جدول اختبارات شهر ديسمرب

للعام  2018م 2019/م

اليوم
االحد

التاريخ
2018/12/2م

املادة
اجتماعيات

فرع  :حدة

مالحظات

املقرر

 +الدفتر

جغرافيا :من ص  30الى ص 48
تاريخ :من ص  33الى ص 60
وطنية :من ص  28الى ص 40

االثنين

2018/12/3م

اللغة العربية

الثالثاء

2018/12/4م

رياضيات

من ص  47الى ص 108

االربعاء

2018/12/5م

قرآن كريم

الكتاب +
الحفظ والتفسير :من ص  22الى ص 40
التجويد :من ص  52الى ص  + 68مع ما أخذ سابقا الدفتر

السبت

2018/12/8م

علوم

االحد

2018/12/9م

انجليزي

االثنين

2018/12/10م

التربية االسالمية

من الوحدة الرابعة الى الوحدة السابعة  +دروس
النحو من الوحدة ( + )3 + 2 + 1الدفتر

مقرر الحفظ
نص وصف
الطبيعة
الكتاب +
الدفتر

الوحدة الثانية الجهاز العصبي الى الوحدة الثالثة
الجهاز البولي  +الوحدة الرابعة
الكتاب الحكومي :من ص  12الى ص  + 28كتاب
الواجب كامل الى نهاية الوحدة الرابعة
الكتاب الخاص :من ص  10الى ص  + 25االنشطة
والدفتر
تعااااالى

االيمااااان :ادوات العلاااام االيمااااان بوجااااود
الخالق الرازق.
الحاادي  :االمانااة حااق المساالم علااى المساالم ماان دعاااء
الرسول.
الفقا ::آداب قضاااء الحاجااة الوضااوء الغساال التاايمم
الصالة.
السيرة :والية قريش على مك :واقاع العاالم قبال البعثاة
واقع العرب قبل البعثة.

الشفوي نفس
مقرر
التحريري

جدول اختبارات شهر ديسمرب

للعام  2018م 2019/م

اليوم
االحد

االثنين

الثالثاء

التاريخ
2018/12/2م

2018/12/3م

2018/12/4م

املادة

اجتماعيات

املقرر

فرع  :حدة

مالحظات

جغرافيا :من الوحدة الثانية الى درس الموقع الجغرافي
في قارة افريقيا
تاريخ :من درس مكانة اليمن ودورة في الحضارة
العربية واالسالمية الى درس نشر االسالم في افريقيا
وطنية :من درس مفاهيم في الدستور الى درس السلطة
التشريعية

علوم

الوحدة الثالثة  +الوحدة الرابعة  +الوحدة السابعة

قرآن كريم

المقطع الرابع من سورة الحجرات  +المقطع االول
والثاني من سورة الواقعة
التجويد :االدغام  +االقالب

الكتاب +
الدفتر

من الوحدة الرابعة الى الوحدة الثامنة  +درس النحو من
الوحدة ( + )1,2,3الدفتر

مقرر الحفظ
نص أيها
العمال

الكتاب +
الدفتر

االربعاء

2018/12/5م

اللغة العربية

السبت

2018/12/8م

رياضيات

من ص  35الى ص 92

االحد

2018/12/9م

انجليزي

الوحدة االولى  +الثانية من المنهج الخاص

االثنين

2018/12/10م

االيمان :الوحدة الثانية
التربية االسالمية الفق ::الوحدة الثانية  +صيام التطوع واالعتكاف
الحدي  :الرفق وفضل المجاهد في سبيل
السيرة  :االسراء والمعراج بيعتا العقبة االذن بالهجرة

جدول اختبارات شهر ديسمرب

للعام  2018م 2019/م

املقرر

اليوم

التاريخ

املادة

االحد

2018/12/2م

اجتماعيات

جغرافيا :من ص  24الى ص 48
تاريخ :من ص  28الى ص 63
وطنية  :من ص  23الى ص 47

االثنين

2018/12/3م

رياضيات

من ص  7الى ص  + 89الدفتر

الثالثاء

2018/12/4م

علوم

االربعاء

2018/12/5م

اللغة العربية

السبت

2018/12/8م

التربية االسالمية

الوحدة ( ) 5+ 4+ 3

فرع  :حدة

مالحظات

كامل

من بداية الوحدة الرابعة الى درس شبام حضرموت
االيمان :من ص  9الى ص 57
الفق ::من ص  69الى ص 95
الحدي  :من ص  107الى ص 137
السيرة :من ص  151الى ص 185

الكتاب
+الدفتر

االحد

2018/12/9م

قرآن كريم

كامال ( سورة لقمان)
التجويد( :أحكام الراء و الوقف و السكت)

الكتاب
+الدفتر

االثنين

2018/12/10م

انجليزي

الوحدة االولى  +الثانية

جدول اختبارات شهر ديسمرب

للعام  2018م 2019/م

فرع  :حدة

مالحظات

املقرر

اليوم

التاريخ

املادة

االثنين

2018/11/26م

فيزياء

من صــ  23الى صــ4 6

الثالثاء

2018/11/27م

قران

المقطع الثال والرابع من سورة السجدة  +الدين عند
أحكام الميم الساكنة والقلقلة
علوم القران :الدرس االول  +الدرس الثاني

االربعاء

2018/11/28م

كيمياء

الوحدة الثالثة كاملة
الوحدة الثانية (الملخص فقط )

االحد

2018/12/2م

اسالمية

االيمان :الشهادتان -العقيدة االسالمية -مصادر العقيدة االسالمية -وجود
تعالى
الفق ::االدلة الشرعية معانيها وانواعها – االدلة الشرعية( )1القران الكريم
االدلة الشرعية( )2السنة –االجماع -القياس
الحدي  :آداب حفظ اللسان – الحلف -موقف االسالم من الغش
السيرة :حالة العالم قبل البعثة -حالة العرب قبل البعثة والرسالة الخاتمة

االثنين

2018/12/3م

رياضيات

من صــ  7الى صــ  + 47الدفتر

الثالثاء

2018/12/4م

تاريخ

االربعاء

2018/12/5م

E

السبت

2018/12/8م

احياء

االحد

2018/12/9م

جغرافيا+
مجتمع

االثنين

2018/12/10م

عربي

االسالم/تجويد/

الكتاب+
الدفتر
دفتر+
ملخص

من صـــ  23الى صـــ52
كتاب الحكومي( الوحدة الثانية)
كتاب الخاص (الوحدة االولى)
من ص  30الى صــ 50
من الجسم المركزي السنتروسوم الى مملكة الفطريات +الرسومات+
الملخصات
جغرافيا :من ص  30الى ص ( 52الوحدة الثانية)
مجتمع :من ص  15الى االعالم ص 24
نحو :أسماء اإلشارة -األسماء الموصولة -عالمات اإلعراب
بالغة :التشبي :وأقسام -:أنواع التشبي( :التمثيلي -الضمني -المقلوب).
قراءة :العربية صورة وجودنا.
نصوص :الشعراء الصعاليك -خصائص الشعر الجاهلي -وصف الجواد

 +الدفتر

جدول اختبارات شهر ديسمرب

للعام  2018م 2019/م

اليوم
االربعاء

املادة

التاريخ
2018/11/28م احياء

رياضيات

املقرر
من ص  17الى ص 36
من االنقسام المنصف االول الى االنسجة
الضامة الهيكلية (الغضاريف)

االحد

االثنين

2018/12/3م

اللغة العربية

الثالثاء

2018/12/4م

كيمياء

الوحدة الثانية  +الوحدة الثالثة  +الوحدة الرابعة

االربعاء

2018/12/5م

انجليزي

المنهج الحكومي (الوحدة الثانية)
المنهج الخاص (الوحدة االولى)

السبت

التربية االسالمية

االحد

2018/12/9م

االثنين

2018/12/10م فيزياء

قرآن كريم

مالحظات
الرسومات +
الملخصات

من م.ت دالة الصحيح  +وحدة الدالة اللوغارتيمية

2018/12/2م

2018/12/8م

فرع  :حدة

النحو :الترتيب بين المبتدأ والخبر حذف المبتدأ أو
الخبر كان و أخواتها
البالغة :أغراض الجملة الخبرية وأضربها االنشاء
الطلبي وغير طلبي
القراءة :أصنع حياتك
النصوص :فتح الفتوح

االيمان :االيمان باهلل الشرك باهلل تعالى
الحدي  :االستقامة ترك ما ال يعني السبع الموبقات
الفق ::السلعة والثمن االيجاب والقبول البيوع
المنهي عنها الخيار في البيع
السيرة :الهجرة الى المدينة بناء المجتمع المسلم
وثيقة المدينة

الكتاب+
الدفتر

الحفظ والتفسير  :من ص  22الى ص 42
علوم قران :من ص  55الى ص 72
التجويد :جميع ما أخذ

الكتاب+
الدفتر

من ص  29الى ص 59

