
 

2021/  2020الول للفصل الدراسي ا (1امتحان قصير )      

ولللصف األ  

 اليوم  التاريخ المادة المحتوى
11/10/2020 علوم كل ماسبق دراسته  االحد 

12/10/2020 رياضيات كل ماسبق دراسته  االثنين 
13/10/2020 اسالمية  كل ماسبق دراسته  الثالثاء 
14/10/2020 اجتماعيات كل ماسبق دراسته  االربعاء  

15/10/2020 اللغة العربية كل ماسبق دراسته  الخميس 
18/10/2020 اللغة االنجليزية كل ماسبق دراسته  االحد 

 

 

  

2021/  2020( للفصل الدراسي االول 1امتحان قصير )  

 للصف الثاني

  اليوم التاريخ المادة المحتوى
11/10/2020 علوم كل ماسبق دراسته  االحد 

12/10/2020 رياضيات كل ماسبق دراسته  االثنين 
13/10/2020 اسالمية  كل ماسبق دراسته  الثالثاء 
14/10/2020 اجتماعيات كل ماسبق دراسته   االربعاء 
15/10/2020 اللغة العربية كل ماسبق دراسته  الخميس 

18/10/2020 اللغة االنجليزية كل ماسبق دراسته  االحد 

 

 



  

2021/  2020( للفصل الدراسي االول 1) امتحان قصير  

 للصف الثالث

  اليوم التاريخ المادة المحتوى
11/10/2020 علوم كل ماسبق دراسته  االحد 
12/10/2020 رياضيات كل ماسبق دراسته  االثنين 
13/10/2020 اسالمية  كل ماسبق دراسته  الثالثاء 
14/10/2020 اجتماعيات كل ماسبق دراسته   االربعاء 

15/10/2020 اللغة العربية كل ماسبق دراسته  الخميس 
18/10/2020 اللغة االنجليزية كل ماسبق دراسته  االحد 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

2021/  2020الدراسي االول ( للفصل 1امتحان قصير )  

رابعللصف ال  

 اليوم  التاريخ المادة المحتوى
11/10/2020 علوم كل ماسبق دراسته  االحد 
12/10/2020 رياضيات كل ماسبق دراسته  االثنين 
13/10/2020 اسالمية  كل ماسبق دراسته  الثالثاء 

14/10/2020 اجتماعيات كل ماسبق دراسته  االربعاء  
دراستهكل ماسبق  15/10/2020 اللغة العربية   الخميس 

18/10/2020 اللغة االنجليزية كل ماسبق دراسته  االحد 

 

  



 

  

2021/  2020( للفصل الدراسي االول 1امتحان قصير )  

 للصف الخامس

  اليوم التاريخ المادة المحتوى
11/10/2020 علوم كل ماسبق دراسته  االحد 
12/10/2020 رياضيات كل ماسبق دراسته  االثنين 
13/10/2020 اسالمية  كل ماسبق دراسته  الثالثاء 
14/10/2020 اجتماعيات كل ماسبق دراسته   االربعاء 

15/10/2020 اللغة العربية كل ماسبق دراسته  الخميس 
18/10/2020 اللغة االنجليزية كل ماسبق دراسته  االحد 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

2021/  2020( للفصل الدراسي االول 1امتحان قصير )  

سادسللصف ال  

 اليوم  التاريخ المادة المحتوى
11/10/2020 علوم كل ماسبق دراسته  االحد 
12/10/2020 رياضيات كل ماسبق دراسته  االثنين 
13/10/2020 اسالمية  كل ماسبق دراسته  الثالثاء 

14/10/2020 اجتماعيات كل ماسبق دراسته  االربعاء  
15/10/2020 اللغة العربية كل ماسبق دراسته  الخميس 
18/10/2020 اللغة االنجليزية كل ماسبق دراسته  االحد 

 



  

  

2021/  2020( للفصل الدراسي االول 1امتحان قصير )  

 للصف السابع

  اليوم التاريخ المادة المحتوى
11/10/2020 علوم كل ماسبق دراسته  االحد 
12/10/2020 رياضيات كل ماسبق دراسته  االثنين 
13/10/2020 اسالمية  كل ماسبق دراسته  الثالثاء 
14/10/2020 اجتماعيات كل ماسبق دراسته   االربعاء 

15/10/2020 اللغة العربية كل ماسبق دراسته  الخميس 
18/10/2020 اللغة االنجليزية كل ماسبق دراسته  االحد 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

2021/  2020( للفصل الدراسي االول 1) امتحان قصير  

ثامنللصف ال  

 اليوم  التاريخ المادة المحتوى
11/10/2020 رياضيات كل ماسبق دراسته  االحد 
12/10/2020 اجتماعيات كل ماسبق دراسته  االثنين 
13/10/2020 اسالمية  كل ماسبق دراسته  الثالثاء 

14/10/2020 علوم كل ماسبق دراسته  االربعاء  
15/10/2020 اللغة العربية كل ماسبق دراسته  الخميس 
18/10/2020 اللغة االنجليزية كل ماسبق دراسته  االحد 

 



  

2021/  2020( للفصل الدراسي االول 1امتحان قصير )  

 للصف التاسع

  اليوم التاريخ المادة المحتوى
11/10/2020 فيزياء كل ماسبق دراسته  االحد 
12/10/2020 رياضيات كل ماسبق دراسته  االثنين 
13/10/2020 اسالمية  كل ماسبق دراسته  الثالثاء 
14/10/2020 اجتماعيات كل ماسبق دراسته   االربعاء 

15/10/2020 اللغة العربية كل ماسبق دراسته  الخميس 
18/10/2020 أحياء كل ماسبق دراسته  االحد 

19/10/2020 اللغة االنجليزية كل ماسبق دراسته  االثنين 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

2021/  2020( للفصل الدراسي االول 1امتحان قصير )  

عاشر/ متقدمللصف ال  

 اليوم  التاريخ المادة المحتوى
11/10/2020 رياضيات كل ماسبق دراسته  االحد 
12/10/2020 اجتماعيات كل ماسبق دراسته  االثنين 

13/10/2020 اسالمية  كل ماسبق دراسته  الثالثاء 
14/10/2020 كيمياء كل ماسبق دراسته   االربعاء 
15/10/2020 اللغة العربية كل ماسبق دراسته  الخميس 
18/10/2020 فيزياء كل ماسبق دراسته  االحد 

ماسبق دراستهكل  19/10/2020 اللغة االنجليزية   االثنين 

 



 

  

2021/  2020( للفصل الدراسي االول 1امتحان قصير )  

حادي عشر عامللصف ال  

  اليوم التاريخ المادة المحتوى
11/10/2020 فيزياء كل ماسبق دراسته  االحد 

12/10/2020 رياضيات كل ماسبق دراسته  االثنين 
13/10/2020 اسالمية  كل ماسبق دراسته  الثالثاء 
14/10/2020 اجتماعيات كل ماسبق دراسته   االربعاء 
15/10/2020 اللغة العربية كل ماسبق دراسته  الخميس 

18/10/2020 كيمياء كل ماسبق دراسته  االحد 

19/10/2020 اللغة االنجليزية كل ماسبق دراسته  االثنين 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

2021/  2020( للفصل الدراسي االول 1امتحان قصير )  

حادي عشر متقدمللصف ال  

 اليوم  التاريخ المادة المحتوى
11/10/2020 رياضيات كل ماسبق دراسته  االحد 
12/10/2020 أحياء كل ماسبق دراسته  االثنين 
13/10/2020 اسالمية  كل ماسبق دراسته  الثالثاء 

14/10/2020 اجتماعيات كل ماسبق دراسته   االربعاء 
15/10/2020 اللغة العربية كل ماسبق دراسته  الخميس 
18/10/2020 فيزياء كل ماسبق دراسته  االحد 

دراستهكل ماسبق  19/10/2020 اللغة االنجليزية   االثنين 



 

2021/  2020( للفصل الدراسي االول 1امتحان قصير )  

 للصف الثاني عشر عام

  اليوم التاريخ المادة المحتوى
11/10/2020 فيزياء كل ماسبق دراسته  االحد 
12/10/2020 رياضيات كل ماسبق دراسته  االثنين 
13/10/2020 اسالمية  كل ماسبق دراسته  الثالثاء 
14/10/2020 اجتماعيات كل ماسبق دراسته   االربعاء 

15/10/2020 اللغة العربية كل ماسبق دراسته  الخميس 
18/10/2020 أحياء كل ماسبق دراسته  االحد 

19/10/2020 اللغة االنجليزية كل ماسبق دراسته  االثنين 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

2021/  2020( للفصل الدراسي االول 1امتحان قصير )  

متقدمللصف الثاني عشر   

 اليوم  التاريخ المادة المحتوى
11/10/2020 رياضيات كل ماسبق دراسته  االحد 
12/10/2020 اسالمية كل ماسبق دراسته  االثنين 

13/10/2020  كيمياء كل ماسبق دراسته  الثالثاء 
14/10/2020 اجتماعيات كل ماسبق دراسته   االربعاء 
15/10/2020 اللغة العربية كل ماسبق دراسته  الخميس 
18/10/2020 فيزياء كل ماسبق دراسته  االحد 

دراستهكل ماسبق  19/10/2020 اللغة االنجليزية   االثنين 

 


