املدارس العربية األهلية

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمنطقة الرياض
مكتب تعليم وسط الرياض

مركز التطوير واالشراف التربوي

القسم االبتدائي (بنين وبنات)
تقويم نواتج التعلم (اختبار الفترة الثانية)
)

جدول اختبارات الصفوف األولية الفرتة الثانية الفصل الدراسي (األول ) لعام 1439/1438هـ

المادة

أيام األسبوع
الثالثاء 1439/4/1هـ

حاسب

األربعاء 1439/4/2هـ

science

الخميس1439/4/3هـ

انجليزي Fa.

األحد 1439/4/6هـ

رياضيات

االثنين 1439/4/7هـ

فقه

الثالثاء 1439/4/8هـ

لغتي

األربعاء 1439/4/9هـ

توحيد

الخميس1439/4/10هـ علوم

الصف :الثالث

الصف :الثاني

المطلوب في االختبار

المطلوب في االختبار
جدول خاص (خلف الورقة)
جدول خاص (خلف الورقة)
جدول خاص (خلف الورقة)
من ص  90إلى آخر الكتاب
من ص  27إلى آخر الكتاب
من ص  97إلى ص 153
من ص  18إلى ص 26
من ص  75إلى آخر الكتاب

جدول خاص (خلف الورقة)
جدول خاص (خلف الورقة)
جدول خاص (خلف الورقة)
من ص  90إلى آخر الكتاب
من ص  21إلى ص 43
من ص 77إلى ص 133
من ص  21إلى ص 35
من ص  75إلى آخر الكتاب
لعام 1439/1438هـ

جدول اختبارات الصفوف العليا الفرتة الثانية الفصل الدراسي ( األول )

الصف الرابع

الصف الخامس

الصف السادس

المطلوب (كتاب الطالب/ة)

المطلوب (كتاب الطالب/ة)

المطلوب (كتاب الطالب/ة)

جدول خاص (خلف الورقة)

جدول خاص (خلف الورقة)
جدول خاص (خلف الورقة)
جدول خاص (خلف الورقة)

اليوم والتاريخ

المادة

الثالثاء 1439/4/1هـ
األربعاء 1439/4/2هـ

Science

جدول خاص (خلف الورقة)

حاسب

جدول خاص (خلف الورقة)

جدول خاص (خلف الورقة)

انجليزي Fa.

جدول خاص (خلف الورقة)

جدول خاص (خلف الورقة)

رياضيات

من ص 100إلى آخر الكتاب

انجليزيS

الوحدتان الثالثة والرابعة

الخميس1439/4/3هـ
األحد 1439/4/6هـ

االثنين 1439/4/7هـ

حديث
فقه

الثالثاء 1439/4/8هـ
األربعاء 1439/4/9هـ
الخميس1439/4/10هـ

علوم
اجتماعيات

من ص  90إلى آخر الكتاب
الوحدتان الثالثة والرابعة
Value Education pages 19+20

من ص 60إلى آخر الكتاب الوحدتان الرابعة والخامسة
الوحدتان الثالثة والرابعة
من ص  26إلى ص 51
من ص  70إلى آخر الكتاب من ص  75إلى آخر الكتاب
من ص  61إلى آخر الكتاب من ص  64إلى آخر الكتاب

من ص 100إلى آخر الكتاب
الوحدتان الثالثة والرابعة
Value Education pages 1+2+3

من ص  52إلى آخر الكتاب
من ص  33إلى ص 59

من ص  70إلى آخر الكتاب
من ص  41إلى آخر الكتاب

توحيد

من ص  19إلى ص 35

الوحدة الثانية فقط

من ص  39إلى آخر الكتاب

لغتي

من ص  100إلى ص 187

من ص  95إلى ص 169

من ص  130إلى ص 215

 توكل على هللا وال تتواكل عليه.
 نم مبكراً لتستيقظ مبكراً ،أكثر حيوية ونشاطاً.
 االختبارات مرحلة أولى لبداية مشوار النجاح ...فحاول واجتهد لتصل إلى القمة.
 نأمل من األسرة توفير األجواء المناسبة للمذاكرة  ...فهي أهم متطلبات التحصيل المتميز.
الوكيل التعليمي :ماجد الفراية

قائد املدرسة :حممد القشعمي

املدارس العربية األهلية

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمنطقة الرياض
مكتب تعليم وسط الرياض

مركز التطوير واالشراف التربوي

السادة أولياء األمور
ً
نود أن نحيطكم علما بأن اختبار الفصل الدراس ي األول لطالب
الصف الثاني االبتدائي سيكون على النحو التالي :
اختبار العلوم باإلنجليزية :يوم االريعاءاملوافق1439- 4–2هـ
اختبار اللغة اإلنجليزية  :يوم الخميس املوافق 1439 -4 - 3هـ

املوضوعات املطلوب في االختبار كاآلتي-:

القسم االبتدائي (بنين وبنات)
تقويم نواتج التعلم (اختبار الفترة الثانية)
)
Dear Parents
We would like to inform you that the firstterm exam for Grade 2 -------will be as follow:
Science on Wednesday 2- 4 - 1439
English on Thursday 3 – 4 - 1439
The required exam topics:
)English ( FAMILY & FRIENDS 2

المطلوب والصفحات Requirements

الموضوعات Topics

C.B Pages: (unit 4 p 31. unit 5 p 37. unit 6p43.

القواعد 1- Grammar

كتاب الطالب صفحات :الوحدة الرابعة صفحة  ،31الوحدة الخامسة صفحة  ، 37الوحدة
السادسة . 43
C.B Pages: (unit 4 p30 + 32+33. unit 5 p 36 +38+39. unit 6 p
)42+44+45
كتاب الطالب صفحات :الوحدة الرابعة صفحة  ،33 + 32 +30الوحدة الخامسة صفحة+ 36
 39 + 28الوحدة السادسة45 + 44 + 42
C.B Pages:unit 4 p 34-35, unit 5 p 40-41
كتاب الطالب صفحات :الوحدة الرابعة صفحه  35+34و الوحدة الخامسة صفحة 41 + 40

المفردات 2- Vocabulary

المهارات 3- Skills
Science

المطلوب والصفحات Requirements

P.B 20,24,25,26,27,31,32,34,36,37

الموضوعات Topics
الصفحات

Pages

W.B 8,12,17,24
جميع أوراق العمل مطلوبةAll worksheets are required.

أوراق العمل Worksheets

الحاسب
12,15,16,18,20

الصفحات

جميع أوراق العمل مطلوبةAll worksheets are required.

We wish your boy(s) good luck and prosperous future.

)Al-Arabia National Schools (Primary Section

Pages

املدارس العربية األهلية

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمنطقة الرياض
مكتب تعليم وسط الرياض

مركز التطوير واالشراف التربوي

القسم االبتدائي (بنين وبنات)
تقويم نواتج التعلم (اختبار الفترة الثانية)
)
Dear Parents

السادة أولياء األمور
ً
نود أن نحيطكم علما بأن اختبار الفصل الدراس ي األول لطالب
الصف الثالث االبتدائي سيكون على النحو التالي :

We would like to inform you that the midterm exam for Grade ---3----will be as follow:
Science on Wednesday2 – 4 - 1439

اختبار العلوم باإلنجليزية :يوم االربعاء املوافق 1439- 4 – 2هـ

English on Thursday

اختبار اللغة اإلنجليزية  :يوم الخميس

3– 4 -1439

املوافق 1439 - 4 - 3

املوضوعات املطلوب في االختبار كاآلتي-:

The required exam topics:
)English ( FAMILY & FRIENDS 3

المطلوب والصفحات Requirements

الموضوعات Topics

C.B Pages: (33++39++45+).
) صفحات التمارين المحلولة عن موضوع القواعد ( W.B Pages:

القواعد1- Grammar

)C.B Pages : (32+35+36+38+41+42+44+47+48

المفردات2- Vocabulary

)صفحات التمارين المحلولة عن المفردات ( W.B Pages:

المهارات 3- Skills

فقط موضوع الكتابة)C.B Pages: writing (37+43+49

أوراق العملWorksheets
Worksheets on Units 4, 5, & 6 are required.
جميع أوراق العمل مطلوبة

Science
المطلوب والصفحات Requirements

P.B. pages: 17,18,20,22,27,28,30,31,36,37,38

الموضوعاتTopics
الصفحات

Pages

W.B. pages: 13,14,16,21
جميع أوراق العمل مطلوبةAll worksheets are required.

أوراق العملWorksheets

حاسب
18,39,42,46,48
جميع أوراق العمل مطلوبة

 Pagesالصفحات

All worksheets are required

We wish your boy(s) good luck and prosperous future.

)Al-Arabia National Schools (Primary Section

املدارس العربية األهلية

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمنطقة الرياض
مكتب تعليم وسط الرياض

مركز التطوير واالشراف التربوي

القسم االبتدائي (بنين وبنات)
تقويم نواتج التعلم (اختبار الفترة الثانية)
)
Dear Parents

السادة أولياء األمور
ً
نود أن نحيطكم علما بأن اختبار الفصل الدراس ي األول لطالب
الصف الرابع سيكون على النحو التالي :

We would like to inform you that the midterm exam for Grade -4------will be as follow:
Science on Tuesday 1 – 4 - 1439

اختبار العلوم باإلنجليزية :يوم الثالثاء املوافق 1439- 4 –1هـ

English on Thursday

اختبار اللغة اإلنجليزية  :يوم الخميس

املوافق 1439 - 4 -3هـ

املوضوعات املطلوب في االختبار كاآلتي-:

3 – 4 -1439

The required exam topics:
)English ( FAMILY& FRIENDS 4

المطلوب والصفحات Requirements

الموضوعات Topics

C.B Pages: (33+34+39+40+45+46).
) صفحات التمارين المحلولة عن موضوع القواعد ( W.B Pages:

القواعد1- Grammar

)C.B Pages : (32+35+36+38+41+42+44+47+48

المفردات2- Vocabulary

)صفحات التمارين المحلولة عن المفردات ( W.B Pages:

فقط موضوع الكتابة )C.B Pages: writing (37+43+49

المهارات 3- Skills

Worksheets on Units 4, 5, & 6 are required.

أوراق العملWorksheets

جميع أوراق العمل مطلوبة

Science
المطلوب والصفحات Requirements
P.B 17,21,27,28,32,33,36,39,40,48,49,50,53

الموضوعاتTopics
الصفحات

Pages

W.B. pages: 18,19,25,26

جميع أوراق العمل مطلوبةAll worksheets are required.

أوراق العملWorksheets

الحاسب
30,37,38,48

 Pagesالصفحات

جميع أوراق العمل مطلوبةAll worksheets are required.

We wish your boy(s) good luck and prosperous future.

)Al-Arabia National Schools (Primary Section

املدارس العربية األهلية

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمنطقة الرياض
مكتب تعليم وسط الرياض

مركز التطوير واالشراف التربوي

القسم االبتدائي (بنين وبنات)
تقويم نواتج التعلم (اختبار الفترة الثانية)
)
Dear Parents

السادة أولياء األمور
ً
نود أن نحيطكم علما بأن اختبار الفصل الدراس ي األول لطالب
الصف الخامس االبتدائي سيكون على النحو التالي :

We would like to inform you that the midterm exam for Grade five will be as follow:
Science on Tuesday 1 - 4 - 1439

اختبار العلوم باإلنجليزية :يوم الثالثاء املوافق  1439 -4–1هـ

English on Thursday 3 – 4 - 1439
The required exam topics:

اختبار اللغة اإلنجليزية  :يوم الخميس املوافق 1439-4 - 3هـ

املوضوعات املطلوب في االختبار كاآلتي-:
) English ( FAMILY& FRIENDS 5
 Requirementsالموضوعات

المطلوب والصفحات

Topics

 C.B Pages: Unit 3 Pages 26+27. Unit 4 pages 40+41.القواعد
Unit 5 pages 48+49
كتاب الطالب :الوحدة الثالثة صفحة  ،27+26الوحدة الرابعة صفحة 41+40و -الوحدة
الخامسة صفحة 49+48
2- Vocabulary
C.B Pages : Unit 3 pages 25+29, Unit 4 pages 39+43.
المفردات
Unit 5 pages 47+51.
كتاب الطالب صفحات :الوحدة الثالثة صفحة  ،29+25الوحدة الرابعة صفحة 43+39و-
الوحدة الخامسة صفحة 51+47
3- Skills
المهارات
) C.B Pages: ( Unit 3 page 30, Unit 4 page 44 - Unit 5 page 52
كتاب الطالب صفحات الوحدة الثالثة صفحة  ،30الوحدة الرابعة صفحة 44و -الوحدة
الخامسة صفحة 52
Worksheet
 Worksheets on units are required.أوراق العمل
جميع أوراق العمل مطلوبة
Workbook
جميع الصفحات المحلولة في كتاب النشاط من  22صفحة و حتى  .45كتاب النشاط
Workbook from 22 to 45.
1- Grammar

Science
المطلوب والصفحاتPages

الصفحات
21,22,24,25,26,28,31,33,37,39,40,42
All sheets are required

6,10,13,16

الصفحات 13,15,20,22
All sheets are required
We wish your son(s) good luck and prosperous future.
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الموضوعاتTopics

P.B
W.B

الحاسب

املدارس العربية األهلية

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمنطقة الرياض
مكتب تعليم وسط الرياض

مركز التطوير واالشراف التربوي

السادة أولياء األمور
ً
نود أن نحيطكم علما بأن اختبار الفصل الدراس ي األول لطالب
الصف السادس االبتدائي سيكون على النحو التالي :

القسم االبتدائي (بنين وبنات)
تقويم نواتج التعلم (اختبار الفترة الثانية)
)
Dear Parents
We would like to inform you that the midterm exam for Grade SIX will be as follow:
Science on Tuesday 1 - 4 - 1439

اختبار العلوم باإلنجليزية :يوم الثالثاء املوافق1439- 4–1هـ

English on Thursday 3 – 4 - 1439

اختبار اللغة اإلنجليزية  :يوم الخميس املوافق 1439-4 - 3هـ

The required exam topics:

املوضوعات املطلوب في االختبار كاآلتي-:

) English ( FAMILY& FRIENDS 6
 Requirementsالموضوعات

المطلوب والصفحات

Topics

 C.B Pages: Unit 3 Pages 26+27. Unit 4 pages 40+41.القواعد
Unit 5 pages 48+49
كتاب الطالب :الوحدة الثالثة صفحة  ،27+26الوحدة الرابعة صفحة 41+40و -الوحدة
الخامسة صفحة 49+48
2- Vocabulary
C.B Pages : Unit 3 pages 25+29, Unit 4 pages 39+43.
المفردات
Unit 5 pages 47+51.
كتاب الطالب صفحات :الوحدة الثالثة صفحة  ،29+25الوحدة الرابعة صفحة 43+39و-
الوحدة الخامسة صفحة 51+47
3- Skills
المهارات
) C.B Pages: ( Unit 3 page 30, Unit 4 page 44 - Unit 5 page 52
كتاب الطالب صفحات الوحدة الثالثة صفحة  ،30الوحدة الرابعة صفحة 44و -الوحدة
الخامسة صفحة 52
Worksheet
 Worksheets on units are required.أوراق العمل
جميع أوراق العمل مطلوبة
Workbook
جميع الصفحات المحلولة في كتاب النشاط من  22صفحة و حتى  .45كتاب النشاط
Workbook from 22 to 45.
1- Grammar

Science
المطلوب والصفحات Requirements

الصفحات 19,20,22,25,26,28,30,31,34,49,50,51
All sheets are required

8,9,10,14,16

الموضوعاتTopics

P.B

W.B

الصفحات 23,25,27,36,38
All sheets are required
We wish your son(s) good luck and prosperous future.
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الحاسب

