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تدريبية للطلبة - يمكن التكرار للمعلم
اختبارات إلكترونية الفترة الثانية

الصف األول االبتدائي  1

 للحصول على اختبارات الكترونية
لكل المواد وكل الدروس والوحدات

أسرية
اختبار الفترة الثانية

رياضيات
اختبار الفترة الثانية

علوم
اختبار الفترة الثانية

لغتي
اختبار الفترة الثانية

تـجـدنا فــي جــوجــل
اكتب حلول اونالين

اضغط هنا



تدريبية للطلبة - يمكن التكرار للمعلم
اختبارات إلكترونية الفترة الثانية

الصف الثاني االبتدائي  2

 للحصول على اختبارات الكترونية
لكل المواد وكل الدروس والوحدات

توحيد
اختبار الفترة الثانية

أسرية
اختبار الفترة الثانية

رياضيات
اختبار الفترة الثانية

علوم
اختبار الفترة الثانية

لغتي
اختبار الفترة الثانية

تـجـدنا فــي جــوجــل
اكتب حلول اونالين

اضغط هنا

فقه
اختبار الفترة الثانية

تحفيظعام



تدريبية للطلبة - يمكن التكرار للمعلم
اختبارات إلكترونية الفترة الثانية

الصف الثالث االبتدائي  3

 للحصول على اختبارات إلكترونية
لكل المواد وكل الدروس والوحدات

توحيد
اختبار الفترة الثانية

أسرية
اختبار الفترة الثانية

رياضيات
اختبار الفترة الثانية

علوم
اختبار الفترة الثانية

لغتي
اختبار الفترة الثانية

تـجـدنا فــي جــوجــل
اكتب حلول اونالين

اضغط هنا

فقه
اختبار الفترة الثانية

نموذج ٢نموذج ١



تدريبية للطلبة - يمكن التكرار للمعلم
اختبارات إلكترونية الفترة الثانية

الصف الرابع االبتدائي  4

 للحصول على اختبارات إلكترونية
لكل المواد وكل الدروس والوحدات

توحيد
اختبار الفترة الثانية

أسرية
اختبار الفترة الثانية

رياضيات
اختبار الفترة الثانية

علوم
اختبار الفترة الثانية

لغتي
اختبار الفترة الثانية

تـجـدنا فــي جــوجــل
اكتب حلول اونالين

اضغط هنا

فقه
اختبار الفترة الثانية

انجليزي
اختبار الفترة الثانية

حديث
اختبار الفترة الثانية

اجتماعيات
اختبار الفترة الثانية

نموذج ٢نموذج ١نموذج ٢نموذج ١



تدريبية للطلبة - يمكن التكرار للمعلم
اختبارات إلكترونية الفترة الثانية

الصف الخامس االبتدائي  5

 للحصول على اختبارات إلكترونية
لكل المواد وكل الدروس والوحدات

توحيد
اختبار الفترة الثانية

أسرية
اختبار الفترة الثانية

رياضيات
اختبار الفترة الثانية

علوم
اختبار الفترة الثانية

لغتي
اختبار الفترة الثانية

تـجـدنا فــي جــوجــل
اكتب حلول اونالين

اضغط هنا

فقه
اختبار الفترة الثانية

انجليزي
اختبار الفترة الثانية

حديث
اختبار الفترة الثانية

اجتماعيات
اختبار الفترة الثانية

نموذج ٢نموذج ١

تحفيظنموذج ٢نموذج ١نموذج ٢نموذج ١

نموذج ٢نموذج ١



تدريبية للطلبة - يمكن التكرار للمعلم
اختبارات إلكترونية الفترة الثانية

الصف السادس االبتدائي  6

 للحصول على اختبارات إلكترونية
لكل المواد وكل الدروس والوحدات

توحيد
اختبار الفترة الثانية

أسرية
اختبار الفترة الثانية

رياضيات
اختبار الفترة الثانية

علوم
اختبار الفترة الثانية

لغتي
اختبار الفترة الثانية

تـجـدنا فــي جــوجــل
اكتب حلول اونالين

اضغط هنا

فقه
اختبار الفترة الثانية

انجليزي
اختبار الفترة الثانية

حديث
اختبار الفترة الثانية

اجتماعيات
اختبار الفترة الثانية

نموذج ٢نموذج ١نموذج ٢نموذج ١



تدريبية للطلبة - يمكن التكرار للمعلم
اختبارات إلكترونية الفترة الثانية

الصف األول المتوسط 1

 للحصول على اختبارات إلكترونية
لكل المواد وكل الدروس والوحدات

توحيد
اختبار الفترة الثانية

أسرية
اختبار الفترة الثانية

رياضيات
اختبار الفترة الثانية

علوم
اختبار الفترة الثانية

لغتي
اختبار الفترة الثانية

تـجـدنا فــي جــوجــل
اكتب حلول اونالين

اضغط هنا

فقه
اختبار الفترة الثانية

انجليزي
اختبار الفترة الثانية

حديث
اختبار الفترة الثانية

تفسير
اختبار الفترة الثانية

اجتماعيات
اختبار الفترة الثانية

نموذج ٢نموذج ١



تدريبية للطلبة - يمكن التكرار للمعلم
اختبارات إلكترونية الفترة الثانية

الصف الثاني المتوسط 2

 للحصول على اختبارات إلكترونية
لكل المواد وكل الدروس والوحدات

توحيد
اختبار الفترة الثانية

أسرية
اختبار الفترة الثانية

رياضيات
اختبار الفترة الثانية

علوم
اختبار الفترة الثانية

لغتي
اختبار الفترة الثانية

تـجـدنا فــي جــوجــل
اكتب حلول اونالين

اضغط هنا

فقه
اختبار الفترة الثانية

انجليزي
اختبار الفترة الثانية

حديث
اختبار الفترة الثانية

تفسير
اختبار الفترة الثانية

اجتماعيات
اختبار الفترة الثانية

نموذج ٢نموذج ١

نموذج ٢نموذج ١



تدريبية للطلبة - يمكن التكرار للمعلم
اختبارات إلكترونية الفترة الثانية

الصف الثالث المتوسط 3

 للحصول على اختبارات إلكترونية
لكل المواد وكل الدروس والوحدات

توحيد
اختبار الفترة الثانية

أسرية
اختبار الفترة الثانية

رياضيات
اختبار الفترة الثانية

علوم
اختبار الفترة الثانية

لغتي
اختبار الفترة الثانية

تـجـدنا فــي جــوجــل
اكتب حلول اونالين

اضغط هنا

فقه
اختبار الفترة الثانية

انجليزي
اختبار الفترة الثانية

حديث
اختبار الفترة الثانية

تفسير
اختبار الفترة الثانية

اجتماعيات
اختبار الفترة الثانية



تدريبية للطلبة - يمكن التكرار للمعلم
اختبارات إلكترونية الفترة الثانية

المرحلة الثانوية ث

 للحصول على اختبارات إلكترونية
لكل المواد وكل الدروس والوحدات

توحيد
اختبار الفترة الثانية

التربية المهنية
اختبار الفترة الثانية

رياضيات
اختبار الفترة الثانية

أحياء
اختبار الفترة الثانية

فيزياء
اختبار الفترة الثانية

تـجـدنا فــي جــوجــل
اكتب حلول اونالين

اضغط هنا

المهارات الحياتية
اختبار الفترة الثانية

حديث
اختبار الفترة الثانية

تفسير
اختبار الفترة الثانية

علوم إدارية
اختبار الفترة الثانية

توحيد ٢توحيد ١

حديث ٢حديث ١ تفسير ١
نموذج ٢

علوم إدارية ١تفسير ٢

أحياء ٢فيزياء ٣ رياضيات ٥رياضيات ٣رياضيات ١
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