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

6 

 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 المجالين في البيت 45 - 25 . مراجعة التفسير والحديث -1
 مراجعة المجالين في البيت 64 - 48 . مراجعة العقيدة والفقه -2
 مراجعة المجالين في البيت 85 - 66 . مراجعة السيرة واآلداب -3
 في البيت مراجعة الباب األول 85 -25 . مراجعة عامة على الباب األول -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 37حفظ المقطع األول من مساء الخير ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اختبار تجريبي -1
 37من مساء الخير ص ثاني حفظ المقطع ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  مراجعة االختبار التجريبي -2
 مراجعة القواعد النحوية بالكتاب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مراجعة القواعد -3

  التدريب على كتابة الرسائل الرسمية ـــــــــــــــــــــــــــــ   رسمية التدريب على كتابة رسالة -4
5-    

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Revision on module 6 Eperimental 
tests 

  مراجعة كلمات الوحدة
2- Revision on module 7 Experimental 

tests 
 مراجعة كلمات الوحدة

 3- General revision  Experimental 
tests 

 

4-    
   تجرى اختبارات االستماع خالل الحصص مالحظات

 الرياضيات
 

  ورقة العملإكمال  -  مراجعة / األنماط والتمثيالت البيانية -1
 إكمال ورقة العمل -  1مراجعة / النسب والنسب المتكافئة  -2
 إكمال ورقة العمل -  2مراجعة / النسب والنسب المتكافئة  -3
 إكمال ورقة العمل -  مراجعة / المعدالت ومعدالت الوحدة -4
5- - - - 

  مالحظات
 العلوم

 
 - - والتغير في اإلنسان مراجعة على النمو -1
 - -  مراجعة على قوى التالمس والتأثير عن بعد -2
3- - - - 

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 حل التدريبات االثرائية للوحدة األولى - مراجعة الوحدة األولى -1
 للوحدة الثانية حل التدريبات االثرائية - لثانيةمراجعة الوحدة ا -2
  - لثالثةالوحدة امراجعة  -3

  مالحظات
 Publisher اختبار عملي في برنامج   احلاسوب  
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