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 السادة/  أولياء األمور الكرام 
 وف من الخامس حتى الثامنالصفو طالبات أعزاءنا طالب 

ــــد ،،  تحية طيبة وبعـــ

 

االمتحانات ب، فإننا نرفق لكم طيه جدواًل الثانيتوجيهًا لكم بخصــــــــــومل لقفة ة ااتبصية من الفصــــــــــ  الدرا ــــــــــ   
من الفصــــــــ  الدرا ــــــــ   العا ا والل  هي وســــــــتعد ال الب ل ا واســــــــاعدتكم ع    ااتبصيةوأدوات التصويم ااســــــــتةر لقفة ة 

يث ح ام اادر ــــــ   وعدم الت ي مع التشــــــد د ع   اــــــرورة العافظة ع   الدو متابعة أبنائكم وبناتكم وتنظيم أمورهم، 

 لصصوى.حصة دراسية بالفعالية اأن استكةال ااناهج و ااصررات اا قوبة لالمتحانات النهائية  حتاج إ   استثةار ه  

 بذل الج د اا قوب، متةنين ألبنائنا األحباء ه  النجاح. راجين االطالع ع   األجندة التفصيقية ااوضعة أدناه و 
 

     الثانيأواًل: توجيهات الفة ة ااتبصية من الفص  الدرا: 
 ول ا)بحســـ  الجد التصويم ااســـتةر ااتبصيةأدوات ســـتكةال ال أ ضـــًا  2/3/2022و حتى  21/2/2022الفة ة من: تخصـــ   .1

 (.و ثالثاً  فا ثانياً  ةاارفص والتفاصي 

افق:  األربعاءحتى  وم صفوف الخامس حتى الثامن البث ااباشر بصورة اعتياد ة لتستةر حص   .2  .م2/3/2022ااو

مــع إتاحــة الجــال اــن  ر ــ  مــن  3/3/2022 مــنوســةل لق ــالب بااــذا رة فــا اادــال اســتعدادًا لالمتحانــات النهائيــة ابتــداًء  .3

 وااراجعة مع م. ال الب بالعضور إ   اادرسة لالستفسار من ااعقةين

نذ ر م بأن آخر موعد لتســــــــقيم البحوة ال البية اواد الق ة العربية، الق ة ا،نجقيا ة، الدراســــــــات االجتةاعية، الة بية  .4

 م.23/2/2022ا،سالمية هو: 

افق  ا،ثنين وم  الثانيامتحانات نها ة الفصــــــ  تبدأ  .5 افيكم بتعةيم تفصــــــي ا الحق حول آلية م 7/3/2202ااو )ســــــنو

 (.وصول التفاصي  إلينا من الوزارة حال تنفيذها ومت قباتها

الدوام فا أ بد ، ع   أن الثاني والثالثسيعص  هذه االمتحانات إجازة ادة ثالثة أسابيع تفص  بين الفصقين الدراسيين  .6

 م.18/4/2202: ا،ثنين وم  الفص  الدرا    الثالث

 

 :تصييةات االستةاع والكتابة لق ة العربية:+ قتصةيم والتكنولوجيا التصييم الختامي ل ثانيًا 

 التفاصي  التصييم التاريخ اليوم

 21/2/2022 ا،ثنين
االستةاع  تصييةات

 فا الق ة العربية

 جي  ال ال  ع   أسئقتها مصاطع صوتية خارجية 
وعتةد ع   اا ارات الة ا ةية الت  ا تسبها ورقيًا )

ال  حتاج إ   دراسة ال ال  خالل الفص  و 
 مسبصة(

 ج  إرسال ج از مناس  مع ال ال   
(+ سةاعة Tablet )البتوب أو آ باد أو 

ن تكون ، ع   ألقضرورة Headsetرأس 
 السةاعة معرفة ع   الج از

 22/2/2022 الثالثاء
ا الكتابة ف تصييةات

 الق ة العربية
  تابة مواوع تعبي  )ورقيًا(   قبه ااعقم من إحدى مواوعات مصررات الفص  الدرا    الثاني

 21/2/2022خالل الفة ة من 
 24/2/2022إ   

التصةيم 
 والتكنولوجيا

 نفذها ال الب خالل حص   LMSلقةادة ع   البوابة الذ ية  (Checkpoints)صييةات نهائية ت
 ااادة وفق تعقيةات ااعقةين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اواد الجةوعة  الثانيقفص  التصويم الثاني لًا: امتحانات ثالث(A): 

 داخ  اادرسة لجةيع ال الب، و ال وسةل بتصد م االمتحان عن بعد ألي طال . حضورياً  نفذ االمتحان  .1

 .الصف الخامس حتى العادي عشرلق قبة من  إلكة ونياً صباحًا  كون االمتحان  .2
  ج  ع   ال ال  إحضار الج از ا،لكة وني الخامل به و إال لن  تةكن من تصد م االمتحان. .3
 .Tablet/IPadأو الج از القوحا  Laptop تم تصد م االمتحان فصط من خالل العاسوب العةول  .4
حرصـًا ع ـ  وقــم االمتحـان الخصــ  لكـم فإنــه  رمـ  التأ ــد مـن أن  كــون زـعن ب اريــة الج ـاز موــعونة بال امـ  وأن  كــون  .5

 .لقةدرسةمتوفرًا ع   الج از مع ارورة تسجي  الدخول إ   الب نامج ع   ج از ال ال  قب  العضور  MS Teamsبرنامج 

 لن  كون هناك أي رابط لتنفيذ االختبارات عن بعد. .6

مــن عةقيـــة التصـــويم ااســـتةر )بحســ  مـــا تـــم تواـــيحه لكــم فـــا دليـــ  التصـــويم واالمتحانـــات( و  وعتبــ  االمتحـــان ااـــذ ور جـــزءً  .7
 .الثانيترصد درجته اةن درجات ال ال  لقفص  الدرا    

 أي  ياب لق ال  عن االمتحان بدون عذر مب ر تصب  به ا،دارة سة صد له درجة صفر. .8

ا،شراف الة بوي ع   هيئة أسئقة  يـ  مباشـرة و اـةن وقـم دقيـق و قـق تقصائيـًا مـن قبـ  النظـام، و تواع األسئقة من قب   .9
 عقيه ننصح ال الب باالستعداد الجيد لالمتحان.

 

 التصويم الثانيجدول امتحانات 

 : الخامسالصفجدول امتحانات التصويم الثاني/ 
 اليوم اليوم اليوم اليوم

 العقوم 24/2/2022 الخةيس
  (ةوالفيا ائية الكيةيائي الت ي ات) ةالسادس الوحده

 361صفحة  إ   312 من صفحة

 580إ   صفحة     487من صفحة    الرياايات 28/2/2022 ا،ثنين

 الق ة العربية 1/3/2022 الثالثاء

 ــ نواتج تعقم :
 " ؟" ه  تريد أن تكت   وميات  :ــ ن  2ــ قصة " ورقة العياة "     1

 ــ ال ةزة ااتوس ة ع    اء 4ــأحوال جةقة  " هان و أخواتها"    3

 Unit 7 /      L.B:88- 97                 A. B: 60- 69 نجقيا ةالق ة ا،  2/3/2022 األربعاء

 

 

 : السادسالصفجدول امتحانات التصويم الثاني/ 
 اليوم اليوم اليوم اليوم

 555إ   صفحة      423من صفحة   الرياايات 24/2/2022 الخةيس

 العقوم 28/2/2022 ا،ثنين
  ( ةالعي ال ائنات وتصنيف ةالعيا استكشاف)السابعه  الوحده

 253 صفحة إ   217من صفحة 

 الق ة العربية 1/3/2022 الثالثاء

 ــ نواتج تعقم : 
 ــ  ن  " لويس باستور مكتشف الجراثيم " 2ــ ن  "قيةة العقم  "   1

 ــ الة  يبان النعت  والع في 4ن  أصدقاء و أعداء النراهم  ــ  3

 Unit 7 /      L.B: 84- 93                   A. B: 64- 73 نجقيا ةالق ة ا،  2/3/2022 األربعاء

 



 
 : السابعالصفجدول امتحانات التصويم الثاني/ 

 اليوم اليوم اليوم اليوم

 554إ   صفحة     437من صفحة    الرياايات 24/2/2022 الخةيس

 العقوم 28/2/2022 ا،ثنين
 (  الفصاريات,  الالفصاريات,   العيوانات ما)  هامقة  الثانية الوحدة

 281 إ   صفحة 244 من صفحة

 Unit 7/      C.B: 122- 133                W.B:79- 90 نجقيا ةالق ة ا،  1/3/2022 الثالثاء

 الق ة العربية 2/3/2022 األربعاء

 ــ نواتج تعقم : 
 ــ قصة عصفور الزيب ا 2ـ قصيدة " أع ن  الناي "  1

 ــ اافعول له 4ــ ن  اقةِن حيوانا أليفا   3

 
 : الثامنالصفجدول امتحانات التصويم الثاني/ 

 اليوم اليوم اليوم اليوم

 542إ   صفحة     453من صفحة    الرياايات 24/2/2022 الخةيس

 العقوم 28/2/2022 ا،ثنين
 ( ا،خراما الج از – ال ضم  الج از -  الت ذ ة)  هامقة الثانية الوحدة

 245 صفحة إ   206 صفحة من 

 الق ة العربية 1/3/2022 الثالثاء

 ــ نواتج تعقم : 
 ــ قصة  ولة النهر وحداد جب  بولوفا 2ــ قصيدة " النهر ااتجةد  "  1

 ــ الة  ي  ا،اافا 4" األساطي  "  ــ الن  ااعقوماتي 3

 Unit 7/      C.B: 129-140                W.B: 79- 90 نجقيا ةالق ة ا،  2/3/2022 األربعاء

 
 اادرسة مد رة

 بر ةم ا إبراهيم 


