُُ

18/3/2019 

 انشَبضُبد
 كزبة انطبنت 

 (468( إنً طفؾخ )419يٍ طفؾخ )

 اخزجبس االعزًبع نًبدح انهغخ انؼشثُخ

 انضالصبء

19/3/2019 
 انهغخ انؼشثُخ

 (57( إنً طفؾخ )32كزبة انُشبط يٍ طفؾخ )

 (129( إنً طفؾخ )127كزبة انطبنت يٍ طفؾخ )

 انزشكُض ػهً عًُغ انًهبساد انغبثقخ 

 االسثؼبء 

20/3/2019 
 انزشثُخ االعاليُخ

(+ األيبَخ + فضم رالوح انقشآٌ 148-139(+ عىسح انظبفبد )2أَب أطهٍ )

 انكشَى

 انخًُظ

21/3/2019 

انذساعبد 

 االعزًبػُخ

 (38( إنً طفؾخ )28يٍ طفؾخ )

 (66( إنً طفؾخ )57يٍ طفؾخ)

 االصٍُُ

25/3/2019 
 انهغخ انؼشثُخ

 ايزؾبٌ َهبَخ انفظم انذساعٍ انضبٍَ           

 انضبٍَ(انذساعٍ )يقشس يبدح االيزؾبٌ كم يبرى دساعزخ فٍ انفظم 

 انضالصبء

26/3/2019 
 انشَبضُبد 

 االسثؼبء

27/3/2019 
 انهغخ االَغهُضَخ

 يالؽظخ:

  ػهًبً أَه الَىعذ رغُُش فٍ أوقبد انذواو.ًَُغ انغُبة خالل فزشح االخزجبس ، 

  ٍ21/3/2019انً  17/3/2019عُزى رُفُز اخزجبس االعزًبع نًبدح انهغخ االَغهُضَخ ثبنفزشح ي. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  جدول االختبار الثاني في الفصل الدراسي الثاني

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 األساسي   الثالثللصف : 

 
 
 
 
 
 

 مديرة المدرسة                                                                                                            
 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            

 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االؽذ

17/3/2019 
 انهغخ انؼشثُخ

 (186( إنً طفؾخ )73كزبة انطبنت يٍ طفؾخ )

 (63( إنً طفؾخ )32كزبة انُشبط يٍ طفؾخ )

 االصٍُُ

18/3/2019 
 عىسح انهُم + انزغبيؼ + أثى ثكش انظذَق انزشثُخ االعاليُخ 

 انضالصبء

19/3/2019 

 (537( إنً طفؾخ )497كزبة انطبنت يٍ طفؾخ ) انشَبضُبد 

 أخزجبس االعزًبع نًبدح انهغخ انؼشثُخ

 االسثؼبء 

20/3/2019 
 انذساعبد االعزًبػُخ 

 (73( إنً طفؾخ )57يٍ طفؾخ )

 ؼٍ َشػبٍَواعجبرٍ ويغؤونُبرٍ / يغزً

 انخًُظ

21/3/2019 
 انؼهىو

 ( 395( إنً طفؾخ )346يٍ طفؾخ )

 وؽذح انطقظ

 االصٍُُ

25/3/2019 
 انهغخ انؼشثُخ

 ايزؾبٌ َهبَخ انفظم انذساعٍ انضبٍَ

 انضبٍَ(انذساعٍ )يقشس يبدح االيزؾبٌ كم يبرى دساعزخ فٍ انفظم 

 انضالصبء

26/3/2019 
 انشَبضُبد 

 االسثؼبء

27/3/2019 
 انهغخ االَغهُضَخ

 يالؽظخ:

  ػهًبً أَه الَىعذ رغُُش فٍ أوقبد انذواو.انغُبة خالل فزشح االخزجبسًَُغ ، 

  ٍ21/3/2019انً  17/3/2019عُزى رُفُز اخزجبس االعزًبع نًبدح انهغخ االَغهُضَخ ثبنفزشح ي. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  جدول االختبار الثاني في الفصل الدراسي الثاني

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 األساسي   الرابعللصف : 

 

 

 
 مديرة المدرسة                                                                                                            

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            
 

 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االؽذ

17/3/2019 
 انؼهىو 

 انىؽذح انغبثؼخ انًبدح ورغُشارهب 

 ( انخهُظ2( كُفُخ رغُش انًبدح )1انذسط )

 (287( إنً طفؾخ )254يٍ طفؾخ )

 االصٍُُ

18/3/2019 
 انذساعبد االعزًبػُخ

 (44)( إنً طفؾخ 34ثُئزٍ يغؤونُزٍ يٍ طفؾخ )

 (61( إنً طفؾخ )51ثطىالد وأيغبد يٍ طفؾخ )

 انضالصبء

19/3/2019 
 عىسح انغبشُخ +انجؾش وانزفكُش انؼهًٍ +ؽًذهللا ػضوعم ػهً َؼًه انزشثُخ االعاليُخ

 االسثؼبء 

20/3/2019 
 انهغخ انؼشثُخ

 (164( إنً )96انطبنت يٍ ) ٍانىؽذح انغبدعخ كبيهخ فٍ كزبث

 (54)( إنً 36وانُشبط يٍ )

 انخًُظ

21/3/2019 
 انشَبضُبد

 (678( إنً طفؾخ )593يٍ طفؾخ )

يٍ دسط عًغ االػذاد انكغشَخ إنً دسط يقبسَخ ورشرُت االػذاد 

 انؼششَخ

 االسثؼبء

27/3/2019 
 أخزجبس االعزًبع نًبدح انهغخ االَغهُضَخ

 يالؽظخ:

 اعجىع وَؾذد فٍ انخطخ االعجىػُخ. ثبنُغجخ نًبدح انهغخ االَغهُضَخ عُكىٌ هُبك اخزجبس قظُش كم 

  ػهًبً أَه الَىعذ رغُُش فٍ أوقبد انذواو.ًَُغ انغُبة خالل فزشح االخزجبس ، 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  جدول االختبار الثاني في الفصل الدراسي الثاني

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 األساسي   الخامسللصف : 

 

 
 

 
 مديرة المدرسة                                                                                                            

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            
 

 
 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االؽذ

17/3/2019 
 (381( إنً طفؾخ )318كزبة انطبنت يٍ طفؾخ ) انؼهىو 

 االصٍُُ

18/3/2019 
 انذساعبد االعزًبػُخ

 انشُخ صاَذ فبسط انجُئخ + انًؾًُبد انطجُؼُخ فٍ ثالدٌ

 (67( إنً طفؾخ )46يٍ طفؾخ )

 انضالصبء

19/3/2019 
 انزشثُخ االعاليُخ

 عىسح انُبصػبد + انقهت انشؽُى + انشفق خُش

 (105)( إنً طفؾخ 66يٍ طفؾخ )

 االسثؼبء 

20/3/2019 
 انؼشثُخانهغخ 

 (133( إنً طفؾخ )78كزبة انطبنت يٍ طفؾخ )

 (47( إنً طفؾخ )32يٍ طفؾخ ) انُشبطكزبة 

 انخًُظ

21/3/2019 
 (580( انً طفؾخ )481يٍ طفؾخ ) انشَبضُبد

 االؽذ

24/3/2019 
 أخزجبس االعزًبع نًبدح انهغخ االَغهُضَخ

 يالؽظخ:

  اعجىع وَؾذد فٍ انخطخ االعجىػُخ. اخزجبس قظُش كمثبنُغجخ نًبدح انهغخ االَغهُضَخ عُكىٌ هُبك 

  ػهًبً أَه الَىعذ رغُُش فٍ أوقبد انذواو.ًَُغ انغُبة خالل فزشح االخزجبس ، 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  جدول االختبار الثاني في الفصل الدراسي الثاني

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 األساسي   السادسللصف : 

 
 
 

 

 مديرة المدرسة                                                                                                            
 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            

 
 
 
 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االؽذ

17/3/2019 
 (251( إنً طفؾخ )219كزبة انطبنت يٍ طفؾخ ) انؼهىو 

 االصٍُُ

18/3/2019 
 انذساعبد االعزًبػُخ

 (61( إنً طفؾخ )52عًهىسَخ كىسَب انغُىثُخ يٍ طفؾخ )

 (74( إنً طفؾخ )64صاَذ ؽضبسح وإَغبصاد يٍ طفؾخ )

 انضالصبء

19/3/2019 
 ( 101( إنً طفؾخ )60كزبة انطبنت يٍ طفؾخ ) انزشثُخ االعاليُخ

 االسثؼبء 

20/3/2019 
 انهغخ انؼشثُخ

 ( 93( إنً طفؾخ )83يٍ طفؾخ )

 (109( إنً طفؾخ )105يٍ طفؾخ )

 (121( إنً طفؾخ )113يٍ طفؾخ )

 انخًُظ

21/3/2019 
 ( انكزبة انًذسعٍ 543( إنً طفؾخ )455يٍ طفؾخ ) انشَبضُبد

 االصٍُُ

25/3/2019 
 أخزجبس االعزًبع نًبدح انهغخ االَغهُضَخ

 يالؽظخ:

 اعجىع وَؾذد فٍ انخطخ االعجىػُخ. ثبنُغجخ نًبدح انهغخ االَغهُضَخ عُكىٌ هُبك اخزجبس قظُش كم 

  ػهًبً أَه الَىعذ رغُُش فٍ أوقبد انذواو.ًَُغ انغُبة خالل فزشح االخزجبس ، 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  جدول االختبار الثاني في الفصل الدراسي الثاني

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 األساسي   السابعللصف : 

 

 

 
 مديرة المدرسة                                                                                                            

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            
 

 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االؽذ

17/3/2019 
 (281( إنً طفؾخ )244انىؽذح انغبثؼخ يٍ طفؾخ ) انؼهىو 

 االصٍُُ

18/3/2019 
 انذساعبد االعزًبػُخ

انذسط انضبنش ) َظبو رؾذَذ انًىاقغ + انذسط االول ثبنىؽذح انضبَُخ 

 نإليبساد (انخظبئض انطجُؼُخ 

 (55( إنً طفؾخ )34يٍ طفؾخ )

 انضالصبء

19/3/2019 
 انزشثُخ االعاليُخ

( + عىسح 48( +انؾضبسح انؼشثُخ طفؾخ )42اإليبو أثى ؽُُفخ طفؾخ )

 (56انشؽًٍ طفؾخ )

 االسثؼبء 

20/3/2019 
 انهغخ انؼشثُخ

 (81( إنً طفؾخ )78يٍ طفؾخ )

 ( 119( إنً طفؾخ )95يٍ طفؾخ )

 (159( إنً طفؾخ )154)يٍ طفؾخ 

 انخًُظ

21/3/2019 
 (550( إنً طفؾخ )447يٍ طفؾخ ) انشَبضُبد

 انضالصبء

26/3/2019 
 أخزجبس االعزًبع نًبدح انهغخ االَغهُضَخ

 يالؽظخ:

 اعجىع وَؾذد فٍ انخطخ االعجىػُخ. ثبنُغجخ نًبدح انهغخ االَغهُضَخ عُكىٌ هُبك اخزجبس قظُش كم 

  ػهًبً أَه الَىعذ رغُُش فٍ أوقبد انذواو.االخزجبس ًَُغ انغُبة خالل فزشح ، 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  جدول االختبار الثاني في الفصل الدراسي الثاني

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 األساسي   الثامنللصف : 

 

 

 
 مديرة المدرسة                                                                                                            

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            
 
 

 
 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االؽذ

17/3/2019 
 (257( إنً طفؾخ )210كزبة انطبنت طفؾخ ) انؼهىو 

 االصٍُُ

18/3/2019 
 انزشثُخ االعاليُخ

( +انًذ 33-54آداة انّغفش + اؽكبو انؼًشح + قذسح هللا رؼبنً + عىسح َّظ)

 انفشػٍ

 انضالصبء

19/3/2019 
 انذساعبد االعزًبػُخ

 يٍ كزبة ويضبد يٍ فكش

  ويب َقبثههب يٍ كزبة االَشطخ (81( إنً )62يٍ طفؾخ ) 

 (69إنً طفؾخ )( 34دساعبد اعزًبػُخ يٍ طفؾخ )

 االسثؼبء 

20/3/2019 
 (633ً طفؾخ )ن( إ588كزبثخ انطبنت يٍ طفؾخ ) انشَبضُبد

 انخًُظ

21/3/2019 
 انهغخ انؼشثُخ

دسوط وطُخ رٌ اإلطجغ + سوػ انطجُؼخ +قظخ َظشح+ فؼم األيش ويبعجق 

 يٍ دسوط انُؾى وانجالغخ

 االسثؼبء

27/3/2019 
 االَغهُضَخأخزجبس االعزًبع نًبدح انهغخ 

 يالؽظخ:

 اعجىع وَؾذد فٍ انخطخ االعجىػُخ. ثبنُغجخ نًبدح انهغخ االَغهُضَخ عُكىٌ هُبك اخزجبس قظُش كم 

  ػهًبً أَه الَىعذ رغُُش فٍ أوقبد انذواو.ًَُغ انغُبة خالل فزشح االخزجبس ، 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  جدول االختبار الثاني في الفصل الدراسي الثاني

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

  لعاما التاسعللصف : 

                                                 
 

                                                            
 مديرة المدرسة                                                                                                            

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                            
 

 

 

 

 انــــيــبــال انًبدح اليوم والتاريخ

 االؽذ

17/3/2019 
 (261( إنً طفؾخ )204يٍ طفؾخ ) انؼهىو انًزكبيهخ 

 االصٍُُ

18/3/2019 
 انزشثُخ االعاليُخ

 ( +48( + اإليبو يغهى طفؾخ )30انؼذل طفؾخ )

                         (68( طفؾخ )26-1) عىسح انىاقؼخ                    

 انضالصبء

19/3/2019 
 انذساعبد االعزًبػُخ

 انىؽذح انضبَُخ انذسط األول وانضبٍَ 

 (53( إنً طفؾخ )34يٍ طفؾخ )

 االسثؼبء 

20/3/2019 
 انهغخ انؼشثُخ

 اعزؼبسح( –انًهبساد انجالغُخ انغبثقه )رشجُه ثهُغ 

رُظت يفؼىنٍُ نُظ  االفؼبل انزٍَىارظ رؼهى )نٍ أثكٍ(،)سؽهخ اثٍ ثطىطخ( 

 وانخجشأطههًب انًجزذأ 

 انخًُظ

21/3/2019 
 (534( إنً طفؾخ )477يٍ طفؾخ ) انشَبضُبد

 االؽذ

24/3/2019 
 أخزجبس االعزًبع نًبدح انهغخ االَغهُضَخ

 يالؽظخ:

 اعجىع وَؾذد فٍ انخطخ االعجىػُخ. ثبنُغجخ نًبدح انهغخ االَغهُضَخ عُكىٌ هُبك اخزجبس قظُش كم 

  ػهًبً أَه الَىعذ رغُُش فٍ أوقبد انذواو.ًَُغ انغُبة خالل فزشح االخزجبس ، 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  جدول االختبار الثاني في الفصل الدراسي الثاني

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

 المتقدم التاسع:  للصف

                                              
                                                               

 مديرة المدرسة                                                                                                            
 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                                 

 
 
 
 
 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االؽذ

17/3/2019 
 انفُضَبء

دسط انقىي فٍ ثؼذٍَ + دسط ؽشكخ انًقزوف + انؾشكخ انذائشَخ + انغشػخ 

 انُغجُخ انًزغهخ

 االصٍُُ

18/3/2019 
 انزشثُخ االعاليُخ

 ( +48( + اإليبو يغهى طفؾخ )30انؼذل طفؾخ )

 (                        68( طفؾخ )26-1عىسح انىاقؼخ)                     

 انضالصبء

19/3/2019 
 انذساعبد االعزًبػُخ

 انىؽذح انضبَُخ انذسط األول وانضبٍَ 

 (53( إنً طفؾخ )34يٍ طفؾخ )

 االسثؼبء 

20/3/2019 
 انهغخ انؼشثُخ

 اعزؼبسح( –انًهبساد انجالغُخ انغبثقه )رشجُه ثهُغ 

َىارظ رؼهى )نٍ أثكٍ(،)سؽهخ اثٍ ثطىطخ( االفؼبل انزٍ رُظت يفؼىنٍُ نُظ 

 أطههًب انًجزذأ وانخجش

 انخًُظ

21/3/2019 
 (153( إنً طفؾخ )128يٍ طفؾخ ) االؽُبء

 االؽذ

24/3/2019 

 انشَبضُبد
 ( 589( إنً طفؾخ )545( يٍ طفؾخ )9انىؽذح )

 (643طفؾخ )( إنً 605( يٍ طفؾخ )10انىؽذح )

 أخزجبس االعزًبع نًبدح انهغخ االَغهُضَخ

 يالؽظخ:

 اعجىع وَؾذد فٍ انخطخ االعجىػُخ. ثبنُغجخ نًبدح انهغخ االَغهُضَخ عُكىٌ هُبك اخزجبس قظُش كم 

  ػهًبً أَه الَىعذ رغُُش فٍ أوقبد انذواو.ًَُغ انغُبة خالل فزشح االخزجبس ، 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  جدول االختبار الثاني في الفصل الدراسي الثاني
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   العاشر العامللصف : 

                                                
 

                                                                  
 مديرة المدرسة                                                                                                                 

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                                 

 
 

 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االؽذ

17/3/2019 
 انفُضَبء

 االعزضبءح

 (160)( انً طفؾخ 151يٍ طفؾخ )

 االصٍُُ

18/3/2019 
 انذساعبد االعزًبػُخ

 يهبساد انىؽذح انضبَُخ

 (63( إنً طفؾخ )46فؾخ )يٍ ط

 انضالصبء

19/3/2019 
 و انضواطؽكبػًم +رذوٍَ انغُخ + انؼفخ + أانذَُب داس انزشثُخ االعاليُخ

 االسثؼبء 

20/3/2019 
 انهغخ انؼشثُخ

أعهىة  - رطجُقبد َؾىَخ )االعزضُبء قظُذح ) أَب يٍ ثّذل ثبنكزت انظؾبثب (

 االخزظبص ( يهبساد َؾىَخ عبثقخ 

 انخًُظ

21/3/2019 
 + أول صالس دسوط ثبنىؽذح انغبثؼخ Rانىؽذح   انشَبضُبد

 االؽذ

24/3/2019 
 االؽُبء

 (2+ 1انذسط ) انشاثؼخانىؽذح 

 (106( إنً طفؾخ )105( + يٍ طفؾخ )98( إنً طفؾخ )86خ )يٍ طفؾ

 االصٍُُ

25/3/2019 
 أخزجبس االعزًبع نًبدح انهغخ االَغهُضَخ

 يالؽظخ:

 اعجىع وَؾذد فٍ انخطخ االعجىػُخ. ثبنُغجخ نًبدح انهغخ االَغهُضَخ عُكىٌ هُبك اخزجبس قظُش كم 

   ػهًبً أَه الَىعذ رغُُش فٍ أوقبد انذواو.فزشح االخزجبسًَُغ انغُبة خالل ، 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  جدول االختبار الثاني في الفصل الدراسي الثاني

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

   العاشر المتقدمللصف : 

 
 
 
 
 

 مديرة المدرسة                                                                                                                 
 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                                 

 
 
 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االؽذ

17/3/2019 
 انىؽذح انغبدعخ )انكهشثبء انغبكُخ( انفُضَبء

 االصٍُُ

18/3/2019 
 انذساعبد االعزًبػُخ

 يهبساد انىؽذح انضبَُخ

 (63( إنً طفؾخ )46يٍ طفؾخ )

 انضالصبء

19/3/2019 
 و انضواطؽكبػًم +رذوٍَ انغُخ + انؼفخ + أانذَُب داس انزشثُخ االعاليُخ

 االسثؼبء 

20/3/2019 
 انهغخ انؼشثُخ

أعهىة  -َؾىَخ )االعزضُبء قظُذح ) أَب يٍ ثّذل ثبنكزت انظؾبثب ( رطجُقبد 

 االخزظبص ( يهبساد َؾىَخ عبثقخ

 انخًُظ

21/3/2019 
 ( انزؾىَالد انهُذعُخ و انزُبظش6انىؽذ ) انشَبضُبد

 االؽذ

24/3/2019 
 (227( إنً طفؾخ )198يٍ طفؾخ ) انكًُُبء

 االصٍُُ

25/3/2019 
 أخزجبس االعزًبع نًبدح انهغخ االَغهُضَخ

 يالؽظخ:

  اعجىع وَؾذد فٍ انخطخ االعجىػُخ. نًبدح انهغخ االَغهُضَخ عُكىٌ هُبك اخزجبس قظُش كمثبنُغجخ 

  ػهًبً أَه الَىعذ رغُُش فٍ أوقبد انذواو.ًَُغ انغُبة خالل فزشح االخزجبس ، 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  جدول االختبار الثاني في الفصل الدراسي الثاني

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

   الحادي عشر العامللصف : 

                                              
 

                                                                     
 مديرة المدرسة                                                                                                                 

 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                                 
 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االؽذ

17/3/2019 
 انىؽذح انخبيغخ انغبرثُخ انفُضَبء

 االصٍُُ

18/3/2019 
 انزشثُخ االعاليُخ

 ش واِؽبدرأو عهًخ سضٍ هللا ػُهب + وطبَب ورىعُهبد أخالقُخ + انًزىا

 + انشىسي فٍ اإلعالو

 انضالصبء

19/3/2019 
 انذساعبد االعزًبػُخ

 يهبساد انىؽذح انضبَُخ

 (74( إنً طفؾخ )47ؾخ )يٍ طف

 االسثؼبء 

20/3/2019 
 قظخ ؽزً آخش سيق + دسط انُذاء + انزشجُه انضًٍُ انهغخ انؼشثُخ

 انخًُظ

21/3/2019 
 All unit (6) انؼهىو انظؾُخ

 االؽذ

24/3/2019 
 انكًُُبء

 ( يٍ انىؽذح انخبيغخ 3+2+1انقغى )

 (170( إنً طفؾخ )150يٍ طفؾخ )

 االصٍُُ

25/3/2019 
 انشَبضُبد

 (525( إنً طفؾخ )479( يٍ طفؾخ ) 8-5( إنً )8-1انىؽذح انضبَُخ يٍ )

 (536( إنً طفؾخ )529( يٍ طفؾخ )9-1يٍ انىؽذح انزبعؼخ )

 انضالصبء

26/3/2019 
 االَغهُضَخأخزجبس االعزًبع نًبدح انهغخ 

 يالؽظخ:

 اعجىع وَؾذد فٍ انخطخ االعجىػُخ. ثبنُغجخ نًبدح انهغخ االَغهُضَخ عُكىٌ هُبك اخزجبس قظُش كم 

  ػهًبً أَه الَىعذ رغُُش فٍ أوقبد انذواو.ًَُغ انغُبة خالل فزشح االخزجبس ، 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  جدول االختبار الثاني في الفصل الدراسي الثاني

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

   الحادي عشر المتقدمللصف : 

 

                                                                                                                  
 
 

 مديرة المدرسة                                                                                                                                         
 يوبأاألخت / سميرة                                                                                                                 

 
 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االؽذ

17/3/2019 
 (6.7( إنً )6.1انىؽذح انغبدعخ األقغبو يٍ ) انفُضَبء

 االصٍُُ

18/3/2019 
 انزشثُخ االعاليُخ

 ش واِؽبدرهللا ػُهب + وطبَب ورىعُهبد أخالقُخ + انًزىاأو عهًخ سضٍ 

 + انشىسي فٍ اإلعالو

 انضالصبء

19/3/2019 
 انذساعبد االعزًبػُخ

 يهبساد انىؽذح انضبَُخ

 (74( إنً طفؾخ )47يٍ طفؾخ )

 االسثؼبء 

20/3/2019 
 قظخ ؽزً آخش سيق + دسط انُذاء + انزشجُه انضًٍُ انهغخ انؼشثُخ

 انخًُظ

21/3/2019 
 All unit (6) انؼهىو انظؾُخ

 االؽذ

24/3/2019 
 (2+  1عهبص انًُبػخ انذسط ) االؽُبء

 االصٍُُ

25/3/2019 
 انشَبضُبد

 (5+4+3انىؽذح انضبيُخ انذسط )

 (7+6+2انىؽذح انزبعؼخ انذسط )

 انضالصبء

26/3/2019 
 أخزجبس االعزًبع نًبدح انهغخ االَغهُضَخ

 يالؽظخ:

  اعجىع وَؾذد فٍ انخطخ االعجىػُخ. نًبدح انهغخ االَغهُضَخ عُكىٌ هُبك اخزجبس قظُش كمثبنُغجخ 

  ػهًبً أَه الَىعذ رغُُش فٍ أوقبد انذواو.ًَُغ انغُبة خالل فزشح االخزجبس ، 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  جدول االختبار الثاني في الفصل الدراسي الثاني
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   الثاني عشر العامللصف : 

                                       
                                                                            

 مديرة المدرسة                                                                                                                 
 بيوأاألخت / سميرة                                                                                                                 

 
 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االؽذ

17/3/2019 
 انذساعبد االعزًبػُخ

 يهبساد انشؤَخ انضبَُخ وانضبنضخ يٍ كزبة انًىاطُخ انشقًُخ 

 (47( إنً طفؾخ )27يٍ طفؾخ )

 االصٍُُ

18/3/2019 
 The digestive system – The immune system انؼهىو انظؾُخ

 انضالصبء

19/3/2019 
 رشرُت األػًبلفقه  انضواط طشَق االعزؼفبف + انزفكُش اإلثذاػٍ فٍ اإلعالو + انزشثُخ االعاليُخ

 االسثؼبء 

20/3/2019 

 األظبفش ( انشؼش + انغهبص انطالئٍ )انغهذ + االؽُبء 

 (135( إنً طفؾخ )120يٍ طفؾخ ) انكًُُبء

 انخًُظ

21/3/2019 
 انشَبضُبد

 يٍ انىؽذح انضبيُخ + انىؽذح انزبعؼخ  نخبيظانذسط ا

 (568( إنً طفؾخ )523يٍ طفؾخ )

 االؽذ

24/3/2019 
 ( انًغبالد انًغُبطُغُخ5انىؽذح ) انفُضَبء 

 االصٍُُ

25/3/2019 
 انهغخ انؼشثُخ

 َبئت انفبػم  عضو انفؼم انًضبسع + انفبػم +

 قظخ انغًبوس

 االسثؼبء

27/3/2019 
 أخزجبس االعزًبع نًبدح انهغخ االَغهُضَخ

 يالؽظخ:

  اعجىع وَؾذد فٍ انخطخ االعجىػُخ.ثبنُغجخ نًبدح انهغخ االَغهُضَخ عُكىٌ هُبك اخزجبس قظُش كم 

    ػهًبً أَه الَىعذ رغُُش فٍ أوقبد انذواوًَُغ انغُبة خالل فزشح االخزجبس ، 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 8102/8102للعام الدراسي  جدول االختبار الثاني في الفصل الدراسي الثاني

 

 
QM-114-F1 

          

 

 

   الثاني عشر المتقدمللصف : 

 
 
 

 مديرة المدرسة                                                                                                                 
 بيوأاألخت / سميرة                                                                                                                 

 انــــيــبــال المادة اليوم والتاريخ

 االؽذ

17/3/2019 
 انذساعبد االعزًبػُخ

 يهبساد انشؤَخ انضبَُخ وانضبنضخ يٍ كزبة انًىاطُخ انشقًُخ 

 (47( إنً طفؾخ )27يٍ طفؾخ )

 االصٍُُ

18/3/2019 
 The digestive system – The immune system انؼهىو انظؾُخ

 انضالصبء

19/3/2019 
 انزفكُش اإلثذاػٍ فٍ اإلعالو +انضواط طشَق االعزؼفبف +فقه رشرُت األػًبل انزشثُخ االعاليُخ

 االسثؼبء 

20/3/2019 
 انكًُُبء

 انىؽذح انخبيغخ 

 يغ االعئهخ يشاعؼخ انفظم  (178( إنً طفؾخ )158)يٍ طفؾخ

 انقغى ) االول + انضبٍَ + انضبنش (

 انخًُظ

21/3/2019 
 انشَبضُبد

( انً دسط انزكبيم ثبنزؼىَض طفؾخ  339يٍ دسط انًغبؽخ طفؾخ )

(378) 

 االؽذ

24/3/2019 
 (194( إنً طفؾخ )145يٍ طفؾخ ) انفُضَبء 

 االصٍُُ

25/3/2019 
 انهغخ انؼشثُخ

 َبئت انفبػم  عضو انفؼم انًضبسع + انفبػم +

 قظخ انغًبوس

 االسثؼبء

27/3/2019 
 االعزًبع نًبدح انهغخ االَغهُضَخأخزجبس 

 يالؽظخ:

 اعجىع وَؾذد فٍ انخطخ االعجىػُخ. ثبنُغجخ نًبدح انهغخ االَغهُضَخ عُكىٌ هُبك اخزجبس قظُش كم 

  ػهًبً أَه الَىعذ رغُُش فٍ أوقبد انذواو.ًَُغ انغُبة خالل فزشح االخزجبس ، 


