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 .مؤثرة يف مستقبلهامنتمية إىل وطنها،   معتزة بدينها وخلقها،  ،اقويٍّة بعلمه بناء شخصية    رؤيتنا:          
 

5 

 رسالة هذا األسبوع إطار التواصل والحرص على مصلحة أبنائنا نهديكم النجاح فينا في ءشركا/ن يالسادة أولياء األمور المحترم  
 الواجبات  المدرسيكتاب ال عنوان الدرس المادة 
 الرتبية

 اإلسالمية

 

 مراجعة مجال العقيدة ومجال الفقه ــــــــــــــــــــــــــــ    2اختبار تجريبي  -1
 مراجعة حل االختبار التجريبي ــــــــــــــــــــــــــــ    3اختبار تجريبي  -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــ           44 - 26ص  مراجعة المجال األول والثاني -3
 .مراجعة مجال السيرة 59 -  45ص   مراجعة المجال الثالث والرابع -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 االختبار التجريبيمراجعة حل تدريبات  12س-1من س 1اختبار تجريبي -1
 التجريبي مراجعة حل تدريبات االختبار 12س-1من س 1مراجعة اختبار تجريبي  -2
 مراجعة حل تدريبات االختبار التجريبي 12س-1من س 2اختبار تجريبي -3
مراجعة حل االختبار التجريبي  12س-1من س 2مراجعة اختبار تجريبي  -4

 والقواعد اللغوية
5-    

 التدريب على كتابة قصة بأسلوبه -أسطر من قصيدة بالدي  5حفظ   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

   Listening Test اختبار استماع -1
     مراجعة الوحدة السادسة -2
   مراجعة الوحدة السابعة -3
   مراجعة عامة -4
5-    

  مالحظات
 الرياضيات

 
 حل أوراق الواجب حل أوراق الواجب 1- جعة ضرب الكسور االعتياديةمرا -1
 أوراق الواجبحل   2-مراجعة ضرب الكسور االعتيادية  -2
 حل أوراق الواجب   مراجعة قسمة الكسور االعتيادية -3
 استعداد لالختيار  مراجعة الكسور االعتيادية -4
 حل أوراق الواجب  مراجعة الكسور االعتيادية -5

  مالحظات
 العلوم

 
  39  مراجعة المواد الموصلة والعازلة -1
  56  مراجعة دورة حياة اإلنسان -2
  68 مراجعة تغيرات حاالت الماء -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
مراجعة الوحدة اأُلولى ) الموارد واألنِشطة  -1

 ( االقتصادية
 ..........… . 36: ص  11ص 

ظهور اإلسالم في ِشبه مراجعة الوحدة الثاِنية )  -2
 ( الجزيرة العربيَّة

 .........… .69: ص 41ص 

 ..........… .84: ص  65ص  ( الوحدة الثاِلثة ) الدوًلة والدسُتور مراجعة -3
  مالحظات

  اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني   احلاسوب  

 (عملي ونظري  )
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