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 سلطنة ُعمان

 

Sultanate of Oman 

 Ibn Khaldoun Private School مدرسة ابن خلدون الخاصة

بية والتعليم      اف وزارة الير  Under the supervision of the M.O. E تحت إشر

)-ثنائية اللغة-تمهيدي -روضة  Kindergarten-Bilingual-Basic Education (1-12)    (12-1تعليم أساسي

 

                    

ة للصف   م  2023  - 2022 األولالفصل الدراسي  الخامسجدول االختبارات القصير

Grade 5 

 

 الموضوعات  التاري    خ  المادة الدراسية 

بية اإلسالمية   18/10 الير
يف حفظ( حفظ فضل العلم 23اىل  15سورة المرسالت من )    /حديث شر

ي 
دعوة   /أقوال الصالة  /االيمان باهلل تعاىل   /حكم الميم الساكنة  /أجود تالوتر

 الرسول أهل الطائف

 19/10 اللغة العربية 
 نص سليمان و الحمامة )القراءة(  

 38)الكتابة(, تمارين ص 29, الجملة االسمية ص15االعراب و البناء ص

 20/10 الدراسات اإلجتماعية 
ي  -  موقع الوطن العرتر
ي  -  تضاريس الوطن العرتر

Math 23/10 
Unit – 1, Numbers 
Unit – 2, Angles and shapes 
Unit – 3, Calculation 

Science 26/10 
Unit – 1, Plant Parts 
Unit – 2, The life cycle of a flowering plant 

English 24/10 Listening and reading 

 

 مدير المدرسة              

 أحمد نبيل الرفاعي              
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 سلطنة ُعمان

 

Sultanate of Oman 

 Ibn Khaldoun Private School مدرسة ابن خلدون الخاصة

بية والتعليم      اف وزارة الير  Under the supervision of the M.O. E تحت إشر

)تعليم -ثنائية اللغة-تمهيدي -روضة  Kindergarten-Bilingual-Basic Education (1-12)    (12-1أساسي

 

                    

ة للصف السادس الفصل الدراسي   م  2023  - 2022 األولجدول االختبارات القصير

Grade 6 

 

 الموضوعات  التاري    خ  المادة الدراسية 

بية اإلسالمية   18/10 الير
 (  10 -1القرآن الكريم : حفظ سورة المزمل ) 

يف )ثواب العمل الصالح( ص    63أحكام النون الساكنة ص – 35الحديث الشر
 50التخطيط للهجرة ص – 56من آداب األسواق ص

 17/10 اللغة العربية 
ي نص قرا 
ي ت   نص مدرسة األخالق  –خارجر

 ليه و أنواع الخير إالمضاف  : النحو  

 19/10 اإلجتماعية الدراسات 
 األوىل  ةالوحد 

ن  - أغلفة كوكب األرض - اكير  الجبال أةنش –الزالزل و الير

Math 23 | 10 
Unit – 1, Numbers 
Unit – 2, 2D and 3D Shapes 
Unit – 3, Calculations 

Science 26|10 Unit 1:  Systems and diseases 

English 24|10 Listening and Reading 

 

 مدير المدرسة              

 أحمد نبيل الرفاعي              
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 سلطنة ُعمان

 

Sultanate of Oman 

 Ibn Khaldoun Private School مدرسة ابن خلدون الخاصة

بية والتعليم      اف وزارة الير  Under the supervision of the M.O. E تحت إشر

)-اللغةثنائية -تمهيدي -روضة  Kindergarten-Bilingual-Basic Education (1-12)    (12-1تعليم أساسي

 

                    

ة للصف السابع الفصل الدراسي   م  2023 - 2022 األولجدول االختبارات القصير

Grade 7 

 

 الموضوعات  التاري    خ  المادة الدراسية 

بية اإلسالمية   16/10 الير
 حديث حقيقة االيمان    –( 10  – 1سورة المعارج ) 

 ( تالوة و فهم 1درس سورة البقرة )   –القلقلة 

 19/10 اللغة العربية 
ي وتحلت ىلي عمان ص , الفعل 126, الفعل المضارع المرفوع ص60نص أدتر

 151, الفعل المضارع المجزوم ص132المضارع المنصوب ص

 18/10 الدراسات اإلجتماعية 
ي نشأة  • ي الوطن العرتر

 الحضارات القديمة فن

ي عمان •
 الحضارات القديمة فن

Math 23/10 

Unit 1: Addition, subtraction, multiplication and division  
Unit 2: properties of two -dimensional shapes 
Unit 4: Area of triangle 
Unit 5: Order of operation 

Science 24/10 
Plant cell, Animal cell, Neurons, Root hair cell, Matter, Metal  
None metal  

English 26/10 Unseen listening and reading test 

 

 مدير المدرسة              

 أحمد نبيل الرفاعي              
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 سلطنة ُعمان

 

Sultanate of Oman 

 Ibn Khaldoun Private School مدرسة ابن خلدون الخاصة

بية والتعليم      اف وزارة الير  Under the supervision of the M.O. E تحت إشر

)-ثنائية اللغة-تمهيدي -روضة  Kindergarten-Bilingual-Basic Education (1-12)    (12-1تعليم أساسي

 

                    

ة للصف الثامن الفصل الدراسي   م  2023 - 2022 األولجدول االختبارات القصير

Grade 8 

 

 الموضوعات  التاري    خ  المادة الدراسية 

بية اإلسالمية   17/10 الير
 ( ، درس اإلخالص هلل تعاىل 4-1سورة التحريم) 

 المد الطبيعي والمد الفرعي ، سورة المؤمنون تالوة وفهم 

 19/10 اللغة العربية 
ي " اللغة العربية تنادي أبناءها  28" صنص أدتر

 54، إعراب الفعل المضارع وبناؤه ص  37إعراب الفعل المضارع وبناؤه ص 
 71نصب الفعل المضارع ص

 23/10 الدراسات اإلجتماعية 
 الطقس والمناخ .1
 عنارص المناخ .2

 40اىل نهاية ص 12من ص 

 

Math 24/10 
Unit 16: Combined events 
Unit 17: Constrictions, lines and angels  
Unit 18 :Algebraic expressions and formula 

Science 26/10 
- Photosynthesis  
- Plants reproduction 
- Nutrients  

English 25/10 Unseen listening and reading test  

 

 مدير المدرسة              

 أحمد نبيل الرفاعي              
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Sultanate of Oman 

 Ibn Khaldoun Private School مدرسة ابن خلدون الخاصة 

بية والتعليم      اف وزارة التر  Under the supervision of the M.O. E تحت إشر

)-ثنائية اللغة-تمهيدي-روضة  Kindergarten-Bilingual-Basic Education (1-12)    (12-1تعليم أساسي

 

                    

ة للصف التاسع الفصل الدراسي   م  2023 - 2022 األولجدول االختبارات القصير

Grade 9 

 

 الموضوعات  التاري    خ  المادة الدراسية 

بية اإلسالمية   16/10 الير
ي أداء الزكاة 5 –  3سورة المنافقون ) 

غيب فن    –( ، حديث الير
 وحدة الزكاة –المد الكلمي 

 19/10 اللغة العربية 
ي يا سماء ص   37، جملة كاد وأخواتها ص 26نص أدتر
 76، األفعال المتعدية ص  56األفعال المتعدية ص 

 17/10 الدراسات اإلجتماعية 

 البيانات السكانية ومصادرها .1
ي  .2

 والكثافة السكانية النمو السكاتن
ي أفريقيا  .3

فر  العمانيون بشر
 

48اىل نهاية ص  10ص  

 

English 26/10 Unseen listening and reading test 

Math 24/10 
• Indices, Real Numbers 

• Proportion, Percentages 

Physics 20/10 Mass, Weight, Volume, Density, Time 

Chemistry 27/10 
Diffusion, changes in states, Filtration, Distillation, 
Chromatography 

Biology 23/10 
• Invertebrates 

• Plant kingdom 

• Plant and animal cell 
 مدير المدرسة   

 أحمد نبيل الرفاعي 
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Sultanate of Oman 

 Ibn Khaldoun Private School مدرسة ابن خلدون الخاصة 

بية والتعليم      اف وزارة التر  Under the supervision of the M.O. E تحت إشر

)-ثنائية اللغة-تمهيدي-روضة  Kindergarten-Bilingual-Basic Education (1-12)    (12-1تعليم أساسي

 

                    

ي الفصل الدراسي 
ة للصف العاشر ثنات   م  2023 - 2022 األولجدول االختبارات القصير

Grade 10 Bilingual 

 

 الموضوعات  التاري    خ  المادة الدراسية 

بية اإلسالمية   19/10 الير
 الدرس األول من الوحدة األوىل  (   2 -1سورة الحشر ) 

 الوحدة الثانية كاملة  –

 17/10 اللغة العربية 
ي ) أغنية الخليج(   النصوص: نص غازي القصيبر

 (2( و ) 1النحو والرصف: الحال ) 

 16/10 الدراسات اإلجتماعية 
 األرض نشأة  -1
ي تعمل عىل تشكيل سطح األرض  -2

 العوامل الداخلية البر

English 30/10 General reading and writing test  

Math 24/10 
• Algebraic Indices, Solving Equations, Linear 

programming 

Physics 26/10 Magnetism 

Chemistry 25/10 
Endo – Exothermic reaction, calculation of bond energy, 
Reversible reaction  

Biology 18/10 

- Types of neurons  
- Reflex arc 
- Human sys 
- Hormones  

 

 أحمد نبيل الرفاعي  : مدير المدرسة
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Sultanate of Oman 

 Ibn Khaldoun Private School مدرسة ابن خلدون الخاصة 

بية والتعليم      اف وزارة التر  Under the supervision of the M.O. E تحت إشر

)-ثنائية اللغة-تمهيدي-روضة  Kindergarten-Bilingual-Basic Education (1-12)    (12-1تعليم أساسي

 

                    

ة للصف العاشر أحادي الفصل الدراسي   م  2023 - 2022 األولجدول االختبارات القصير

Grade 10 Monolingual 

 

 الموضوعات  التاري    خ  المادة الدراسية 

بية اإلسالمية   19/10 الير
  –( الدرس األول من الوحدة األوىل    2 -1سورة الحشر ) 

 الوحدة الثانية كاملة 

 17/10 اللغة العربية 
ي ) أغنية الخليج(   النصوص: نص غازي القصيبر

 (2( و ) 1النحو والرصف: الحال ) 

 16/10 الدراسات اإلجتماعية 
 األرض نشأة  -1
ي تعمل عىل تشكيل سطح األرض  -2

 العوامل الداخلية البر

English 31/10 Unseen listening and reading test 

رياضيات بحتة 
 وتطبيقية 

 الوحدة األوىل والثانية والعمليات عىل الكسور  25/10

ياء  ن  الوحدة الثانية  27/10 فير

 الوحدة األوىل  26/10 كيمياء 

 الوحدة األوىل  24/10 أحياء 

                                                                                                                                                                                        

 أحمد نبيل الرفاعي :   مدير المدرسة
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Sultanate of Oman 

 Ibn Khaldoun Private School سة ابن خلدون الخاصة مدر 

بية والتعليم      اف وزارة التر  Under the supervision of the M.O. E تحت إشر

)-ثنائية اللغة-تمهيدي-روضة  Kindergarten-Bilingual-Basic Education (1-12)    (12-1تعليم أساسي

 

                    

ي الفصل الدراسي 
ة للصف الحادي عشر ثنات   م  2023 - 2022 األولجدول االختبارات القصير

Grade 11 Bilingual 

 

 الموضوعات  التاري    خ  المادة الدراسية 

بية اإلسالمية  ي من الوحدة الثانية -الوحدة األوىل كاملة   18/10 الير
 الدرس األول والثاتن

 17/10 اللغة العربية 
 الفاعل + اسم المفعول + عمل اسم الفاعلالمفيد: اسم 

ي   األدب: الشعر الجاهىلي  ،  النصوص: نص خارجر

 32اىل نهاية ص 16ُعمان الموقع ومظاهر السطح من ص 20/10 الدراسات اإلجتماعية 

English  --  -- 

Math 25/10 
• Quadratics 

• Functions 

Physics 24/10 
• Physical quantities & units 

• Kinematics  

Chemistry 26/10 
Empirical Molecular formula calc. n=cv/1000, 
I.E, Electronic confi 

Biology 20/10 
1- Cell organelles 
2- Carbohydrates  
3- Protein  

                                                                                                                                                                                        

 مدير المدرسة 

 أحمد نبيل الرفاعي 
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Sultanate of Oman 

 Ibn Khaldoun Private School مدرسة ابن خلدون الخاصة 

بية والتعليم      اف وزارة التر  Under the supervision of the M.O. E تحت إشر

)-ثنائية اللغة-تمهيدي-روضة  Kindergarten-Bilingual-Basic Education (1-12)    (12-1تعليم أساسي

 

                    

ة للصف الحادي عشر أحادي الفصل الدراسي   م  2023 - 2022 األولجدول االختبارات القصير

Grade 11 Monolingual 

 

 الموضوعات  التاري    خ  المادة الدراسية 

بية اإلسالمية  ي من الوحدة الثانية -الوحدة األوىل كاملة   18/10 الير
 الدرس األول والثاتن

 17/10 اللغة العربية 
 المفيد: اسم الفاعل + اسم المفعول + عمل اسم الفاعل

ي   األدب: الشعر الجاهىلي  ،  النصوص: نص خارجر

 32اىل نهاية ص 16ُعمان الموقع ومظاهر السطح من ص 20/10 الدراسات اإلجتماعية 

English - - 

 - - العلوم والتقانة

رياضيات بحتة 
 وتطبيقية 

 والثانية الوحدة االوىل  25/10

ياء  ن  الوحدة االوىل والثانية  23/10 فير

 الوحدة االوىل  27/10 أحياء 

ي   18/10 كيمياء 
ي الفصل الثاتن

ي فن
 الفصل األول + الدرس األول والثاتن

 19/10 التاري    خ 
 مجاالت البناء الحضاري للمجتمع اإلسالمي 

 أصول الحضارة اإلسالمية وخصائصها

 16/10 الجغرافيا 
 الطبيعية وأنواعها الموارد  -
 25اىل نهاية ص  12الموارد المعدنية وأنواعها من ص -

                                                                                                                                                                                        

 لمدرسة مدير ا

 أحمد نبيل الرفاعي 
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Sultanate of Oman 

 Ibn Khaldoun Private School مدرسة ابن خلدون الخاصة 
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)-ثنائية اللغة-تمهيدي-روضة  Kindergarten-Bilingual-Basic Education (1-12)    (12-1تعليم أساسي

 

                    

ي الفصل الدراسي 
ي عشر ثنات 

ة للصف الثاتن  م  2023 -  2022 األولجدول االختبارات القصير

Grade 12 Bilingual 

 

 الموضوعات  التاري    خ  المادة الدراسية 

بية اإلسالمية   الوحدة الثانية كاملة  –الدرس األول من الوحدة األوىل  18/10 الير

 17/10 اللغة العربية 
ي واألدب األندلسي ونص   المطالعة: خارجية / النصوص: أدب المتنبر
ي / النحو والرصف: أسلوب التعجب اإلغراء والتحذير / المزيد  خارجر

 بحرف 

 20/10 الدراسات اإلجتماعية 
ي عرص النباهنة  -

 عمان فن
ي  -

 عرص دولة اليعاربة عمان فن
 35اىل نهاية ص  12من ص

English -  

Math 27/10 • Trigonometry, Differentiation  

Physics 23/10 Electricity  

Chemistry 26/10 
Chemical Energetics 
Arenes and phenols 

Biology 19/10 • Respiration  

                                                                                                                                                                                        

 مدير المدرسة 

 أحمد نبيل الرفاعي 
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Sultanate of Oman 

 Ibn Khaldoun Private School مدرسة ابن خلدون الخاصة 

بية والتعليم      اف وزارة التر  Under the supervision of the M.O. E تحت إشر

)-ثنائية اللغة-تمهيدي-روضة  Kindergarten-Bilingual-Basic Education (1-12)    (12-1تعليم أساسي

 

                    

ي عشر أحادي الفصل الدراسي 
ة للصف الثاتن  م  2023 - 2022 األولجدول االختبارات القصير

Grade 12 Monolingual 

 

 الموضوعات  التاري    خ  المادة الدراسية 

بية اإلسالمية   الوحدة الثانية كاملة  –الدرس األول من الوحدة األوىل  18/10 الير

 17/10 اللغة العربية 
ي / المطالعة:  ي واألدب األندلسي ونص خارجر خارجية / النصوص: أدب المتنبر

 النحو والرصف: أسلوب التعجب اإلغراء والتحذير / المزيد بحرف 

 20/10 الدراسات اإلجتماعية 
ي عرص النباهنة  -

 عمان فن
ي عرص دولة اليعاربة  -

 عمان فن
35اىل نهاية ص  12من ص 35اىل نهاية ص  12من ص  

English --  

( 19/10 العلوم والتقانة ي
ي )الدرس األول والثاتن

 الفصل األول + الفصل الثاتن

رياضيات بحتة 
 وتطبيقية 

وب العدد  –مبدأ العد  –الوحدة األوىل كاملة  27/10  مرصن

ياء  ن ي  26/10 فير
 الفصل األول + الفصل الثاتن

ي )الدرس األول  23/10 كيمياء 
(الفصل األول + الفصل الثاتن ي

 والثاتن

اإلنقسام الخلوي –الخاليا  24/10 أحياء   

                                                                                                                                                                                        

 مدير المدرسة 

 أحمد نبيل الرفاعي 

 


