
 

مع خالص الشكر لتعاونكم ،وهللا ولي التوفيق،       

وكيلة الشؤون التعليمية 

 واصلة الزهراني   

 مديرة المدرسة االبتدائية                            

نجاة على العقيلي                             

نسرين زهران     : اعدته 
 (HEDU-FB-03/03)م 28/10/2014تاريخ اإلصدار ( 1)رقم اإلصدار 

 920026996فاكس  -920029669تلفون  -21441جدة1809ب .ص –مدارس دار الحنان 
P.O.Box1809-Jeddah21441-Tel.920029669-E-Mail: info@dhs.edu.sa Fax 920026996 

هـ 1441/اآلخرربيع / 14: التاريخ 

للصف الثالث االبتدائي جدول اختبار 

 م2019/2020الموافق  ه1440/1441الدراسي األول للعام  لنهاية الفصل

 وقت االختبار الفترة مادة االختبار تاريخ االختباراليوم 

 9:30 7:30 األولى رياضيات ه25/4/1441األحد 

 9 7:30 األولى توحيد ه26/4/1441األثنين 

 9:30 7:30 األولى لغتي ه27/4/1441الثالثاء 

 9 7:30 األولى علوم ه28/2/1441األربعاء 

 9 7:30 األولى فقه ه29/2/1441 الخميس

 :المالحظات

 .صباًحا 7الحضور يومًيا الساعة  .1
 .يام االختباراتأااللتزام بالزي الرسمي في  .2
 .االلتزام بمواعيد الحضور واالنصراف .3
 .اللغة االنجليزية يتم تقويمها تقويًما مستمًرا –التربية الفنية  –التربية األسرية  –مادة القرآن الكريم  .4
 .خالل األسبوع الذي يسبق فترة االختبارات التحريرية( لغتي)تختبر الطالبة في الجانب الشفوي بمادة  .5
وتبلغ الطالبة دقيقة يعد محضر يحدد فيه مقدار التأخير ويستكمل المحضر بعد االختبار بقبول العذر وعدمه ( 15)إذا تأخرت الطالبة أكثر من  .6

 .بذلك



 

مع خالص الشكر لتعاونكم ،وهللا ولي التوفيق،       

وكيلة الشؤون التعليمية 

 واصلة الزهراني   

 مديرة المدرسة االبتدائية                            

نجاة على العقيلي                             

نسرين زهران     : اعدته 
 (HEDU-FB-03/03)م 28/10/2014تاريخ اإلصدار ( 1)رقم اإلصدار 

 920026996فاكس  -920029669تلفون  -21441جدة1809ب .ص –مدارس دار الحنان 
P.O.Box1809-Jeddah21441-Tel.920029669-E-Mail: info@dhs.edu.sa Fax 920026996 

هـ 1441/اآلخرربيع / 14: التاريخ 

االبتدائي  الرابعجدول اختبار للصف 

 م2019/2020الموافق  ه1440/1441الدراسي األول للعام  لنهاية الفصل

 وقت االختبار الفترة مادة االختبار تاريخ االختباراليوم 

 ه25/4/1441األحد 
 9:30 7:30 األولى رياضيات
 11:30 10 الثانية توحيد

 9 7:30 األولى اجتماعيات ه26/4/1441األثنين 

 ه27/4/1441الثالثاء 
 9:30 7:30 األولى لغتي

 11:30 10 الثانية حديث
 9 7:30 األولى علوم ه28/2/1441األربعاء 
 9 7:30 األولى فقه ه29/2/1441 الخميس

 :المالحظات

 .صباًحا 7الحضور يومًيا الساعة  .1
 .يام االختباراتأااللتزام بالزي الرسمي في  .2
 .االلتزام بمواعيد الحضور واالنصراف .3
 .اللغة االنجليزية يتم تقويمها تقويًما مستمًرا –التربية الفنية  –التربية األسرية  –مادة القرآن الكريم  .4
 .خالل األسبوع الذي يسبق فترة االختبارات التحريرية( لغتي)تختبر الطالبة في الجانب الشفوي بمادة  .5
وتبلغ الطالبة دقيقة يعد محضر يحدد فيه مقدار التأخير ويستكمل المحضر بعد االختبار بقبول العذر وعدمه ( 15)إذا تأخرت الطالبة أكثر من  .6

 .بذلك



 

مع خالص الشكر لتعاونكم ،وهللا ولي التوفيق،       

وكيلة الشؤون التعليمية 

 واصلة الزهراني   

 مديرة المدرسة االبتدائية                            

نجاة على العقيلي                             

نسرين زهران     : اعدته 
 (HEDU-FB-03/03)م 28/10/2014تاريخ اإلصدار ( 1)رقم اإلصدار 

 920026996فاكس  -920029669تلفون  -21441جدة1809ب .ص –مدارس دار الحنان 
P.O.Box1809-Jeddah21441-Tel.920029669-E-Mail: info@dhs.edu.sa Fax 920026996 

هـ 1441/اآلخرربيع / 14: التاريخ 

االبتدائي  الخامسجدول اختبار للصف 

 م2019/2020الموافق  ه1440/1441الدراسي األول للعام  لنهاية الفصل

 وقت االختبار الفترة مادة االختبار تاريخ االختباراليوم 

 ه25/4/1441األحد 
 9:30 7:30 األولى رياضيات
 11:30 10 الثانية توحيد

 9 7:30 األولى اجتماعيات ه26/4/1441األثنين 

 ه27/4/1441الثالثاء 
 9:30 7:30 األولى لغتي

 11:30 10 الثانية حديث
 9 7:30 األولى علوم ه28/2/1441األربعاء 
 9 7:30 األولى فقه ه29/2/1441 الخميس

 :المالحظات

 .صباًحا 7الحضور يومًيا الساعة  .1
 .االختبارات أيام االلتزام بالزي الرسمي في .2
 .االلتزام بمواعيد الحضور واالنصراف .3
 .اللغة االنجليزية يتم تقويمها تقويًما مستمًرا –التربية الفنية  –التربية األسرية  –مادة القرآن الكريم  .4
 .خالل األسبوع الذي يسبق فترة االختبارات التحريرية( لغتي)تختبر الطالبة في الجانب الشفوي بمادة  .5
وتبلغ الطالبة دقيقة يعد محضر يحدد فيه مقدار التأخير ويستكمل المحضر بعد االختبار بقبول العذر وعدمه ( 15)إذا تأخرت الطالبة أكثر من  .6

 .بذلك



 

مع خالص الشكر لتعاونكم ،وهللا ولي التوفيق،       

وكيلة الشؤون التعليمية 

 واصلة الزهراني   

 مديرة المدرسة االبتدائية                            

نجاة على العقيلي                             

نسرين زهران     : اعدته 
 (HEDU-FB-03/03)م 28/10/2014تاريخ اإلصدار ( 1)رقم اإلصدار 

 920026996فاكس  -920029669تلفون  -21441جدة1809ب .ص –مدارس دار الحنان 
P.O.Box1809-Jeddah21441-Tel.920029669-E-Mail: info@dhs.edu.sa Fax 920026996 

هـ 1441/اآلخرربيع / 14: التاريخ 

االبتدائي  السادسجدول اختبار للصف 

 م2019/2020الموافق  ه1440/1441الدراسي األول للعام  لنهاية الفصل

 وقت االختبار الفترة مادة االختبار تاريخ االختباراليوم 

 ه25/4/1441األحد 
 9:30 7:30 األولى رياضيات
 11:30 10 الثانية توحيد

 9 7:30 األولى اجتماعيات ه26/4/1441األثنين 

 ه27/4/1441الثالثاء 
 9:30 7:30 األولى لغتي

 11:30 10 الثانية حديث
 9 7:30 األولى علوم ه28/2/1441األربعاء 
 9 7:30 األولى فقه ه29/2/1441 الخميس

 :المالحظات

 .صباًحا 7الحضور يومًيا الساعة  .1
 .يام االختباراتأااللتزام بالزي الرسمي في  .2
 .االلتزام بمواعيد الحضور واالنصراف .3
 .اللغة االنجليزية يتم تقويمها تقويًما مستمًرا –التربية الفنية  –التربية األسرية  –مادة القرآن الكريم  .4
 .خالل األسبوع الذي يسبق فترة االختبارات التحريرية( لغتي)تختبر الطالبة في الجانب الشفوي بمادة  .5
وتبلغ الطالبة دقيقة يعد محضر يحدد فيه مقدار التأخير ويستكمل المحضر بعد االختبار بقبول العذر وعدمه ( 15)إذا تأخرت الطالبة أكثر من  .6

 .بذلك


