
 وطني الثالث للصف  1023/1024االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول 
 

 مالحظات المادة التاريخ اليوم

 206إلى ص  84من ص  تربية مهنية م13/21/1023 االثنين

 دين 14/21/1023 الثالثاء
نمن الدرس السابع والعشرون الى الدرس السادس والثالثو  

206-62من صفحة   

 اللغة االنجليزية 18/11/1023 الخميس

Reading Street book: 

1.The Strongest One pages155-174 2.Tara 

and Tiree pages192-208   

Students should be able to read and 

understand these words in order to use 

them in meaningful sentences and fill in 

( often, together,though,pieces the blanks 

gone,learn,very) page 155 

(family,listen,pull,break,once,heard) 

page191 

Grammar:                    

 *Imperative and Exclamatory Sentences 

pages 55-60 

*Nouns pages 103-108 

See classwork copybook + Readers and 

Writers Notebook pages 49-60 

(The Strongest One) pages 97-108 please 

kindly check the solved pages in unit 1 

week 1 interactive review in Readers and 

Writers Notebook. 

 اللغة العربية  12/11/1023 االحد
 203إلى الدرس العاشر ص  24من الدرس السادس ص

من الدرس   + كافة التدريبات و المهارات المدرجة في الكتاب
 العمل. أوراقالتي تتضمنها األول و

 30/11/1023 االثنين
 تربية اجتماعية و

 وطنية
 44إلى ص  46الوحدة الثانية: من ص

 20إلى ص  60ن صالوحدة الثالثة: م

 الثالثاء

32/12/1024 

 علوم 
 (.238-22الوحدة الرابعة كاملة)ص:

 الوحدة الخامسة ) القوى واآلالت( التركيز على ملخص المادة 

Science 
Science E:unit one chapter one: plants 

Study the summary sheet only. 

 رياضيات  1/2/1024 الخميس

 (242إلى  20ن الصفحة الكتاب كامالً :) م
 مع مراجعة أوراق العمل واالمتحانات الشهرية السابقة.

مالحظة : الرجاء حل ورقة عمل مراجعة االمتحان النهائي  
 لألهمية .

 
 

  : مالحظات 

                                               صباحاً . 9صباحا ، حيث يبدأ اإلمتحان الساعة  8:45يتواجد الطلبة في قاعات االمتحان الساعة  .4

ً  11متحانات الساعة يام االيغادر الطلبة المدرسة أثناء أ .2  م 28/21/1023الموافق  السبت ابتداء من يوم  صباحا

 م 2/1/2014صباح يوم األحد الموافق  1023/1024يبدأ دوام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  .8

 

 تعليمات االمتحانات النهاية 

 

 : ال يسمح ألي طالب بدخول االمتحان بعد مضي ربع ساعة من بداية االمتحان .أوالً 

 ثانياً: ال يسمح ألي طالب بالخروج من االمتحان إال بعد انتهاء مدة االمتحان .

 الرجاء إحضار قلمين رصاص + ممحاة + مبراة + مسطرة + ألوان خشبية.ثالثاً: 

 طالب أثناء اإلمتحان .ال يسمح بتبادل أي أدوات بين ال رابعاً:

 مدير المدارس                                                                                                                               

 فؤاد جاد هللا                                                                                                                               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  : مالحظات 

                                               صباحاً . 9صباحا ، حيث يبدأ اإلمتحان الساعة  8:45يتواجد الطلبة في قاعات االمتحان الساعة  .4

ً  11متحانات الساعة يام االيغادر الطلبة المدرسة أثناء أ .6  م 28/21/1023الموافق  السبت داء من يوم ابت صباحا

 م 2/1/2014صباح يوم األحد الموافق  1023/1024يبدأ دوام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  .2

 

 تعليمات االمتحانات النهاية 

 

 أوالً: ال يسمح ألي طالب بدخول االمتحان بعد مضي ربع ساعة من بداية االمتحان .

 لب بالخروج من االمتحان إال بعد انتهاء مدة االمتحان .ثانياً: ال يسمح ألي طا

 الرجاء إحضار قلمين رصاص + ممحاة + مبراة + مسطرة + ألوان خشبية.ثالثاً: 

 ال يسمح بتبادل أي أدوات بين الطالب أثناء اإلمتحان . رابعاً:

 مدير المدارس                                                                                                                               

 فؤاد جاد هللا                                                                                                                               


