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

 

 تالوة اآليات في البيت  17– 16  تالوة سورة الصافات -1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24،  17 -15                               اختبار شفهي   -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24،  17 -15  اختبار شفهي -3
 . مراجعة مجال العقيدة والفقه 44 - 26  مراجعة المجال األول والثاني -4

  (82 -1تالوة سورة الصافات  -االختبار الشفهي ) حفظ سورة االنفطار كاملة  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 85قراءة القاعدةص 85-84 أسلوب االستثناء -1
 87ص 4حل رقم  86 تابع أسلوب االستثناء -2
 (أسطر 10التدريب على كتابة قصة ) 92-91ص استماع -3
 (أسطر من قصيدة بالدي 5حفظ )   تعبير كتابي -4
   حل ورق عمل تدريبات المراجعة -5

 (أسطر 5)إلى كلمة السير أولهاتسميع قصيدة بالدي من  -اختبار قصير   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Module 8 Let's talk SB 96  الكلماتحفظ SB 96 
2- Module 8 Project 1 SB 97 ________________ 
3- Module 8 Project 2 SB 97 WB 84 EX. 3  
 Next trip -1 اختبار تحدث -4

2- Last holiday 5- اختبار تحدث 
  مالحظات

 الرياضيات
 

 178ص  174من ص  قسمة كسور الوحدة على أعداد كلية -1
مراجعة وحدة قسمة الكسور    ( )قسمة الكسور الوحدةمراجعة  -2

 االعتيادية
 مراجعة وحدة جمع وطرح الكسور  اختبار تجريبي على وحدة القسمة -3
 حل تدريبات على الوحدة  1-مراجعة وحدة جمع وطرح الكسور  -4
 حل تدريبات على الوحدة  2-مراجعة وحدة جمع وطرح الكسور  -5

 اختبار تجريبي مالحظات
 العلوم

 
 83 81 مراجعة حاالت تغير الماء -1
  28-8  مراجعة الدائرة الكهربية -2
  38-29 المصباح ةمراجعة العوامل المؤثرة في اضاء -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 69ص  6حل س  69: ص  65ص  وفاة الرُسول صلى هللا عليه وسلم. -َحجة الوداع  -1
 . 78حل ص  77: ص  73ص  .الدسُتور القطـري + مواد الدسُتـور -2
 .84ص  4،  3حل س  .84: ص  81ص  .الدسُتور في حياِتنا -3

  مالحظات
 paint 3D اختبار عملي في الرسام ثالثي األبعاد   احلاسوب  

 انشاء جدول والفرز والتصفية  excelوبرنامج
 

  

 2020-3-12وتنتهي   -اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني   2020-3-5التاريخ:  الخميساليوم:  مواعيد قادمة 

 ( حب الوطن) القيمة االسبوعية
                                                      


