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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

 

 مذاكرة مجال التفسير من البابين 48-79ومن 26-20ص مراجعة مجال التفسير من البابين -1
 مذاكرة الحديث والعقيدة من البابين 103-86ومن  42-28ص  مراجعة الحديث والعقيدة من البابين -2
 البابينمذاكرة مجال الفقه من  113-106ومن  52 - 44ص مراجعة الفقه من البابين -3

 مذاكرة السيرة واآلداب من البابين 136-116ومن   68-54ص  مراجعة السيرة واآلداب من البابين -4 
 . فليجتهد األبطال -تسميع وتالوة    2019-11– 24مالحظات: االختبار الشفوي نهاية الفصل األول يوم األحد  

 اللغة 
 العربية

 

 حفظ أول أربع أبيات مننرجو  االختبار التجريبي األول -1
 109نص أغنية الحرية ص

 حل االختبار األول في ملزمة المنزل

 حل االختبار األول في ملزمة المنزل  تابع االختبار التجريبي األول -2
  اختبار االستماع واإلمالء والخط اختبار نهاية الفصل الدراسي األول -3 

 االختبار التجريبي الثاني -4
 

 حفظ أول أربع أبيات مننرجو 
 109نص أغنية الحرية ص

 حل االختبار الثاني في ملزمة المنزل
 

 تابع االختبار التجريبي الثاني -5
 

 نرجو حفظ أول أربع أبيات من
 109نص أغنية الحرية ص

 حل االختبار الثاني في ملزمة المنزل

 الثالثاء الخاص باختبار نهاية الفصل األولنرجو عدم الغياب في أيام المراجعة ، السيما يوم  مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

 يختار الطالب موضوعا للتحدث   اختبار استماع -1
 ما يجب أن تفعله في البيت أو -1

 SB 37 المدرسة صـــ
 SB 49عادات الطعام صــــ  -2

  اختبار تحدث -2

   اختبار تحدث -3
4- Song SB 55 

WB 55 
Copy new words 

5- Top Stars SB 56-57 
WB 56-57 

Ex. 3 WB page 57 

 تجرى اختبارات االستماع والتحدث أثناء الحصص الدراسية مالحظات
 الرياضيات

 
  أوراق المراجعة A  5 : 28 مراجعة الوحدة األولى   الكتاب -1
  أوراق المراجعة A 47 : 70 مراجعة الوحدة الثانية   الكتاب -2
  أوراق المراجعة A 47 : 70 مراجعة الوحدة الثانية   الكتاب -3
  أوراق المراجعة A 89 : 130 مراجعة الوحدة الثالثة   الكتاب -4
 أوراق المراجعة  A  89  :130مراجعة الوحدة الثالثة    الكتاب  5

 العلوم
 

 أوراق الواجب  -  مراجعة الوحدة األولى -1

  25/11/2019اختبار عملي يوم االثنين -2
  أوراق الواجب - مراجعة -3

 االجتماعيات
 

ـاِلـح العـام -1  .128ص  4،  3حل س  128:  122من ص  .الصَّ
اخِتبار تجريبي على الوحدة ) الثاِلثـة  -2

  (والراِبعة والخامسة
 ..................... .112:  ص  60ن ص م

    مالحظات
    اختبار عملي أثناء الحصص   احلاسوب  

  حفظ الوقت  القيمة االسبوعية
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