جدول اختبارات شهر ديسمرب

للعام  2018م 2019/م

اليوم

التاريخ

املادة

املقرر

االثنين

2018/11/26م

قران كريم
شفوي

من (ص  54الى ص ( + )56ص  62الى ص )68
من سورة االخالص الى سورة الكوثر  +المعاني المدبسة
في الكتاب  +انا أتعلم

الثالثاء

2018/11/27م

انجليزي
شفوي

نفس مقرر التحريري

االربعاء 2018/11/28م عربي شفوي قراءة جميع الحروف  +جميع الكلمات الثالثية  +كلمات
دروس القراءة المقررة
عربي تحريري كتاب الحروف كامالً
2018/12/2م
االحد
 +كتاب القراءة من ص  32الى ص 52
االثنين

2018/12/3م

علوم

الثالثاء

2018/12/4م

انجليزي
تحريري

كتاب الحصة من ص  8الى ص 16
كتاب الواجب من ص  6الى ص 14
الحروف من  Aالى  + Hاالرقام من  1الى 5

االربعاء

2018/12/5م

التربية
االسالمية

جميع دروس االسالمية الوحدة االولى
 +ص  , 57ص 59
مع التركيز على فقرة أنا أتعلم

السبت

2018/12/8م

رياضيات

من ص  8الى ص 89
حفظ االعداد من  1إلى 20

من ص  6الى ص 75

فرع  :حدة

مالحظات

جدول اختبارات شهر ديسمرب

للعام  2018م 2019/م

المادة

فرع  :حدة

قران

عربي

E

المقرر للشفوي

أ

ج

ب

عربي شفوي :التدرب على قطعة خارجية

ب

أ

ج

 Eشفوي :نفس مقرر التحريري

ج

ب

أ

قران شفوي :نفس مقرر التحريري

اليوم
االثنين/
2018/11/26م
الثالثاء
2018/11/27م
االربعاء
2018/11/28م

املقرر

اليوم

التاريخ

املادة

االحد

2018/12/2م

اللغة العربية

االثنين

2018/12/3م

قرآن كريم

الثالثاء

2018/12/4م

علوم

االربعاء

2018/12/5م

التربية
االسالمية

(ص  + 11ص  ,) 12من ص  23الى ص  , 26من ص 29
الى ص  , 37من ص  49الى ص 67
الملزمة من ص  1إلى ص 6

السبت

2018/12/8م

رياضيات

من ص  10إلى ص 78

االحد

2018/12/9م

انجليزي
تحريري

كتاب الحصة والواجب (الوحدة الثانية  +الوحدة الثالثة) +الدفتر

الكتاب من ص  8الى ص 93
الملزمة :قراءة من ص  1الى ص 11
تعبير من ص 1الى ص 2
امالء من ص  7الى ص 9
(ص  + 27ص  + )28من (ص  39الى ص  + )47من (ص
 77الى ص  + )80الملزمة ( من ص  3الى ص  + )8سورة
القدر والعلق والتين مع المعاني الموجودة في الكتاب  +أنا أتعلم
الكتاب من ص  8الى ص 49
الملزمة من ص  1الى ص 12

مالحظات

جدول اختبارات شهر ديسمرب

للعام  2018م 2019/م

المادة
اليوم
االثنين/
2018/11/26م
الثالثاء
2018/11/27م
االربعاء
2018/11/28م

قران

عربي

فرع  :حدة

المقرر للشفوي

E

أ +ب

-

ج

عربي شفوي :التدرب على قراءة خارجية

ج

أ

ب

-

ج +ب

أ

انجليزي شفوي  :نفس مقرر التحريري+
 COWBOYاغنية
قرآن شفوي :سورة البروج  +االنشقاق +
المعاني من الملزمة

اليوم

التاريخ

املادة

املقرر

االحد

2018/12/2م

رياضيات

من ص  9الى ص  + 59من ص  87الى ص  + 94الدفتر

االثنين

2018/12/3م

التربية
االسالمية

من ص  8الى ص  + 9ص  22الى ص  + 24من ص 35
الى ص  + 46من ص  50الى ص  + 52من ص  76الى
ص  + 89من ص  105الى ص  +107الملزمة من ص 1
الى ص 14

الثالثاء

2018/12/4م

قرآن كريم

سورة البروج  +االنشقاق  +الكتاب والنشاط المصاحب بعد
كل مقطع  +بند أنا اتعلم  +الملزمة من ص  5الى ص+ 9
المعاني من الملزمة

االربعاء

2018/12/5م

اللغة العربية

من ص  9الى ص88
الملزمة من ص  1الى ص  + 12قسم التعبير ص  +1ص2
 +الدفتر

السبت

2018/12/8م

انجليزي
تحريري

االحد

2018/12/9م

علوم

من ص  9الى ص  + 69الملزمة من ص  1الى ص + 15
ص 17

االثنين

2018/12/10
م

اجتماعيات

من ص  90الى ص + 49الملزمة من ص  1الى ص + 5
ص  6ما يتعلق بدرس مكان السكن

كتاب الحصة من ص  12الى ص 24
كتاب الواجب من ص  10الى  + 21الدفتر

مالحظات

جدول اختبارات شهر ديسمرب

للعام  2018م 2019/م

املقرر

اليوم

التاريخ

املادة

الثالثاء

2018/11/27م

انجليزي
شفوي

االحد

2018/12/2م

اللغة العربية من ص  57الى ص  + 136دروس النحو واالمالء كاملة

االثنين

2018/12/3م

التربية
االسالمية

االيمان  :كامل ما عدا هللا تعالى
الحديث :حب الخير لآلخرين  ,المسلم الحق
الفقه :كامل ما عدا الماء وأنواعه
السيرة :الهجرة للحبشة  ,الخروج للطائف

الثالثاء

2018/12/4م

علوم

االربعاء

2018/12/5م

قرآن كريم

سورة المدثر (المقطع الثالث والرابع)  +القيامة ()1
مع معاني المقاطع المقررة  +الملزمة (من ص  1الى ص)4
التجويد :ص  + 15ص  ( 16الملزمة)

السبت

2018/12/8م

رياضيات

من درس تقريب نواتج الجمع والطرح الى درس القسمة من
 3منازل في منزلة

االحد

2018/12/9م

اجتماعيات

من درس القرية الى درس الموارد البحرية

االثنين

2018/12/10م

انجليزي
تحريري

فرع  :حدة

مالحظات

نفس مقرر التحريري

من ص  24الى ص  + 75النشاط اإلثرائي في الدفتر +
الملزمة  +أوراق االختبار

كتاب الحصة من ص  12الى ص 25
كتاب الواجب من ص  10الى ص  + 23كلمات الحفظ
واالنشطة التي في الدفتر

الملزمة+
االنشطة
والمراجعة

جدول اختبارات شهر ديسمرب

للعام  2018م 2019/م

املقرر

املادة

اليوم

التاريخ

االحد

2018/12/2م

اجتماعيات جغرافيا :من درس أنواع الخرائط الى درس المناخ
تاريخ :من درس دولة سبأ الى درس الزراعة
وطنية :من درس الرموز الى درس المحافظة

االثنين

2018/12/3م

قرآن كريم المقطع الثالث من سورة المعارج  +المقطع االول من
سورة نوح
التجويد :االظهار (الكتاب  +الدفتر)

الثالثاء

2018/12/4م

التربية
االسالمية

االربعاء

2018/12/5م

علوم

من ص  38الى ص  + 96االنشطة االثرائية في الدفتر +
أوراق االختبار

السبت

2018/12/8م

اللغة
العربية

من الوحدة الخامسة الى الوحدة الثامنة  +النحو من اول
درس الى نهاية الوحدة الثامنة

االحد

2018/12/9م

انجليزي
تحريري

كتاب الحصة من ص  7الى ص 21
كتاب الواجب من ص  7الى ص  + 19كلمات الحفظ
واالنشطة التي في الدفتر

االثنين

2018/12/10م

رياضيات

من البداية الى ص 86

االيمان :من ص  16الى ص  + 21درسين(هللا يرحمنا
باألمطار ودرس الجن)
الحديث :من ص  31الى ص ( 35النهي عن إيذاء
الوالدين  +إكرام الجار)
الفقه :من ص  43الى ص (52شروط الصالة ,أركان
الصالة  ,سنن الصالة)
السيرة :من ص  58الى ص ( 66بناء مسجد قباء
والمسجد النبوي  +المؤاخاة بين المهاجرين واالنصار)

فرع  :حدة

مالحظات

المذاكرة من
الكتاب
والدفتر

جدول اختبارات شهر ديسمرب

للعام  2018م 2019/م

املقرر

اليوم

التاريخ

املادة

االحد

2018/12/2م

اجتماعيات

جغرافيا :من ص  24الى ص 37
تاريخ :من ص  27الى ص  +44الدفتر
وطنية :من ص  24الى ص 42

االثنين

2018/12/3م

التربية
االسالمية

االيمان :االيمان بوحدانية هللا  +الشهادتان
الحديث :النهي عن الكذب  +التكافل االجتماعي
الفقه :الصوم  +نشيد الزكاة
السيرة :غزوة الخندق  +غزوة بني قريظة

الثالثاء

2018/12/4م

من الوحدة الرابعة الى السابعة
اللغة العربية من ص  50الى ص  + 114درس النحو من الوحدة
( + )1,2,3الدفتر

االربعاء

2018/12/5م

انجليزي

كتاب الحصة من ص  7الى ص 21
كتاب الواجب من ص  7الى ص 19
 +كلمات الحفظ واالنشطة التي في الدفتر

السبت

2018/12/8م

رياضيات

الوحدة االولى و الثانية  +الدفتر

االحد

2018/12/9م

علوم

االثنين

2018/12/10م

قرآن كريم

فرع  :حدة

مالحظات

مقرر الحفظ
نشيد المطر
نشيد الفالح

الوحدة الثانية(وحدة الجهاز العصبي)  +الوحدة الثالثة
( الجهاز البولي)  +الوحدة الرابعة
الحفظ والتفسير :من ص  18الى ص 30
التجويد :أحكام النون الساكنة والتنوين  +مد البدل  +مد
العوض  +المد الطبيعي  +مد الصلة الصغرى  +مد الصلة
الكبرى  +مد اللين

الكتاب +
الدفتر

