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 ( وطني 01،  9للصفوف )  3102/  3102  برنامج امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول
 

 المادة التاريخ اليوم
 المادة المطلوبة

 الصف العاشر الصف التاسع

 وطنية + حاسوب 22/02/2102 االحد

اية الدرس الوحدة االولى :من الدرس االول الى نه

 الثالث

 الوحدة الثانية: من الدرس االول الى نهاية الدرس الثالث

 الوحدة الثالثة: من الدرس االول الى نهاية الدرس الثالث

الوحدة الرابعة من الدرس االول الى نهاية الدرس 

 الثالث

 12الصفحات المطلوبة ) الوحدة األولى:

- 43) 

الصفحات المطلوبة الوحدة الثانية: 

(33 ،34 ،12 ،46 ،44 ،21 ،22 ،

( 1 – 2) أوراق العمل( + 21، 23، 21

 (1- 2) االمتحانات القصيرة+ 

 المادة كاملة عدا آخر درسين

الصفحات المطلوبة  الوحدة األولى:

، 12، 12، 13، 12إلى  22، من 21)

 (41إلى  42من 

الصفحات المطلوبة الوحدة الثانية: 

أوراق ( + 22إلى  13، من 31)

 االمتحانات القصيرة( + 4 - 2) لالعم

(2 - 4) 

 تاريخ 22/02/2102 االثنين

 الوحدة االولى: من الدرس االول الى نهاية الدرس الخامس

 الوحدة الثانية : من الدرس االول الى نهاية الدرس الخامس

 الوحدة الثالثة من الدرس االول الى نهاية الدرس الثالث

 درسين آخر عدا كاملة المادة

 دين 22/02/2102 ثالثاءال
 ( الوحدة الثالثة : كاملة1+  3الوحدة الثانية :الدروس) 

 الوحدة الخامسة : كاملة/ الوحدة الرابعة : كاملة ) ورقة عمل (

 الحديث :  ) حقوق الطريق ، التوبة واالستغفار( (2اآليات : األنفال  )-مادة الحفظ:

 (26لدرس) الوحدة الثانية :ا/ الوحدة االولى : كاملة 

 الوحدة الرابعة: كاملة ) ورقة عمل(/ الوحدة الثالثة : كاملة 

 (14+11+13+14الوحدة الخامسة : الدروس) 

الحديث :  ) الحسنات  / اآليات : سورة المؤمنون-مادة الحفظ: 

 والسيئات(

  English 22/02/2102 الخميس

Student’s Book Unit 2 Reading 1,2 pages 70 to 95 + Unit 3 Reading 2,3 

pages 152 to 179  

Reading: Study the highlighted vocabulary words, comprehension questions, 

Grammar and Writing 

Unit One: What is light? (readings: Myth, A game of 

light and shade) Unit Two: How are growth and 

change related: (readings: How seeds and plants 

grow, Roll of thunder hear my cry, Abuela invents 

the zero) Unit Three: What’s is right? (Readings: The 

golden serpent, I love Pluto) workbook the related 

subjects to the taught reading. 

Grammar: ( Present forms, conditional clauses, 

Modals, spelling rules, ) 
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 مادة الفصل االول كامال مادة الفصل االول كامال+ أوراق العمل الرياضيات 22/02/2102 السبت

 جغرافيا 29/02/2102 االحد
 الوحدة االولى : من الدرس االول الى نهاية الدرس السابع

 الوحدة الثانية : من الدرس األول الى نهاية الدرس الثالث
 األول كاملة مادة الفصل

 44-9 القياس 2الوحدة/ فيزياء 21/02/2102 االثنين

 261-44 قوانين نيوتن/الشغل والطاقة 1الوحدة/
 22-2 خصائص الضوء واالنعكاس 0الوحدة/

 28-89 العدسات 0الوحدة/ 82-22 االنكسار 0الوحدة/

 20/02/2102 الثالثاء
 ) للتاسع( عربي

 )للعاشر( كيمياء

  أقل ورد \  األبناء رثاء\ الساد مرض\ الحياة إرادة:  االتصال مهارات

 كتابة+  السابعة الوحدة إلى األولى الوحدة من)  كاملة المادة:   اللغوية والتطبيقات القواعد
 . القسم أسلوب+  الهمزة

 الكتاب كامال

 

 2/0/2102 الخميس
 (للعاشر) عربي

 (للتاسع) كيمياء

 الكتاب كامال

 

 إلى نهاية المادة 2+ الوحدات  4،  3،  1الوحدات: 

 الكتاب كامال الكتاب كامال علوم ارض 2/0/2102 السبت

 (+أوراق العمل.92-22الوحدة الثانية كاملة من الكتاب  الصفحات) ( + أوراق العمل.92-22الوحدة الثانية كاملة من الكتاب  الصفحات) احياء 8/0/2102 االحد
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