
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة المناهج ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/curriculum                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة المناهج الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                    

                  https://www.almanahj.com/sa/curriculum1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 (عملي وات)تخباراا  اتبريرير  زمن اال

 .حتفيظ( –) عرم  مليحلبني املباوسط  واتثرناور ا اوا مل 
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 .لميحل  املباوسط تقرعدة حسرب زمن اتخباراا  املاوا  مبدااس اتبعليم اتعرم وحتفيظ اتقيآن 

 زمن االتخبارا سي عد  احلصص وفق اخلط  اتداا م
 (1:30ساعة ونصف ) ( حصة 2-1املواد اليت ترتاوح حصصها ما بني )  1
 ( 2ساعتان ) ( حصص 4-3املواد اليت عدد حصصها ) 2
 (2:30ساعتان ونصف ) ( حصص فما فوق.5املواد اليت عدد حصصها ) 3
خيصص لكل جانب نصف زمن االختبار املخصص للمادة الدراسية على أن ال  -ويدجت-حاسب  –تفسري  –شفوي/ حتريري ( –املواد اليت هلا جانبان )عملي  3

 كل جانب عن ساعة واحدة.يقل زمن تنفيذ 
 

   باوسطمليحل  املا ماوا  ا اتخبارا زمن

 (قيآن حتفيظ) (عرمتعليم )

 املواد الدراسية م
عدد 

 املواد الدراسية م زمن االختبار احلصص
عدد 

 زمن االختبار احلصص

 ساعه ونصف 2 التفسري 1 ساعه ونصف 2 لتوحيدا 1
 ساعه ونصف 2 التوحيد 2 ساعه ونصف 2 الفقه 2

 ساعه ونصف 2 الفقه 3 ساعه ونصف 1 احلديث 3

 ساعه ونصف 1 احلديث 4 ساعتان 3 الدراسات االجتماعية والوطنية 4

 فساعه ونص 2 الدراسات االجتماعية والوطنية 5 ساعتان ونصف 5 الرياضيات 5

 ساعتان 3 الرياضيات 6 ساعتان 4 العلوم 6

 ساعة ونصف 2 العلوم 7 ساعتان 4 اللغة االجنليزية 7

 ساعة ونصف 2 ) حتريري(اللغة االجنليزية 8 ساعة 1 (لكل جانب)احلاسب اآللي 8

 ساعة 1 ) لكل جانب(احلاسب اآللي 9 ساعة 2 )حتريري(التفسري 9
 اعةس 1 ) لكل جانب(  التجويد 10

10 

 *مواد التقويم املستمر هي:
الرتبية البدنية  – القرآن الكريم ــ الرتبية الفنية ــ الرتبية األسرية ــ لغيت

درجة ،عدا مادة القرآن  50وتسجل درجاتها على فرتتني من  )بنني (
 درجة.25الكريم 

11 
 *مواد التقويم املستمر:

األسرية ــ لغيت ( وتسجل درجاتها ) القرآن كريم ــ الرتبية الفنية ــ الرتبية 
 درجة50على فرتتني من

 عدد أيام اختبارات املرحلة عن مخسة أيام.  لال يق 

 ويــزود كــل  ها  بوقــك كــا   ـالب /الطالبــات  قبــل بد ـــللطــوالتحريريــة  ة ـوالعمليــ  ةـتعلــن جــداول االختبــارات ال فويــ
 .هابصورة من  طالبة طالب /

  دون التأثري علـى سـري    ذين يسبقان االختبارات التحريريةليف األسبوعني األخريين ال ة والعملية االختبارات ال فويذ ينفت
 . اجلدول الدراسي اليومي
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 قرعدة حسرب زمن اتخباراا  ماوا  نظرم املقياا :

 زمن االتخبارا اتنهرئي اجملرل م

1 
 مقررات العلوم الطبيعية

 مقررات الرياضيات ثالث ساعات
 ت اللغة اإلجنليزيةمقررا

2 
 مقررا العوم ال رعية

 ساعتان ونصف
 مقررا العلوم اإلنسانية.

 ساعة ونصف لكل جانب والقراءات  مقررات احلاسب اآللي 3
 نظرم املقياا   ماوا  اتخبارا زمن

 حتفيظ قيآن كيرم تعليم عرم
 زمن االختبار املقرر اجملال م زمن االختبار املقرر اجملال م

 لعلوم ال رعيةا 1

 توحيد -
 تفسري  –
 حديث  –
 فقه –

 العلوم ال رعية 1 ساعتان ونصف

 توحيد -
 تفسري  –
 حديث –
 فقه  –

 علوم القرآن-

 ساعتان ونصف

 ساعة ونصف ) جانب حتريري( قراءات

 االجتماعيات 2

 اجتماعيات-
 تاريخ-

 جغرافيا -
 ساعتان ونصف

 االجتماعيات 2

 اجتماعيات-
 تاريخ.-

 جغرافيا -
 ساعتان ونصف

دراســـــــــــات نفســـــــــــية  -
 واجتماعية

 ونصف ساعة
دراسات نفسية -

 واجتماعية.
 ونصف ساعة

 مهارات البحث ومصادر املعلومات 3
 ساعة ونصف

 مهارات البحث ومصادر املعلومات 3 لكل جانب  
 ساعة ونصف

 لكل جانب  
 ساعة لكل جانب 1:30 ماتاملعلو وتقنية احلاسب  ساعتان ونصف العلوم اإلدارية 4
 ثالث ساعات اللغة اإلجنليزية 4 ثالث ساعات اللغة اإلجنليزية 5
 ثالث ساعات الرياضيات 6

5 

الدراسات -الكفايات اللغوية –قراءات  –/ القرآن الكريم مواد التقويم املستمر
املهارات -الرتبية املهنية–الدراسات اللغوية -دراسات بالغية ونقدية -األدبية

الرتبية  -الرتبية الفنية  –الرتبية الصحية النسوية  –احلياتية والرتبية األسرية 
 الصحية والبدنية )بنني(.

 العلوم الطبيعية 7

 كيمياء -
 فيزياء-
 أحياء-

 علم البيئة -
 علم األرض-

 ثالث ساعات

 ساعة لكل جانب. 1:30 احلاسب وتقنية املعلومات 8

9 

الدراسـات  -الكفايـات اللغويـة   –القـرآن الكـريم   / مواد التقويم املسـتمر 
-مهـارات دداريـة   –الدراسات اللغويـة  -دراسات بالغية ونقدية -األدبية

الرتبية الصحية النسوية  –املهارات احلياتية والرتبية األسرية -الرتبية املهنية
 الرتبية الصحية والبدنية ) بنني (. -الرتبية الفنية  –

 ختبارات يف نظام املقررات عن عدد املواد الدراسية ال يقل عدد أيام اال 

  منها.تعلن جداول االختبارات ال فويـة  والعمليـة  والتحريرية للطـالب /الطالبات  قبل بد ـها  بوقك كا    ويزود كل طالب / طالبة  بصورة 

  تبارات التحريرية دون التأثري على سري اجلدول الدراسي اليومي .تنفيذ االختبارات ال فوية والعملية  يف األسبوعني األخريين اللذين يسبقان االخ 
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 اتثرناور لميحل  ت قرعدة حسرب زمن اتخباراا  املاوا  مبدااس اتبعليم اتعرم وحتفيظ اتقيآن

 

 زمن االتخبارا عد  احلصص وفق اخلط  اتدااسي  م
 ساعة ونصف (1:30) حصة( 1)املواد اليت ترتاوح حصصها  1
 ساعتان  ( 2 ) ( حصة2 عدد حصصها )املواد اليت 2
 ساعتان ونصف  (2:30) ( حصص فما فوق.3املواد اليت عدد حصصها ) 3
 ( ثالث ساعات3) ( حصص فما فوق.4املواد اليت عدد حصصها ) 4
املخصص للمادة الدراسية على أن ال يقل  مادة احلاسب اآللي والتحريري يف مادتي القراءات والقرآن وتفسريه  نصف زمن االختبار يف  خيصص لكل جانب)*( 5

 كل جانب عن ساعة واحدة.زمن تنفيذ 
 

 املسرا األ بي لصف اتثرني اتثرناوياتنظرم اتفصلي ت ماوا  اتخبارا زمن
 

 املسباوى )  اتيابع ( املسباوى ) اتثرتث (

 املواد الدراسية م
عدد 

 احلصص
 املواد الدراسية م زمن االختبار

 عدد
 احلصص

 بارزمن االخت

2وأصوله  التفسري 1 2التوحيد  1 ثالث ساعات 4   ساعات ثالث 4 
2الفقه  2 3الفقه  2 ونصف ساعتان 3   ونصف ساعتان 3 
3 والوطنية االجتماعية الدراسات 3 2احلديث والثقافة اإلسالمية  3 ونصف ساعتان 3   ساعات ثالث 4 
1النحو والصر   4 2 والصر  النحو 4 ونصف ساعتان 3   ونصف تانساع 3 
1األدب العربي  5 1البالغة والنقد  5 ساعات ثالث 4   ساعات ثالث 4 
1القراءة والتواصل اللغوي  6 2 اللغوي والتواصل القراءة 6 ساعتان 2   ساعتان 2 
3اللغة اإلجنليزية  7 4 والوطنية االجتماعية لدراساتا 7 ساعات ثالث 4   ونصف ساعتان 3 
4 اإلجنليزية اللغة 8  ساعة ونصف 4 *3لوماتمهارات البحث ومصادر املع 8  ساعات ثالث 4 

 2 *3احلاسب اآللي وتقنية املعلومات 9
لكل  ساعة

 9 جانب
احلاسب اآللي وتقنية 

 *4املعلومات
 لكل جانب ساعة 2

10 
 مواد التقويم املستمر:

  3ــ املهارات التطبيقية 3ــ الرتبية االسرية والصحية 3القرآن الكريم
  البدنية والصحية )بنني( الرتبية

10 
 *مواد التقويم املستمر:

 4ــ املهارات التطبيقية 4ــ الرتبية االسرية والصحية 4القرآن الكريم
 الرتبية البدنية والصحية )بنني(

  النظام الفصلي عن سبعة أيام وال يزيد عن ع رة أيام. يفال يقل عدد أيام االختبارات 

 يـة  والعمليـة  والتحريرية للطـالب /الطالبات  قبل بد ـها  بوقك كا    ويزود كل طالب / طالبة  بصورة منها.تعلن جداول االختبارات ال فو 

  ي اليومي .تنفيذ االختبارات ال فوية والعملية  يف األسبوعني األخريين اللذين يسبقان االختبارات التحريرية دون التأثري على سري اجلدول الدراس 
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 زمن اتخباراا  املاوا  مبدااس اتبعليم اتعرم وحتفيظ اتقيآن برمليحل  اتثرناور  قرعدة حسرب

 زمن االتخبارا عد  احلصص وفق اخلط  اتدااسي  م
 ساعة ونصف (1:30) حصة( 1)املواد اليت ترتاوح حصصها  1
 ساعتان  ( 2 ) ( حصة2املواد اليت عدد حصصها ) 2
 ساعتان ونصف  (2:30) .حصص (3املواد اليت عدد حصصها ) 3
 ( ثالث ساعات3) ( حصص فما فوق.4املواد اليت عدد حصصها ) 4
مادة احلاسب اآللي والتحريري يف مادتي القراءات والقرآن وتفسريه  نصف زمن االختبار املخصص للمادة الدراسية على أن ال يقل  يف  خيصص لكل جانب)*( 5

 كل جانب عن ساعة واحدة.زمن تنفيذ 
 

 املسرا األ بي لصف اتثرتث اتثرناويتاتنظرم اتفصلي  ماوا  تخباراا زمن  

 ( اتسر ساملسباوى )   ( اخلرمساملسباوى ) 
عدد  املواد الدراسية م

 زمن االختبار عدد احلصص املواد الدراسية م زمن االختبار احلصص

3التوحيد  1 3التفسري  1 ساعات ثالث 4   ساعات ثالث 4 
4الفقه وأصوله  2  ونصف ساعتان 3    5الفقه    2 ونصف انساعت 3 
3احلديث والثقافة اإلسالمية  3 2األدب العربي  3 ساعات ثالث 4   ساعات ثالث 4 
3 والصر  النحو 4 4 والصر  النحو 4 ونصف ساعتان 3   ونصف ساعتان 3 
2البالغة والنقد  5  ساعات ثالث 4 مهارات نفسية واجتماعية 5 ساعات ثالث 4 
3 اللغوي والتواصل القراءة 6 4 اللغوي والتواصل القراءة 6 ساعتان 2   ساعتان 2 
5 والوطنية االجتماعية الدراسات 7 6 والوطنية االجتماعية الدراسات 7 ونصف ساعتان 3   ونصف ساعتان 3 
5 اإلجنليزية اللغة 8 6 اإلجنليزية اللغة 8 ساعات ثالث 4   ساعات ثالث 4 
 ساعة لكل جانب 2 6احلاسب اآللي وتقنية املعلومات 9 ساعة لكل جانب 2 *5وماتاحلاسب اآللي وتقنية املعل 9

 10 
 *مواد التقويم املستمر: 

 5ــ املهارات التطبيقية  5ــ الرتبية االسرية والصحية 5القرآن الكريم
 الرتبية الصحية والبدنية )بنني(

10 
 *مواد التقويم املستمر: 

 6ــ املهارات التطبيقية  6رية والصحيةــ الرتبية االس 6القرآن الكريم
 .الرتبية الصحية والبدنية )بنني(

 .ال يقل عدد أيام االختبارات يف النظام الفصلي عن سبعة أيام وال يزيد عن ع رة أيام 

 الب / طالبة  بصورة منها.تعلن جداول االختبارات ال فويـة  والعمليـة  والتحريرية للطـالب /الطالبات  قبل بد ـها  بوقك كا    ويزود كل ط 

  ي اليومي .تنفيذ االختبارات ال فوية والعملية  يف األسبوعني األخريين اللذين يسبقان االختبارات التحريرية دون التأثري على سري اجلدول الدراس 
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 قرعدة حسرب زمن اتخباراا  املاوا  مبدااس اتبعليم اتعرم وحتفيظ اتقيآن برمليحل  اتثرناور 

 زمن االتخبارا عد  احلصص وفق اخلط  اتدااسي  م
 ساعة ونصف (1:30) حصة( 1)املواد اليت ترتاوح حصصها  1
 ساعتان  ( 2 ) ( حصة2املواد اليت عدد حصصها ) 2
 ساعتان ونصف  (2:30) .حصص (3املواد اليت عدد حصصها ) 3
 ( ثالث ساعات3) ( حصص فما فوق.4املواد اليت عدد حصصها ) 4
مادة احلاسب اآللي والتحريري يف مادتي القراءات والقرآن وتفسريه  نصف زمن االختبار املخصص للمادة الدراسية على أن ال يقل  يف  خيصص لكل جانب)*( 5

 كل جانب عن ساعة واحدة.زمن تنفيذ 
 

 املسرا اتعلمي اتنظرم اتفصلي تلصف اتثرني اتثرناوي ماوا  اتخبارا زمن

 ( اتيابعاملسباوى )   ( اتثرتثاملسباوى ) 
 زمن االختبار عدد احلصص املواد الدراسية م زمن االختبار عدد احلصص املواد الدراسية م
4التفسري  1  ساعتان 2 4التوحيد  1 ساعتان 2 
6الفقه  2 4 اإلسالمية والثقافة احلديث 2 ساعتان 2   ساعتان 2 
3اللغة العربية  3 4 العربية اللغة 3 ونصف ساعتان 3   ونصف ساعتان 3 
3الفيزياء  4 4 الفيزياء 4 ساعات ثالث 4   ساعات ثالث 4 
3الكيمياء  5 4 الكيمياء 5 ساعات ثالث 4   ساعات ثالث 4 
3األحياء  6  ساعات ثالث 4 4 األحياء 6 ساعات ثالث 4 
3الرياضيات  7  ساعات ثالث 6 4الرياضيات  7 ساعات ثالث 6 
3اللغة االجنليزية  8  ساعات ثالث 4  4 االجنليزية اللغة 8 اعاتس ثالث 4 
 لكل جانب ساعة 2 *4احلاسب اآللي وتقنية املعلومات 9 لكل جانب ساعة 2 *3احلاسب اآللي وتقنية املعلومات 9

 10 
 )عملي( 3الكيمياء-

 )عملي( 3لفيزياء-
 )عملي  3االحياء-

 10 ساعة ونصف 4
 ()عملي 4الكيمياء-

 ( )عملي 4الفيزياء-
 )عملي( 4اءاألحي-

 ساعة ونصف 4

11 
 *مواد التقويم املستمر: 

  3ــ املهارات التطبيقية 3ــ الرتبية االسرية والصحية 7القرآن الكريم
 الرتبية البدنية والصحية)بنني(

11 
 *مواد التقويم املستمر: 

الرتبية البدنية  - 4ــ املهارات التطبيقية 4الرتبية االسرية والصحية
 والصحية)بنني(

 .ال يقل عدد أيام االختبارات يف النظام الفصلي عن سبعة أيام وال يزيد عن ع رة أيام 

  منها.تعلن جداول االختبارات ال فويـة  والعمليـة  والتحريرية للطـالب /الطالبات  قبل بد ـها  بوقك كا    ويزود كل طالب / طالبة  بصورة 

  اجلدول الدراسي اليومي . عني األخريين اللذين يسبقان االختبارات التحريرية دون التأثري على سريتنفيذ االختبارات ال فوية والعملية  يف األسبو 

 
 
 

 



 االختبارات والقبول/ التعليمية الشؤون

 
 

  
      

      

7 

 

 
 قرعدة حسرب زمن اتخباراا  املاوا  مبدااس اتبعليم اتعرم وحتفيظ اتقيآن برمليحل  اتثرناور 

 زمن االتخبارا عد  احلصص وفق اخلط  اتدااسي  م
 ساعة ونصف (1:30) حصة (1)املواد اليت ترتاوح حصصها  1
 ساعتان  ( 2 ) ( حصة2املواد اليت عدد حصصها ) 2
 ساعتان ونصف  (2:30) .حصص (3املواد اليت عدد حصصها ) 3
 ( ثالث ساعات3) ( حصص فما فوق.4املواد اليت عدد حصصها ) 4
ن وتفسريه  نصف زمن االختبار املخصص للمادة الدراسية على أن ال يقل مادة احلاسب اآللي والتحريري يف مادتي القراءات والقرآ يف  خيصص لكل جانب)*( 5

 كل جانب عن ساعة واحدة.زمن تنفيذ 
 املسرا اتعلمي اتثرناوي ثرتثاتنظرم اتفصلي تلصف ات ماوا  اتخبارا زمن

 املسباوى )  اتسر س ( املسباوى ) اخلرمس (
 زمن االختبار عدد احلصص راسيةاملواد الد م زمن االختبار عدد احلصص املواد الدراسية م
5التوحيد  1 5التفسري  1 ساعتان 2   ساعتان 2 
5 اإلسالمية والثقافة احلديث 2 7الفقه  2 ساعتان 2   ساعتان 2 
5 العربية اللغة 3 6اللغة العربية  3 ونصف ساعتان 3   ونصف ساعتان 3 
5 الفيزياء 4 6الفيزياء  4 ساعات ثالث 4   ساعات ثالث 4 
5 مياءالكي 5 6الكيمياء  5 ساعات ثالث 4   ساعات ثالث 4 
6األحياء  6 ساعات ثالث 4 5 األحياء 6  ساعات ثالث 4 
6الرياضيات  7 ساعات ثالث 6 5الرياضيات  7  ساعات ثالث 6 
6اللغة االجنليزية  8 ساعات ثالث 4 5 االجنليزية اللغة 8  ساعات ثالث 4 
 لكل جانب ساعة 2 *6احلاسب اآللي وتقنية املعلومات 9 لكل جانب ساعة 2 *5احلاسب اآللي وتقنية املعلومات  9

 10 
 )عملي(  5الكيمياء -

 )عملي( 5ــ الفيزياء  
 ي()عمل 5ــ األحياء  

 10 ساعة ونصف فقط 4
 )عملي( 6الكيمياء 

 )عملي( 6الفيزياء  -
 )عملي(  6األحياء -

4 
ساعة ونصف 

 فقط

11 
 *مواد التقويم املستمر: 

الرتبية البدنية  -  5ــ املهارات التطبيقية   5لرتبية االسرية والصحيةا
 .والصحية ) بنني(

11 
 *مواد التقويم املستمر: 

 .6ــ املهارات لتطبيقية  6ــ الرتبية االسرية والصحية  8القرآن الكريم 
 .الرتبية البدنية والصحية ) بنني(

 لي عن سبعة أيام وال يزيد عن ع رة أيام.ال يقل عدد أيام االختبارات يف النظام الفص 

  منها.تعلن جداول االختبارات ال فويـة  والعمليـة  والتحريرية للطـالب /الطالبات  قبل بد ـها  بوقك كا    ويزود كل طالب / طالبة  بصورة 

  حريرية دون التأثري على سري اجلدول الدراسي اليومي .تنفيذ االختبارات ال فوية والعملية  يف األسبوعني األخريين اللذين يسبقان االختبارات الت 
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 قرعدة حسرب زمن اتخباراا  املاوا  مبدااس اتبعليم اتعرم وحتفيظ اتقيآن برمليحل  اتثرناور 

 زمن االتخبارا عد  احلصص وفق اخلط  اتدااسي  م
 ساعة ونصف (1:30) حصة( 1)املواد اليت ترتاوح حصصها  1
 ساعتان  ( 2 ) ( حصة2حصصها ) املواد اليت عدد 2
 ساعتان ونصف  (2:30) .حصص (3املواد اليت عدد حصصها ) 3
 ( ثالث ساعات3) ( حصص فما فوق.4املواد اليت عدد حصصها ) 4
ة الدراسية على أن ال يقل مادة احلاسب اآللي والتحريري يف مادتي القراءات والقرآن وتفسريه  نصف زمن االختبار املخصص للماد يف  خيصص لكل جانب)*( 5

 كل جانب عن ساعة واحدة.زمن تنفيذ 
 حتفيظ قيآن ( )املسرا اتنظرم اتفصلي تلصف اتثرني اتثرناوي ماوا  اتخبارا زمن

 املسباوى )  اتيابع ( املسباوى ) اتثرتث (
 زمن االختبار عدد احلصص املواد الدراسية م زمن االختبار عدد احلصص املواد الدراسية م
 ساعات ثالث  2التوحيد  1 ساعات ثالث 4 2لتفسري ا 1
 ونصف ساعتان  3الفقه  2 ونصف ساعتان 3 2الفقه  2
 ساعات ثالث  2 اإلسالمية والثقافة احلديث 3 ساعتان 2 1النحو والصر   3
 ساعتان  2النحو والصر   4 ساعتان 2 1األدب العربي  4
 ساعتان  1لبالغة والنقد ا 5 ساعتان 2 1القراءة والتواصل اللغوي  5
 ساعتان  2 اللغوي والتواصل القراءة 6 ساعتان 2 3الدراسات االجتماعية والوطنية  6
 ساعتان  4 والوطنية االجتماعية الدراسات 7 ساعات ثالث 4 3اللغة اإلجنليزية  7
 ساعات ثالث  4 اإلجنليزية اللغة 8 ساعة 2 *3القراءات 8
 ساعة  *4القراءات 9 ساعة ونصف 4 3املعلوماتمهارات البحث ومصادر  9

 لكل جانب ساعة  *4احلاسب اآللي وتقنية املعلومات 10 لكل جانب ساعة 2 *3احلاسب اآللي وتقنية املعلومات 10 

11 
 *مواد التقويم املستمر: 

  3ــ املهارات التطبيقية 3ــ الرتبية االسرية والصحية 3القرآن الكريم
 والصحية )بنني(.الرتبية البدنية  –

11 
 *مواد التقويم املستمر: 

  4ــ املهارات التطبيقية 4ــ الرتبية االسرية والصحية 4القرآن الكريم
 .الرتبية البدنية والصحية )بنني(-

 .ال يقل عدد أيام االختبارات يف النظام الفصلي عن سبعة أيام وال يزيد عن ع رة أيام 

   والعمليـة  والتحريرية للطـالب /الطالبات  قبل بد ـها  بوقك كا    ويزود كل طالب / طالبة  بصورة منها.تعلن جداول االختبارات ال فويـة 

  ي اليومي .تنفيذ االختبارات ال فوية والعملية  يف األسبوعني األخريين اللذين يسبقان االختبارات التحريرية دون التأثري على سري اجلدول الدراس 
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 ن اتخباراا  املاوا  مبدااس اتبعليم اتعرم وحتفيظ اتقيآن برمليحل  اتثرناور قرعدة حسرب زم

 زمن االتخبارا عد  احلصص وفق اخلط  اتدااسي  م
 ساعة ونصف (1:30) حصة( 1)املواد اليت ترتاوح حصصها  1
 ساعتان  ( 2 ) ( حصة2املواد اليت عدد حصصها ) 2
 ساعتان ونصف  (2:30) .حصص (3املواد اليت عدد حصصها ) 3
 ( ثالث ساعات3) ( حصص فما فوق.4املواد اليت عدد حصصها ) 4
مادة احلاسب اآللي والتحريري يف مادتي القراءات والقرآن وتفسريه  نصف زمن االختبار املخصص للمادة الدراسية على أن ال يقل  يف  خيصص لكل جانب)*( 5

 كل جانب عن ساعة واحدة.زمن تنفيذ 
 

 املسرا) حتفيظ قيآن ( اتنظرم اتفصلي تلصف اتثرتث اتثرناوي ماوا  اتخبارا زمن

 املسباوى )  اتسر س ( املسباوى ) اخلرمس (
 زمن االختبار عدد احلصص املواد الدراسية م زمن االختبار عدد احلصص املواد الدراسية م
 ثالث ساعات 4 3التفسري  1 ثالث ساعات 4 3احلديث والثقافة االسالمية  1
 ساعتان ونصف 3 5الفقه  2 ثالث ساعات 4 3لتوحيد ا 2
 ساعتان  2 4النحو والصر   3 ساعتان ونصف 3 4الفقه وأصوله  3
 ساعتان 2 2االدب العربي  4 ساعتان  2 3النحو والصر   4
 ثالث ساعات 4 مهارات نفسية واجتماعية 5 ساعتان 2 2البالغة والنقد  5
 ساعتان 2 4القراءة والتواصل اللغوي  6 ساعتان 2 3القراءة والتواصل اللغوي  6
 ساعتان 2 6الدراسات االجتماعية والوطنية  7 ساعتان 2 5الدراسات االجتماعية والوطنية  7
 ثالث ساعات 4 6اللغة االجنليزية  8 ثالث ساعات 4 5اللغة االجنليزية  8
 ساعة 2 6القراءات 9 ساعة 2 *5القراءات 9

 لكل جانب ساعة 2 *6احلاسب اآللي وتقنية املعلومات 10 لكل جانب ساعة 2 *5وتقنية املعلومات احلاسب اآللي 10 

11 
 مواد التقويم املستمر: 

 -5ــ املهارات التطبيقية 5ــ الرتبية االسرية والصحية 5القرآن الكريم
 الرتبية البدنية  والصحية)بنني(

11 
 مواد التقويم املستمر: 

 -6ــ املهارات التطبيقية 6الرتبية االسرية والصحيةــ  6القرآن الكريم
 الرتبية البدنية  والصحية)بنني(

 .ال يقل عدد أيام االختبارات يف النظام الفصلي عن سبعة أيام وال يزيد عن ع رة أيام 

    ويزود كل طالب / طالبة  بصورة منها. تعلن جداول االختبارات ال فويـة  والعمليـة  والتحريرية للطـالب /الطالبات  قبل بد ـها  بوقك كا 

  ي اليومي .تنفيذ االختبارات ال فوية والعملية  يف األسبوعني األخريين اللذين يسبقان االختبارات التحريرية دون التأثري على سري اجلدول الدراس 


