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  610/20191010/2019  من  7  األسبوع 

 

 .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

 

  حفظ سورة اإلنسان كاملة 25-24 اختبار شفهي منتصف الفصل الدراسي األول -1
 حفظ سورة اإلنسان كاملة 25-24 اختبار شفهي منتصف الفصل الدراسي األول -2
 مراجعة المجاالت في البيت 51-28 مراجعة مجال التفسير والحديث والعقيدة -3
 مراجعة المجاالت في البيت 77-54 والسيرة واآلدابمراجعة مجال الفقه  -4

 اختبار تجريبي أثناء الحصص خالل األسبوع مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

مراجعة قواعد اإلمالء والتدرب عليها   1اختبار تجريبي  -1
 44ص 

   (اختبار منتصف الفصل األول )استماع وإمالء خط -2
الالزم والمتعدي والفعل األمر مراجعة   2اختبار تجريبي  -3

 40 - 24ص 
 63مراجعة األسماء الخمسة ص   مراجعة الالزم والمتعدي والفعل األمر -4
    مراجعة األسماء الخمسة -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

 : Talk about  اختبار تحدث -1
1- your favourite hobby 

2- a story  2- اختبار تحدث  
  اختبار استماع -3
   module 1 مراجعة -4
   module 2 مراجعة -5

  مالحظات
 الرياضيات

 
  بالكتاب 52ص  14-1تمارين   أوراق عمل مراجعة / جمع وطرح الكسور العشرية -1
  بالكتاب 52ص  12-1تمارين   أوراق عمل مراجعة / ضرب وقسمة الكسور العشرية -2
   بالكتاب 53ص  12-1تمارين   أوراق عمل الكسور االعتياديةمراجعة / ضرب  -3
  بالكتاب 53ص  16-1تمارين   أوراق عمل - 1 -مراجعة / قسمة الكسور االعتيادية  -4
 بالكتاب  54ص  12-1تمارين  أوراق عمل  - 2 -مراجعة / قسمة الكسور االعتيادية  5

  مالحظات
 العلوم

 
  30 : 8  التنفسي والبوليمراجعة الجهاز  -1
   29 – 16  مراجعة الجهاز الهضمي -2
   49 – 38  مراجعة الجهاز الدوري  -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 41- 35 33- 10  مراجعة الوحدة األولى -1
 63- 61 61-46 مراجعة الوحدة الثانية -2
 79- 78 76-68 مراجعة الوحدة الثالثة                                  -3

  مالحظات
   اختبار عملي الحاسب اآللي أثناء الحصص   احلاسوب  
  2019/ 10التاريخ:      /  اليوم:  

  تعظيم قدر الصالة القيمة االسبوعية
                                                      


