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 ( وطني 6(  للصف 3102/  3102  برنامج امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول
 

 المادة المطلوبة المادة التاريخ اليوم

 الوحدة األولى:من الدرس األول الى نهاية الدرس الخامس / الوحدة الثانية:الدرس الثاني الى نهاية الدرس السابع تاريخ 22/12/2013 االحد

 + Unit  One: pages (4, 12,) + Unit  Two: pages (20, 21, 24, 25) + Unit  Three: pages (24 - 47) حاسوب 23/12/2013 االثنين

Unit  Four: pages (56, 65) + Unit  Five: pages (75, 76, 77, 84) + Worksheets (1 – 2) + Quiz (1) 

 س االول الى نهاية الدرس السابعالوحدة األولى : من الدر جغرافيا 24/12/2013 الثالثاء

 ( + أوراق العمل252-62لصفحات ) اجسم االنسان وصحته /  -الوحدة الثالثة:  العناصر والمركبات -الوحدة الثانية: علوم 66/26/6122 الخميس

 الوحدة الرابعة : الجبر / القياس  الوحدة الثالثة : / الوحدة الثانية : الكسور العادية و الكسور العشرية  الرياضيات 68/26/6122 السبت

 لمادة المطلوبة : من دفتر الشرح و التمارين + أوراق العمل

 دين 62/26/6122 االحد

الوحدة  / الوحدة الرابعة: كاملة  / (21الوحدة الثالثة : الدرس) / ( 8الوحدة االولى :سورة الفتح / الوحدة الثانية : الدرس )

 الخامسة: كاملة

 (68+  62ادسة : الدروس ) الوحدة الس

 الحديث :  ) وصية جامعة( / (6اآليات: سورة الفتح )-مادة الحفظ: 

 اللغة العربية 21/26/6122 االثنين

 + جميع أوراق العمل القواعد : جميع دروس القواعد في مادة هذا الفصل والقواعد االمالئية ) دروس الكتابة ( 

 (التينة الحمقاء)وحتى نهاية الثامنة  (نعمة الماء)عة دروس القراءة هي : من الوحدة الراب

 المحفوظات : همم الرجال + وصية ابن سعيد البنه 

 ) المطلوب في المحفوظات هو : المعاني والشرح وجو النص وأسئلة المحفوظات وحفظ آخر أربع أبيات من كل قصيدة (

 وطنية 22/26/6122 الثالثاء
 ني و الدرس الثالث   /    الوحدة الثانية: من الدرس االول الى نهاية الدرس الرابع               الوحدة األولى :في الدرس الثا

 الوحدة الثالثة : من الدرس االول الى نهاية الدرس الثالث 

 English 6/2/6121 الخميس

 Thunder Rose (Reader’s and Writer’s Notebook p.51-61). 

Island of the Blue Dolphins (Reader’s and Writer’s Notebook p.62-72). At the Beach (Reading 

Street Book p.176-199) (Reader’s and Writer’s Notebook p.109-119). 

Mahalia Jackson (Reading Street Book p.424-445) (Reader’s and Writer’s Notebook p.211-221). 
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