المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية
مكتب التعليم بمحافظة الخبر
شركة السالم للتعليم والتدريب بالخبر
مدارس السالم األهلية

رسالتنا:

رؤيتنا:
مجتمع مهني تعليمي قادر على الريادة والمنافسة العالمية ،في بيئة
آمنة .مخرجها جيل منتم مبدع

قيمنا:
الجودة والتميّز -القيادة والعمل بروح الفريق ـ العدالة والنزاهة -الشفافية والمساءلة -
التعلم المستمر- .المواطنة – .االنتماء .اإلتقان- .اإلبداع

تقديم تعليم مميز ،وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المدرسي ،من خالل
التوظيف األمثل للتقنية ،وإيجاد بيئة آمنة محفزة للتعلم واإلبداع

جداول االختبارات النهائية للصف الثالث للفصل الدراسي األول للعام 0440-0441هـ
جدول استكمال التقويم لمواد التقويم المستمر والمواد الشفوية

اليوم و التاريخ

المادة

الجزء المطلوب

األحد
8448/4/81هـ
1182/81/81م
االثنين
8448/4/82هـ
1182/81/81م
الثالثاء
8448/4/11هـ
1182/81/81م
األربعاء
8448/4/18هـ
1182/81/81م
الخميس
8448/4/11هـ
1182/81/82م

لغتي

اختبار شفوي في النصوص القرائية من الكتاب
غيب

قرآن
قرآن

تقييم تالوة

تقنية وابتكار

تدريبات على المهارات السابقة وتقييمها

مهارات حياة

تقييم شعوري اتجاه تعليمي

جدول االختبارات التحريرية
الفترة
اليوم و التاريخ

المادة

األحد
8448/4/11هـ
1182/81/11م
االثنين
8448/4/11هـ
1182/81/12م
الثالثاء
8448/4/11هـ
1182/81/14م
األربعاء
8448/4/11هـ
1182/81/11م
الخميس
8448/4/12هـ
1182/81/11م

رياضيات

الزمن

مواعيد فتح البوابة

90:7
9077-0077
0077

لغتي
9077- 0077
توحيد

األولى

9077
00:7- 0077
00:7

علوم
00:7-0077

0077

فقه
00:7-0077

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح وإليكم بعض المالحظات /

 يبدأ اختبار الفصل الدراسي األول يوم األحد الموافق 4444/4/52هـ .
 يتم قرع الجرس في تمام الساعة .5442

صباحا.
 يبدأ توزيع ورق االختبار الساعة ً 0077

صباحا و االنصراف حسب ما هو موضح في الجدول أعاله.
 موعد حضور الطالبة للمدرسة الساعة ً 50:7

ابنتي الحبيبة /
وجبة اإلفطار مهمة
تُساعدك في التركيز ،
و تأكدي من إحضار
أدواتك كاملة(القلم
الرصاص+مبراة+ممحاة)

 في حال تأخر الطالبة لن يسمح لها بدخول االختبار إال بعذر مقبول من اإلدارة .

 يتم انصراف الطالبات حسب المواعيد المذكورة أعاله ولن يتم فتح البوابة في غيرها ،وسيكون االنصراف من بوابة المرحلة االبتدائية .

 في حال خروج الطالبة في غير الموعد المذكور يسمح بخروجها مع ولي أمرها فقط مع تزويدنا بصورة من بطاقة األحوال للحفظ في ملف الطالبة.
 الرجاء من أولياء األمور الكرام التقيد بمواعيد الحضور واالنصراف.
 يرجى االلتزام بالزي المدرسي.

 سيتم اشعار ولي األمر بموعد تسليم النتائج عبر رسائل sms

يعتمد من قائدة المرحلة االبتدائية
نورة علي العامري

0

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية
مكتب التعليم بمحافظة الخبر
شركة السالم للتعليم والتدريب بالخبر
مدارس السالم األهلية

رسالتنا:

رؤيتنا:
مجتمع مهني تعليمي قادر على الريادة والمنافسة العالمية ،في بيئة
آمنة .مخرجها جيل منتم مبدع

قيمنا:

تقديم تعليم مميز ،وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المدرسي ،من خالل
التوظيف األمثل للتقنية ،وإيجاد بيئة آمنة محفزة للتعلم واإلبداع

الجودة والتميّز -القيادة والعمل بروح الفريق ـ العدالة والنزاهة -الشفافية والمساءلة -
التعلم المستمر- .المواطنة – .االنتماء .اإلتقان- .اإلبداع

جداول االختبارات النهائية للصف الرابع للفصل الدراسي األول للعام 0440-0441هـ
جدول استكمال التقويم لمواد التقويم المستمر والمواد الشفوية

اليوم و التاريخ

المادة

الجزء المطلوب

األحد
8448/4/81هـ
1182/81/81م
االثنين
8448/4/82هـ
1182/81/81م
الثالثاء
8448/4/11هـ
1182/81/81م
األربعاء
8448/4/18هـ
1182/81/81م
الخميس
8448/4/11هـ
1182/81/82م

لغتي

اختبار شفوي(الفهم المسموع)

لغتي

اختبار شفوي(األداء القرائي)

لغتي

اختبار شفوي(األداء القرائي)

مهارات حياة

تقييم شعوري اتجاه تعليمي

تقنية وابتكار

تدريبات على المهارات السابقة وتقييمها

جدول االختبارات التحريرية
الفترة
اليوم و التاريخ
األحد
8448/4/11هـ
1182/81/11م
االثنين
8448/4/11هـ
1182/81/12م
الثالثاء
8448/4/11هـ
1182/81/14م
األربعاء
8448/4/11هـ
1182/81/11م
الخميس
8448/4/12هـ
1182/81/11م

األولى
الثانية
األولى

المادة

الزمن

مواعيد فتح البوابة

رياضيات

9077-0077
00077-90:7

070:7

فقه

0077

توحيد

00:7- 0077
األولى

الدراسات االجتماعية
والمواطنة
حديث
علوم

األولى

لغتي

الثانية
األولى

07
00:7- 0077
070:7-9077
00:7
00:7-0077
0077
9077-0077

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح وإليكم بعض المالحظات /

 يبدأ اختبار الفصل الدراسي األول يوم األحد الموافق 4444/4/52هـ .
صباحا.
 يبدأ توزيع ورق االختبار الساعة ً 0077
 يتم قرع الجرس في تمام الساعة .5442

صباحا و االنصراف حسب ما هو موضح في الجدول أعاله.
 موعد حضور الطالبة للمدرسة الساعة ً 50:7

ابنتي الحبيبة /
وجبة اإلفطار مهمة تُساعدك
في التركيز  ،و تأكدي من
إحضار أدواتك كاملة(القلم
األزرق فقط يمنع استخدام
المصحح(المزيل)

 في حال تأخر الطالبة لن يسمح لها بدخول االختبار إال بعذر مقبول من اإلدارة .

 يتم انصراف الطالبات حسب المواعيد المذكورة أعاله ولن يتم فتح البوابة في غيرها ،وسيكون االنصراف من بوابة المرحلة االبتدائية .
 في حال خروج الطالبة في غير الموعد المذكور يسمح بخروجها مع ولي أمرها فقط مع تزويدنا بصورة من بطاقة األحوال للحفظ في ملف الطالبة.
 الرجاء من أولياء األمور الكرام التقيد بمواعيد الحضور واالنصراف.
 يرجى االلتزام بالزي المدرسي.

 سيتم اشعار ولي األمر بموعد تسليم النتائج عبر رسائل sms

يعتمد من قائدة المرحلة االبتدائية
نورة علي العامري

1

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية
مكتب التعليم بمحافظة الخبر
شركة السالم للتعليم والتدريب بالخبر
مدارس السالم األهلية

رسالتنا:

رؤيتنا:
مجتمع مهني تعليمي قادر على الريادة والمنافسة العالمية ،في بيئة
آمنة .مخرجها جيل منتم مبدع

قيمنا:

تقديم تعليم مميز ،وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المدرسي ،من خالل
التوظيف األمثل للتقنية ،وإيجاد بيئة آمنة محفزة للتعلم واإلبداع

الجودة والتميّز -القيادة والعمل بروح الفريق ـ العدالة والنزاهة -الشفافية والمساءلة -
التعلم المستمر- .المواطنة – .االنتماء .اإلتقان- .اإلبداع

جداول االختبارات النهائية للصف الخامس للفصل الدراسي األول للعام 0440-0441هـ
جدول استكمال التقويم لمواد التقويم والمواد الشفوية

اليوم و التاريخ

المادة

الجزء المطلوب

األحد
8448/4/81هـ
1182/81/81م
االثنين
8448/4/82هـ
1182/81/81م
الثالثاء
8448/4/11هـ
1182/81/81م
األربعاء
8448/4/18هـ
1182/81/81م
الخميس
8448/4/11هـ
1182/81/82م

لغتي

اختبار شفوي(الفهم المسموع)

تقنية وابتكار

تدريبات على المهارات السابقة وتقييمها

لغتي

اختبار شفوي(األداء القرائي)

لغتي

اختبار شفوي(األداء القرائي)

مهارات حياة

تقييم شعوري اتجاه تعليمي

جدول االختبارات التحريرية
الفترة
اليوم و التاريخ
األحد
8448/4/11هـ
1182/81/11م
االثنين
8448/4/11هـ
1182/81/12م
الثالثاء
8448/4/11هـ
1182/81/14م
األربعاء
8448/4/11هـ
1182/81/11م
الخميس
8448/4/12هـ
1182/81/11م

المادة
الفترة األولى

علوم

الفترة الثانية
الفترة األولى

فقه
لغتي

الفترة األولى

رياضيات

الفترة األولى

الدراسات االجتماعية
والمواطنة

الفترة الثانية

حديث

الزمن

مواعيد فتح البوابة

070:7
00:7-0077
070:7-9077
0077
9077- 0077
9077
9077- 0077

الفترة األولى

07077
00:7-0077
070:7-9077
0077

توحيد

00:7-0077

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح وإليكم بعض المالحظات /

 يبدأ اختبار الفصل الدراسي األول يوم األحد الموافق 4444/4/52هـ .

صباحا و االنصراف حسب ما هو موضح في الجدول أعاله .
 موعد حضور الطالبة للمدرسة الساعة ً 50:7
 يتم قرع الجرس في تمام الساعة .5442

صباحا.
 يبدأ توزيع ورق االختبار الساعة ً 0077

ابنتي الحبيبة /
وجبة اإلفطار مهمة
تُساعدك في التركيز ،
و تأكدي من إحضار أدواتك
كاملة(القلم األزرق فقط
يمنع استخدام
المصحح(المزيل)

 في حال تأخر الطالبة لن يسمح لها بدخول االختبار إال بعذر مقبول من اإلدارة .

 يتم انصراف الطالبات حسب المواعيد المذكورة أعاله ولن يتم فتح البوابة في غيرها ،وسيكون االنصراف من بوابة المرحلة االبتدائية .
 في حال خروج الطالبة في غير الموعد المذكور يسمح بخروجها مع ولي أمرها فقط مع تزويدنا بصورة من بطاقة األحوال للحفظ في ملف الطالبة.
 الرجاء من أولياء األمور الكرام التقيد بمواعيد الحضور واالنصراف.
 يرجى االلتزام بالزي المدرسي.

 سيتم اشعار ولي األمر بموعد تسليم النتائج عبر رسائل sms
2

يعتمد قائدة المرحلة االبتدائية
نورة علي العامري

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية
مكتب التعليم بمحافظة الخبر
شركة السالم للتعليم والتدريب بالخبر
مدارس السالم األهلية

رسالتنا:

رؤيتنا:
مجتمع مهني تعليمي قادر على الريادة والمنافسة العالمية ،في بيئة
آمنة .مخرجها جيل منتم مبدع

قيمنا:

تقديم تعليم مميز ،وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المدرسي ،من خالل
التوظيف األمثل للتقنية ،وإيجاد بيئة آمنة محفزة للتعلم واإلبداع

الجودة والتميّز -القيادة والعمل بروح الفريق ـ العدالة والنزاهة -الشفافية والمساءلة -
التعلم المستمر- .المواطنة – .االنتماء .اإلتقان- .اإلبداع

جداول االختبارات النهائية للصف السادس للفصل الدراسي األول للعام 0440-0441هـ
جدول استكمال التقويم لمواد التقويم والمواد الشفوية

اليوم و التاريخ

المادة

الجزء المطلوب

األحد
8448/4/81هـ
1182/81/81م
االثنين
8448/4/82هـ
1182/81/81م
الثالثاء
8448/4/11هـ
1182/81/81م
األربعاء
8448/4/18هـ
1182/81/81م
الخميس
8448/4/11هـ
1182/81/82م

لغتي

اختبار شفوي(الفهم المسموع)

لغتي

اختبار شفوي(األداء القرائي)

لغتي

اختبار شفوي(األداء القرائي)

مهارات حياة

تقييم شعوري اتجاه تعليمي

تقنية وابتكار

تدريبات على المهارات السابقة وتقييمها

جدول االختبارات التحريرية
الفترة
اليوم و التاريخ
األحد
8448/4/11هـ
1182/81/11م
االثنين
8448/4/11هـ
1182/81/12م
الثالثاء
8448/4/11هـ
1182/81/14م
األربعاء
8448/4/11هـ
1182/81/11م
الخميس
8448/4/12هـ
1182/81/11م

المادة

الزمن

مواعيد فتح البوابة

070:7

الفترة األولى

رياضيات

الفترة الثانية
الفترة األولى

فقه
توحيد

الفترة األولى

علوم

00:7- 0077
00:7- 0077

9077

الفترة األولى

لغتي

9077-0077

07077

الفترة الثانية
الفترة األولى

حديث
الدراسات االجتماعية
والمواطنة

00077-90:7

9077-0077
00077-90:7
0077

0077
00:7-0077

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح وإليكم بعض المالحظات /
 يبدأ اختبار الفصل الدراسي األول يوم األحد الموافق 4444/4/52هـ .

صباحاو االنصراف حسب ما هو موضح في الجدول أعاله .
 موعد حضور الطالبة للمدرسة الساعة ً 50:7
 يتم قرع الجرس في تمام الساعة .5442

ابنتي الحبيبة /
وجبة اإلفطار مهمة تُساعدك
في التركيز ،
و تأكدي من إحضار أدواتك
كاملة(القلم األزرق فقط يمنع
استخدام المصحح(المزيل)

صباحا.
 يبدأ توزيع ورق االختبار الساعة ً 0077

 في حال تأخر الطالبة لن يسمح لها بدخول االختبار إال بعذر مقبول من اإلدارة .

 يتم انصراف الطالبات حسب المواعيد المذكورة أعاله ولن يتم فتح البوابة في غيرها ،وسيكون االنصراف من بوابة المرحلة االبتدائية .

 في حال خروج الطالبة في غير الموعد المذكور يسمح بخروجها مع ولي أمرها فقط مع تزويدنا بصورة من بطاقة األحوال للحفظ في ملف الطالبة.
 الرجاء من أولياء األمور الكرام التقيد بمواعيد الحضور واالنصراف.
 يرجى االلتزام بالزي المدرسي.

 سيتم اشعار ولي األمر بموعد تسليم النتائج عبر رسائل sms
3

يعتمد من قائدة المرحلة االبتدائية
نورة علي العامري

