التارٌخ /25 :ربٌع األول1439/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 الثانً للطالبات حسب
الجدول المرفق نأمل منكم التعاون والمساعدة معنا لمصلحة بناتنا .
جدول اختبار الدوري الثانً للصف الثانً االبتدائً
لنهاٌة الفصل الدراسً األول للعام 1439/1438هـ الموافق 2018/2017م
الٌوم

التارٌخ

المادة

األربعاء

1439/4/2هـ
الموافق 2017/12/20م

اللغة
الفرنسٌة

الخمٌس

1439/4/3هـ
الموافق 2017/12/21م

األحد

1439/4/13هـ
الموافق 2017/12/31م

توحٌد

الصفحات المقررة
إلى

من

الدروس اللتً سٌتم تحدٌدها للطالبة على الدفتر
(العبادة ) ص ()18

(عبادة غٌر هللا شرك ) ص ()26

حاسب آلً

)Page (17

)Page (26

رٌاضٌات

(جدول اإلشارات) ص ()84

(تقدٌر ناتج الطرح) ص ()157

فقه

نظافة البدن
ص ()27

المحافظة على الممتلكات العامة
واالقتصاد فً استعمال الماء
والكهرباء ص ()63

األثنٌن

1439/4/14هـ
الموافق 2018/1/1م

علوم

الوحدة الثانٌة ص ()71

الفصل السادس ص ()155

الثالثاء

1439/4/15هـ
الموافق 2018/1/2م

لغتً

الوحدة الثالثة ( أحب وطنً)

الوحدة الرابعة (نباتات)

ص ()97

ص ()162

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 /25 :ربٌع األول1439/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 الثانً للطالبات حسب
الجدول المرفق نأمل منكم التعاون والمساعدة معنا لمصلحة بناتنا .
جدول اختبار الدوري الثانً للصف الثالث االبتدائً
لنهاٌة الفصل الدراسً األول للعام 1439/1438هـ الموافق 2018/2017م
الٌوم

التارٌخ

المادة

األربعاء

1439/4/2هـ
الموافق 2017/12/20م

اللغة
الفرنسٌة

الخمٌس

1439/4/3هـ
الموافق 2017/12/21م

األحد

1439/4/13هـ
الموافق 2017/12/31م

األثنٌن

1439/4/14هـ
الموافق 2018/1/1م

علوم

الثالثاء

1439/4/15هـ
الموافق 2018/1/2م

لغتً

الصفحات المقررة
إلى

من

الوحدة الثانٌة  +أوراق العمل فً الدفتر  +الدروس التً سٌتم تحدٌدها
للطالبة على الدفتر

توحٌد

إقام الصالة ص ()24

حج البٌت ص ()35

حاسب آلً
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الطرح مع وجود األصفار

الخاصٌة التجمٌعٌة

ص ()96

ص ()162

التٌمم ص ()21

صالة الجماعة ص ()43

التكٌف

األحافٌر والوقود األحفوري

ص ()90

ص ()168

الوحدة الثالثة (المسلم الصغٌر)

الوحدة الرابعة ( اتصاالت)

ص ()77

ص ()140

رٌاضٌات
فقه

مع خالص الشكر لتعاونكم ،وهللا ولً التوفٌق،
مدٌرة المدرسة االبتدائٌة
نجاة العقٌلً
رقم اإلصدار ( )1تاريخ اإلصدار 2014/10/28م ()HEDU-FB-03/03
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التارٌخ /25 :ربٌع األول1439/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 الثانً للطالبات حسب
الجدول المرفق نأمل منكم التعاون والمساعدة معنا لمصلحة بناتنا .
جدول اختبار الدوري الثانً للصف الرابع االبتدائً
لنهاٌة الفصل الدراسً األول للعام 1439/1438هـ الموافق 2018/2017م
الصفحات المقررة

الٌوم

التارٌخ

المادة

الخمٌس

1439/4/3هـ
الموافق 2017/12/21م

حدٌث

(اهتمام النبً بالنظافة)
ص ()46

حاسب آلً
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األربعاء

1439/4/9هـ
الموافق 2017/12/27م

األحد

1439/4/13هـ
الموافق 2017/12/31م

اللغة
الفرنسٌة

من

إلى
(محبة أهل بٌت النبً)
ص ()93
)Page (42

الوحدة ( )8وسوف ٌتم تحدٌد المراجعة مع الطالبة فً الدفتر

رٌاضٌات

العبارات والجمل العددٌة
ص ()105

ضرب عدد من ثالثة أرقام فً
عدد من رقمٌن ص ()185

فقه

(الوضوء) ص()26

(مبطالت التٌمم) ص ()54

األثنٌن

1439/4/14هـ
الموافق 2018/1/1م

علوم

مقدمة فً األنظمة البٌئٌة
ص ()94

المـاء
ص ()148

الثالثاء

1439/4/15هـ
الموافق 2018/1/2م

لغتً

الوحدة الرابعة (وحدة مدٌنتً وقرٌتً)
ص ()142

ص ()181

األربعاء

1439/4/16هـ
الموافق 2018/1/3م

تربٌة
اجتماعٌة

الٌابسة والماء
ص ()44

تقوٌم الوحدة الثالثة
ص ()118

الخمٌس

1439/4/17هـ
الموافق 2018/1/4م

توحٌد

(موقف الكفار من توحٌد األلوهٌة)
ص ()22

(شروط قبول العبادة)
ص ()32

مع خالص الشكر لتعاونكم ،وهللا ولً التوفٌق،
مدٌرة المدرسة االبتدائٌة
نجاة العقٌلً
رقم اإلصدار ( )1تاريخ اإلصدار 2014/10/28م ()HEDU-FB-03/03
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التارٌخ /25 :ربٌع األول1439/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 الثانً للطالبات حسب
الجدول المرفق نأمل منكم التعاون والمساعدة معنا لمصلحة بناتنا .
جدول االختبار الدوري الثانً للصف الخامس االبتدائً
لنهاٌة الفصل الدراسً األول للعام 1439/1438هـ الموافق 2018/2017م
الصفحات المقررة

الٌوم

التارٌخ

المادة

الخمٌس

1439/4/3هـ
الموافق 2017/12/21م

حدٌث

هدٌه صلى هللا علٌه وسلم فً
الصالة ص ()44

حاسب آلً
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األربعاء

1439/4/9هـ
الموافق 2017/12/27م

األحد

1439/4/13هـ
الموافق 2017/12/31م

األثنٌن

1439/4/14هـ
الموافق 2018/1/1م

علوم

الثالثاء

1439/4/15هـ
الموافق 2018/1/2م

لغتً

األربعاء

1439/4/16هـ
الموافق 2018/1/3م

تربٌة
اجتماعٌة

الخمٌس

1439/4/17هـ
الموافق 2018/1/4م

توحٌد

اللغة
الفرنسٌة
رٌاضٌات
فقه

من

إلى
عظم أجر الصٌام عند هللا عز
وجل ص ()95
)Page (45

الوحدة الثانٌة وسٌتم تحدٌد جزء اإلختبار مع الطالبات فً الصف
الفصل الثالث
ص ()76
مكانة الصالة
ص ()36

الفصل السادس
ص ()208
سنن الصالة ومكروهاتها
ص ()66

التكٌف والبقاء
ص ()96

الهـــواء
ص ()189

وحدة أجسامنا وصحتها (الوحدة الثالثة)
ص ()169

ص ()132
الوحدة الثانٌة
ص ()64

ص ()111

استحقاق هللا للعبادة
ص ()50

من أنواع العبادة الذبح والنذر
ص ()75

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 /25 :ربٌع األول1439/هـ

المكرم ولً أمر الطالبة  ............................المحترم.
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ،،
الدوري الثانً للطالبات حسب

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 الثانً للصف السادس االبتدائً
لنهاٌة الفصل الدراسً األول للعام 1439/1438هـ الموافق 2018/2017م
الصفحات المقررة

الٌوم

التارٌخ

المادة

الخمٌس

1439/4/3هـ
الموافق 2017/12/21م

حدٌث

الوحدة الخامسة
ص ()64

حاسب آلً
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األربعاء

1439/4/9هـ
الموافق 2017/12/27م

األحد

1439/4/13هـ
الموافق 2017/12/31م

اللغة
الفرنسٌة

من

إلى
الوحدة الثامنة
ص ()110
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الوحدة السابعة وسٌتم تحدٌد جزء االختبار مع الطالبات فً الصف

رٌاضٌات

الفصل الثالث
ص ()83

الفصل الخامس
ص ()201

فقه

صالة الكسوف
ص ()34

سنن الجنائز ومحظوراتها
ص ()59

األثنٌن

1439/4/14هـ
الموافق 2018/1/1م

علوم

الهضم واإلخراج والتنفس والدوران
ص ()110

حماٌة الموارد
ص ()183

الثالثاء

1439/4/15هـ
الموافق 2018/1/2م

لغتً

الوحدة الثالثة (الوعً القرائً)
ص ()158

ص ()227

األربعاء

1439/4/16هـ
الموافق 2018/1/3م

تربٌة
اجتماعٌة

الدرس السابع (عرض مختصر
ألبرز إنجازات الملك عبد العزٌز)
ص ()47

مناطق وطنً
ص ()113

الخمٌس

1439/4/17هـ
الموافق 2018/1/4م

توحٌد

الكفر األكبر
ص ()39

الذنوب والمعاصً
ص ()79

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

جدول االختبار الدوري الثانً لجمٌع مراحل االبتدائً لنهاٌة الفصل الدراسً األول للعام 1439-1438هـ الموافق 2018-2017م

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