التارٌخ /29:جماد اول1439/هـ

المكرم ولً أمر الطالبة  ............................المحترم.
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ،،
تتقدم إدارة المدرسة بالشكر والتقدٌر لمتابعتكم وتواصلكم المستمر ونود إفادتكم بأن موعد االختبار الدوري الثالث للطالبات حسب
الجدول المرفق نأمل منكم التعاون والمساعدة معنا لمصلحة بناتنا .
جدول اختبار الدوري الثالث للصف الثانً االبتدائً
الفصل الدراسً الثانً للعام 1439/1438هـ الموافق 2018/2017م
الصفحات المقررة
الٌوم

التارٌخ

المادة

األربعاء

1439/6/12هـ
الموافق 2018/2/28م

اللغة
الفرنسٌة

الخمٌس

1439/6/13هـ
الموافق 2018/3/1م

األحد

1439/6/16هـ
الموافق 2018/3/4م

إلى

من

كل ماهو مدون فً الدفتر سٌتم تحدٌده مع الطالبات فً الفصل

حاسب آلى

ص ()27

ص ()35

رٌاضٌات

النقود
ص ()10

األنماط العددٌة
ص ()81

فقه

فروض الوضوء
ص ()8

استقبال القبلة واستفتاح الصالة
ص ()23

االثنٌن

1439/6/17هـ
الموافق 2018/3/5م

علوم

اللٌل والنهار
ص ()12

السوائل والغازات
ص ()77

الثالثاء

1439/6/18هـ
الموافق 2018/3/6م

لغتً

الوحدة الخامسة
ص ()15

الوحدة السادسة
ص ()67

األربعاء

1439/6/19هـ
الموافق 2018/3/7م

توحٌد

نبذة عن رسول هللا
ص ()9

لماذا أرسل هللا محمد صلى هللا
علٌه وسلم ص ()17

مع خالص الشكر لتعاونكم ،وهللا ولً التوفٌق،
مدٌرة المدرسة االبتدائٌة
نجاة العقٌلً
رقم اإلصدار ( )1تاريخ اإلصدار 2014 /10/28م ()HEDU-FB-03/03

مدارس دار الحنان – ص.ب 1809جدة  -21441تلفون  -920029669فاكس 920026996
Fax 920026996 P.O.Box1809-Jeddah21441-Tel.920029669-E-Mail: info@dhs.edu.sa

التارٌخ /29:جماد اول1439/هـ

المكرم ولً أمر الطالبة  ............................المحترم.
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ،،
تتقدم إدارة المدرسة بالشكر والتقدٌر لمتابعتكم وتواصلكم المستمر ونود إفادتكم بأن موعد االختبار الدوري الثالث للطالبات حسب
الجدول المرفق نأمل منكم التعاون والمساعدة معنا لمصلحة بناتنا .
جدول اختبار الدوري الثالث للصف الثالث االبتدائً
الفصل الدراسً الثانً للعام 1439/1438هـ الموافق 2018/2107م

الٌوم

التارٌخ

المادة

األربعاء

1439/6/12هـ
الموافق 2018/2/28م

اللغة
الفرنسٌة

الخمٌس

1439/6/13هـ
الموافق 2018/3/1م

األحد

1439/6/16هـ
الموافق 2018/3/4م

الصفحات المقررة
إلى

من

الوحدة الرابعة الدرس ( + )3 ،2 ،1أوراق العمل وسٌتم تحدٌد التمارٌن
مع الطالبات فً الفصل

حاسب آلى

ص ()38

ص ()50

رٌاضٌات

مفهوم القسمة
ص ()13

قٌاس المساحة
ص ()88

فقه

آٌة الكرسً
ص ()8

آداب المزاح
ص ()19

االثنٌن

1439/6/17هـ
الموافق 2018/3/5م

علوم

عناصر الطقس
ص ()12

المادة وقٌاسها
ص ()68

الثالثاء

1439/6/18هـ
الموافق 2018/3/6م

لغتً

الحٌاء من هللا
ص ()16

أحب العمل
ص ()85

األربعاء

1439/6/19هـ
الموافق 2018/3/7م

توحٌد

أركان اإلٌمان
ص ()11

اإلٌمان بالكتب
ص ()24

مع خالص الشكر لتعاونكم ،وهللا ولً التوفٌق،
مدٌرة المدرسة االبتدائٌة
نجاة العقٌلً
رقم اإلصدار ( )1تاريخ اإلصدار 2014 /10/28م ()HEDU-FB-03/03

مدارس دار الحنان – ص.ب 1809جدة  -21441تلفون  -920029669فاكس 920026996
Fax 920026996 P.O.Box1809-Jeddah21441-Tel.920029669-E-Mail: info@dhs.edu.sa

التارٌخ /29:جماد اول1439/هـ

المكرم ولً أمر الطالبة  ............................المحترم.
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ،،
تتقدم إدارة المدرسة بالشكر والتقدٌر لمتابعتكم وتواصلكم المستمر ونود إفادتكم بأن موعد االختبار الدوري الثالث للطالبات حسب
الجدول المرفق نأمل منكم التعاون والمساعدة معنا لمصلحة بناتنا .
جدول اختبار الدوري الثالث للصف الرابع االبتدائً
الفصل الدراسً الثانً للعام 1439/1438هـ الموافق 2018/2107م

الٌوم

التارٌخ

المادة

األربعاء

1439/6/12هـ
الموافق 2018/2/28م

حدٌث

الخمٌس

1439/6/13هـ
الموافق 2018/3/1م

األحد

1439/6/16هـ
الموافق 2018/3/4م

اللغة
الفرنسٌة

الصفحات المقررة
من

إلى

معاملة النبً ألهله وخدمه
ص ()14

أذكار النوم ()2
ص ()53

الوحدة التاسعة الدرس ( + )3 ،2 ،1أوراق العمل وسٌتم تحدٌد التمارٌن
مع الطالبات فً الفصل

حاسب آلى

ص ()44

ص ()52

رٌاضٌات

القسمة مع باق
ص ()15

وحدات السعة فً النظام المتري
ص ()92

فقه

منزلة الصالة من الدٌن
ص ()10

آداب المسجد
ص ()22

االثنٌن

1439/6/17هـ
الموافق 2018/3/5م

علوم

األرض والشمس والقمر
ص ()26

المخالٌط
ص ()77

الثالثاء

1439/6/18هـ
الموافق 2018/3/6م

لغتً

األربعاء

الخمٌس

الوحدة الخامسة ( المركبات والحوادث المرورٌة)
ص ()14

ص ()53

1439/6/19هـ
الموافق 2018/3/7م

توحٌد

توحٌد األسماء والصفات
ص ()10

معانً أسماء هللا الحسنى
ص ()20

1439/6/20هـ

تربٌة
اجتماعٌة

مكة بلد النبً محمد
ص ()10

تقوٌم الوحدة
ص ()41

الموافق 2018/3/8م

مع خالص الشكر لتعاونكم ،وهللا ولً التوفٌق،
مدٌرة المدرسة االبتدائٌة
نجاة العقٌلً
رقم اإلصدار ( )1تاريخ اإلصدار 2014 /10/28م ()HEDU-FB-03/03

مدارس دار الحنان – ص.ب 1809جدة  -21441تلفون  -920029669فاكس 920026996
Fax 920026996 P.O.Box1809-Jeddah21441-Tel.920029669-E-Mail: info@dhs.edu.sa

التارٌخ /29:جماد اول1439/هـ

المكرم ولً أمر الطالبة  ............................المحترم.
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ،،
تتقدم إدارة المدرسة بالشكر والتقدٌر لمتابعتكم وتواصلكم المستمر ونود إفادتكم بأن موعد االختبار الدوري الثالث للطالبات حسب
الجدول المرفق نأمل منكم التعاون والمساعدة معنا لمصلحة بناتنا .
جدول االختبار الدوري الثالث للصف الخامس االبتدائً
الفصل الدراسً الثانً للعام 1439/1438هـ الموافق 2018/2107م

الٌوم

التارٌخ

المادة

األربعاء

1439/6/12هـ
الموافق 2018/2/28م

حدٌث

الخمٌس

1439/6/13هـ
الموافق 2018/3/1م

األحد

1439/6/16هـ
الموافق 2018/3/4م

اللغة
الفرنسٌة

الصفحات المقررة
من

إلى

صدق النبً صلى هللا علٌه وسلم
ص ()12

اهمٌة الرفق
ص ()39

الوحدة الثامنة الدرس ( )3 ،2 ،1مع أوراق العمل وسٌتم تحدٌد التمارٌن
مع الطالبات

حاسب آلى

ص ()46

ص ()52

رٌاضٌات

الفصل ()7
ص ()12

الفصل ( )9طرح الكسور
المتشابهه ص ()96

فقه

صالة الجماعة
ص ()10

صالة المسافر
ص ()34

االثنٌن

1439/6/17هـ
الموافق 2018/3/5م

علوم

الغالف الجوي والطقس
ص ()12

المناخ
ص ()66

الثالثاء

1439/6/18هـ
الموافق 2018/3/6م

لغتً

األربعاء

الخمٌس

وحدة الوطن والء وعطاء
ص ()12

ص ()66

1439/6/19هـ
الموافق 2018/3/7م

توحٌد

مراتب الدٌن معرفة العبد ربه
ص ()11

اإلحسان
ص ()37

1439/6/20هـ

تربٌة
اجتماعٌة

المالمح العامة لدول شبه جزٌرة
العرب ص ()9

تقوٌم الوحدة
ص ()34

الموافق 2018/3/8م

مع خالص الشكر لتعاونكم ،وهللا ولً التوفٌق،
مدٌرة المدرسة االبتدائٌة
نجاة العقٌلً
رقم اإلصدار ( )1تاريخ اإلصدار 2014 /10/28م ()HEDU-FB-03/03

مدارس دار الحنان – ص.ب 1809جدة  -21441تلفون  -920029669فاكس 920026996
Fax 920026996 P.O.Box1809-Jeddah21441-Tel.920029669-E-Mail: info@dhs.edu.sa

التارٌخ /29:جماد اول1439/هـ

المكرم ولً أمر الطالبة  ............................المحترم.
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ،،
تتقدم إدارة المدرسة بالشكر والتقدٌر لمتابعتكم وتواصلكم المستمر ونود إفادتكم بأن موعد االختبار
الجدول المرفق نأمل منكم التعاون والمساعدة معنا لمصلحة بناتنا .
جدول االختبار الدوري الثالث للصف السادس االبتدائً

الدوري الثالث للطالبات حسب

الفصل الدراسً الثانً للعام 1439/1438هـ الموافق 2018/2107م

الٌوم

التارٌخ

المادة

األربعاء

1439/6/12هـ
الموافق 2018/2/28م

حدٌث

الخمٌس

1439/6/13هـ
الموافق 2018/3/1م

األحد

1439/6/16هـ
الموافق 2018/3/4م

اللغة
الفرنسٌة

الصفحات المقررة
من

إلى

الوحدة األولى
تكثٌر الماء بٌن ٌدي رسول هللا
ص ()14

الوحدة الرابعة
أحب النبً ص ()60

الوحدة الرابعة الدرس ( )3 ، 2 ، 1مع أوراق العمل وسٌتم تحدٌد
التمارٌن مع الطالبات

حاسب آلى

ص ()32

ص ()39

رٌاضٌات

الفصل ()6
ص ()11

الفصل ()7
ص ()97

فقه

حكم الزكاة
ص ()10

صدقة التطوع
ص ()35

االثنٌن

1439/6/17هـ
الموافق 2018/3/5م

علوم

نظام االرض والشمس ص ()12

الماء والمخالٌط ص ()97

الثالثاء

1439/6/18هـ
الموافق 2018/3/6م

لغتً

الوحدة الرابعة (الوعً الصحً)
ص ()16

ص ()68

األربعاء

1439/6/19هـ
الموافق 2018/3/7م

توحٌد

منهج أهل السنة والجماعة
ص ()10

حقوق الصحابة
ص ()37

الخمٌس

1439/6/20هـ
الموافق 2018/3/8م

تربٌة
اجتماعٌة

عدد السكان فً المملكة
ص ()10

الثروة الحٌوانٌة
ص ()47

مع خالص الشكر لتعاونكم ،وهللا ولً التوفٌق،
مدٌرة المدرسة االبتدائٌة
نجاة العقٌلً
رقم اإلصدار ( )1تاريخ اإلصدار 2014 /10/28م ()HEDU-FB-03/03

مدارس دار الحنان – ص.ب 1809جدة  -21441تلفون  -920029669فاكس 920026996
Fax 920026996 P.O.Box1809-Jeddah21441-Tel.920029669-E-Mail: info@dhs.edu.sa

