
 
 
 
 
 

 Alhoda-ZACD7F-05 01/10/2014تاريخ اإلصدار:  02رقم االصدار: 

 

 

Al Hoda Azhar Language School 

 قسم تقويم التحصيل الدراس ى ) الكنترول (

Exam Schedule Form : Primary Four & Fifth 

                         

 االبتدائي والخامس الرابعدول امتحان الصفين ج

 الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي 0242هـ  / 0241هـ  - 5102م/5102م

           Subject 
From To 

      

subject   From 
To 

26 04 2014

Sunday,26Th,April2015

 

Holy Quran (Written) 

001100011 

Arabic Hand writing
05011 10011 

27 04 2014

Monday,27Th,April2015

 

Religion

001101041English(A.L Azhar)140004110

28 04 2014

Tuesday, 28Th,April 2015

 

Arabic & Dictation

001100041 

Art

14051115

29 04 2015

Wednesday,29Th,April 2015

 

Social Studies

00111410

Science 

000410011

30 04 2015

Thursday,30Th,April 2015

 

Mathematics 

00111100  

Computer

0115004110

04 05 2014

Monday,04Th,May2015

English (A.L School)Paper 1 
(Grammar ,Vocabulary) 

001100011

18 05 2015

Monday,18Th,May 2015

English (A.L School)Paper 2 
(Comprehension + Writing )

03411401

 

  من 
ً
 90440 الساعة موعد اإلنصراف91/40/5492 االحدبدءا

ً
  ظهرا

  3سيارات املدرسة الساعة (  وانصراف  5الساعة  الطالب بعد االختبارات مباشرة ) نصراف ا 52/40/5492الثالثاء  
ً
 0 ( للمشتركين  ( عصرا

 الدراسة   ) رجاء االلتزام بحضور الطالب ( 0ستئناف ا  43/42/5492حد ال ا 

  امتحان اللغة الفرنسية للصف الخامس 0 93/42/5492االربعاء 

 (  0امتحانات األزهرتقييم ملادة الرياضيات ملا تم تدريسة في الفترة السابقة)بعد اإلنتهاء من   91/42/5492 الثالثاء 
 ( 0امتحانات االزهرتقييم ملادةالقرآن الكريم و اللغة العربية ملا تم تدريسة في الفترة السابقة)بعد اإلنتهاء من  54/42/5492 ربعاءال ا 
 بداية أجازة آخر العام                                              59/42/5492 الخميس 

 **  وكل عام وأنتم بخير  **                                                                                                                                          

 عميد المعهد

 أ.حنان السيد
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 90440 الساعة موعد اإلنصراف 91/40/5492  ألحد ا 
ً
 ظهرا

  0) رجاء االلتزام بحضور الطالب (   إستئناف الدراسة  52/40/5492األحد 

 تقييم ملادة الرياضيات ملا تم تدريسة في الفترة السابقة)بعد اإلنتهاء من اإلمتحان(  0 91/42/5492 الثالثاء 
 اإلنتهاء من اإلمتحان( 0تقييم ملادةالقرآن الكريم و اللغة العربية ملا تم تدريسة في الفترة السابقة)بعد  54/42/5492 األربعاء 
 بداية أجازة آخر العام                                               59/42/5492 الخميس 

 **  وكل عام وأنتم بخير  **                                                                                                                                          

 

 

 

 
 

 عميد المعهد

 أ.حنان السيد


