...............................................

األخ انكرٌى ونً أير انطبنجــخ

انًحزرو

رهسٌكى إزارح يسارش انرشٍس انحسٌثخ أطٍت رحبٌبهب  ,ورهُئكى ثبنعبو انسراسً انجسٌس  ,جعهخ هللا عبو ذٍر وهساٌخ
وصالح نهجًٍع  ,وهب َحٍ َزىقف أيبو انًحطخ األونى نجًُ انثًر وإَب َىجههب زعىح ذبنصخ نًضبعفخ انجهس يٍ
انجًٍع واسزغالل انىقذ نزحصٍم أفضم انُزبئج ثإشٌ هللا رعبنى .
انصف  :انسبثع

جسول يقرراد االذزجبراد نشهر َىفًجر
المقرر

الٌوم

التارٌخ

المادة

السبت

11/4

الرٌاضٌات

األحد

11/5

العلوم

األثنٌن

11/6

التربٌة اإلسالمٌة

الثالثاء

11/7

القرآن الكرٌم

األربعاء

11/8

E

السبت

11/11

اللغة العربٌة

الوحدة األولى  +الثانٌة  +الثالثة  " .من الكتاب والدفتر"

األحد

11/12

االجتماعٌات

تارٌخ  :من درس مفاهٌم حضارٌة إلى درس مواطن الحضارات
العربٌة القدٌمة .
جغرافٌا  :من أول درس إلى حركتا األرض .
وطنٌة  :من أول درس إلى وظائف األسرة وأدوارها .

من صـ  9إلى صـ  36مع التركٌز على الدفتر واألنشطة الموجودة
بالدفتر .
الوحدة األولى  +الوحدة الثانٌة

 +الدفتر

.

اإلٌمان  :الوحدة األولى .
الفقه  :الدرس األول  +الثانً  +الثالث  +الرابع .
الحدٌث  :الدرس األول  +الثانً  +الثالث .
السٌرة  :الدرس األول  +الثانً  +الثالث .
الحفظ والتفسٌر  :سورة ق المقطع  2 + 1من صـ  12إلى صـ 22
 +التركٌز على المعانً .
التجوٌد  :من صـ   56صـ . 61
التالوة  :من صـ   69إلى صـ 77
 +التركٌز على الدفتر وما ٌستفاد من الدرس .
)  unit 1 – 2 – 3 ( PB – WB
Copybook activities .

اختبار ٌ listeningوم االختبار التحرٌري واختبار ٌ speakingوم السبت 2717/17/28م

ملحوظة :
 .1إحضار أدوات الطالبة كاملة .
 .3اإللتزام بالزي وعدم المخالفة لجمٌع الجوانب

ٌ .2منع تأخر الطالبة أو غٌابها أثناء االختبارات
 .4لن ٌعاد االختبار ألي طالبة مهما كانت األسباب .
إدارة المدرسة

األخ انكرٌى ونً أير انطبنجــخ

...............................................

انًحزرو

رهسٌكى إزارح يسارش انرشٍس انحسٌثخ أطٍت رحبٌبهب  ,ورهُئكى ثبنعبو انسراسً انجسٌس  ,جعهخ هللا عبو ذٍر وهساٌخ
وصالح نهجًٍع  ,وهب َحٍ َزىقف أيبو انًحطخ األونى نجًُ انثًر وإَب َىجههب زعىح ذبنصخ نًضبعفخ انجهس يٍ
انجًٍع واسزغالل انىقذ نزحصٍم أفضم انُزبئج ثإشٌ هللا رعبنى .
جسول يقرراد االذزجبراد نشهر َىفًجر
الٌوم

التارٌخ

المادة

السبت

11/4

لغة عربٌة

األحد

11/5

القرآن الكرٌم

األثنٌن

11/6

العلوم

انصف  :انثبيٍ
المقرر
يٍ صـ  01إنى صـ  " 85يٍ انسفزر  +انكزبة " .
انحفظ وانزفسٍر  :سىرح انحجراد انًقطع ( ) 2 + 0
يٍ صـ 02إنى صـ. 22
انزجىٌس  :يٍ صـ   01صـ . 06
انزالوح  :سىرح اإلسراء يٍ آٌخ ( ) 0إنى آٌخ ( ) 7
 +انزركٍس عهى انسفبرر ويب ٌسزفبز يٍ انسرش . .
انىحسح األونى  +انثبٍَخ .

 Unit one + Unit two
E
الثالثاء 11/7
 Grammar in Notebooks
اإلًٌبٌ  :انسرش األونى  +انثبًَ .
انفقه  :انسرش األونى  +انثبًَ .
األربعاء  11/8التربٌة اإلسالمٌة
انحسٌث  :انسرش األونى  +انثبًَ .
انسٍرح  :انسرش األونى  +انثبًَ .
انجغرافٍب  :انىحسح األونى كبيهخ يع أول زرش فً انىحسح انثبٍَخ .
انزبرٌد  :انىحسح األونى كبيهخ .
االجتماعٌات
السبت 11/11
انىطٍُخ  :يٍ أول زرش حزى زرش يُجساد انثىرح فً انًجبل
االقزصبزي واالجزًبعً .
يٍ صــ  7إنى صــ  +60انسفزر  +األَشطخ " انفرزٌخ –
الرٌاضٌات
األحد 11/12
انًُسنٍخ "  +انكزبة

ملحوظة :
 .1إحضار أدوات الطالبة كاملة .
 .3اإللتزام بالزي وعدم المخالفة لجمٌع الجوانب

ٌ .2منع تأخر الطالبة أو غٌابها أثناء االختبارات
 .4لن ٌعاد االختبار ألي طالبة مهما كانت األسباب .
إدارة المدرسة

األخ انكرٌى ونً أير انطبنجــخ

...............................................

انًحزرو

رهسٌكى إزارح يسارش انرشٍس انحسٌثخ أطٍت رحبٌبهب  ,ورهُئكى ثبنعبو انسراسً انجسٌس  ,جعهخ هللا عبو ذٍر وهساٌخ
وصالح نهجًٍع  ,وهب َحٍ َزىقف أيبو انًحطخ األونى نجًُ انثًر وإَب َىجههب زعىح ذبنصخ نًضبعفخ انجهس يٍ
انجًٍع واسزغالل انىقذ نزحصٍم أفضم انُزبئج ثإشٌ هللا رعبنى .
انصف  :انزبسع

جسول يقرراد االذزجبراد نشهر َىفًجر
المقرر

الٌوم

التارٌخ

المادة

السبت

11/4

االجتماعٌات

انجغرافٍب  :األرثع انسروش األونى .
انزبرٌد  :انىحسح األونى .
انىطٍُخ  :انىحسح األونى .

األحد

11/5

الرٌاضٌات

انىحسح األونى كبيهخ يٍ صـ  7إنى صـ  + 85انسفزر +
جًٍع األَشطخ  +األَشطخ انىزارٌخ  +االذزجبر انزجرٌجً

األثنٌن

11/6

E

الثالثاء

11/7

العلوم

األربعاء

11/8

القرآن الكرٌم

السبت

11/11

لغة عربٌة

األحد

11/12

)  Pupil's book : from ( 1 ) to ( 8
)  Workbook : from ( 1 ) to ( 21
 Note book .
انىحسح األونى  +انىحسح انثبٍَخ .
انحفظ وانزفسٍر  :انًقطع األول  +انثبًَ .
انزجىٌس  :انراء انًرققخ وانًفرًخ .
انىحسح األونى  +انىحسح انثبٍَخ  +انىحسح انثبنثخ .

اإلًٌبٌ  :انسرش األونى  +انثبًَ .
انفقه  :انسرش األونى  +انثبًَ  +انثبنث .
التربٌة اإلسالمٌة
انحسٌث  :انسرش األونى  +انثبًَ  +انثبنث .
انسٍرح  :انسرش األونى  +انثبًَ .

ملحوظة :
 .1إحضار أدوات الطالبة كاملة .
 .3اإللتزام بالزي وعدم المخالفة لجمٌع الجوانب

ٌ .2منع تأخر الطالبة أو غٌابها أثناء االختبارات
 .4لن ٌعاد االختبار ألي طالبة مهما كانت األسباب .
إدارة المدرسة

األخ انكرٌى ونً أير انطبنجــخ

...............................................

انًحزرو

رهسٌكى إزارح يسارش انرشٍس انحسٌثخ أطٍت رحبٌبهب  ,ورهُئكى ثبنعبو انسراسً انجسٌس  ,جعهخ هللا عبو ذٍر وهساٌخ
وصالح نهجًٍع  ,وهب َحٍ َزىقف أيبو انًحطخ األونى نجًُ انثًر وإَب َىجههب زعىح ذبنصخ نًضبعفخ انجهس يٍ
انجًٍع واسزغالل انىقذ نزحصٍم أفضم انُزبئج ثإشٌ هللا رعبنى .
انصف  :األول انثبَىي

جسول يقرراد االذزجبراد نشهر َىفًجر
المقرر

الٌوم

التارٌخ

المادة

الثالثاء

17/31

تارٌخ

الوحدة األولى كاملة من الكتاب والدفتر .

األربعاء

11/1

فٌزٌاء

الوحدة األولى .

السبت

11/4

اللغة العربٌة

األحد

11/5

أحٌاء

االثنٌن

11/6

الثالثاء

11/7

األربعاء

11/8

السبت

11/11

األحد

11/12

االثنٌن

11/13

النحو  :المبنً والمعرب من األفعال .
البالغة  :التشبٌه
القراءة  :أسس الحٌاة الطٌبة .
درس أدب
نصف الوحدة األولى .
.

الحفظ والتفسٌر  :المقطع األول  +المقطع الثانً
القرآن الكرٌم
علوم القرآن  :الدرس األول .
جغرافٌا  :الوحدة األولى كاملة .
جغرافٌا  +مجتمع مجتمع  :من درس المالمح االجتماعٌة للمجتمع الٌمٌن
إلى درس المالمح الثقافٌة للمجتمع الٌمنً .
 Unit ( one ) + Unit ( two ) + Grammar
E
in notebooks .
من صـ  27إلى صـ  " 61الدفتر  +الكتاب  +جمٌع
الرٌاضٌات
األنشطة " .
اإلٌمان  :الدرس األول  +الدرس الثانً .
الحدٌث  :الدرس األول  +الدرس الثانً .
التربٌة اإلسالمٌة
الفقه  :الدرس األول  +الدرس الثانً .
السٌرة  :الدرس األول .
كٌمٌاء

الوحدة الثانٌة .

ملحوظة :
 .1إحضار أدوات الطالبة كاملة .
 .3اإللتزام بالزي وعدم المخالفة لجمٌع الجوانب

ٌ .2منع تأخر الطالبة أو غٌابها أثناء االختبارات
 .4لن ٌعاد االختبار ألي طالبة مهما كانت األسباب .
إدارة المدرسة

األخ انكرٌى ونً أير انطبنجــخ

...............................................

انًحزرو

رهسٌكى إزارح يسارش انرشٍس انحسٌثخ أطٍت رحبٌبهب  ,ورهُئكى ثبنعبو انسراسً انجسٌس  ,جعهخ هللا عبو ذٍر وهساٌخ
وصالح نهجًٍع  ,وهب َحٍ َزىقف أيبو انًحطخ األونى نجًُ انثًر وإَب َىجههب زعىح ذبنصخ نًضبعفخ انجهس يٍ
انجًٍع واسزغالل انىقذ نزحصٍم أفضم انُزبئج ثإشٌ هللا رعبنى .
انصف  :انثبًَ انثبَىي

جسول يقرراد االذزجبراد نشهر َىفًجر
الٌوم

التارٌخ

المادة

المقرر

األربعاء

11/1

اللغة العربٌة

النحو  :الجملة االسمٌة  -الترتٌب بٌن المبتدأ والخبر .
البالغة  :الخبر واالنشاء  ,أنواع الجملة الخبرٌة .
األدب  :ما تم أخذه
القراءة  :اصنع حٌاتك .

السبت

11/4

فٌزٌاء

الوحدة األولى كاملة .

األحد

11/5

أحٌاء

الوحدة األولى .

األثنٌن

11/6

التربٌة اإلسالمٌة

الثالثاء

11/7

القرآن الكرٌم

األربعاء

11/8

كٌمٌاء

السبت

11/11

رٌاضٌات

األحد

11/12

E

اإلٌمان  :الدرس األول  +الدرس الثانً .
الحدٌث  :الدرس األول  +الدرس الثانً .
الفقه  :الدرس األول  +الدرس الثانً .
السٌرة  :الدرس األول  +الدرس الثانً .
الحفظ والتفسٌر  :الدرس األول  +الدرس الثانً .
علوم القرآن  :الدرس األول .
التجوٌد  :ما أخذ  +اسئلة عامة واستخراجات .
الوحدة األولى .
الدوال الحقٌقٌة  +الدالة الزوجٌة والفردٌة .
)  Unit one + Unit two ( Science 1
 Copy book + activities .
 Grammar + verbs .

اختبار ٌ listeningوم االختبار التحرٌري واختبار ٌ speakingوم السبت 2717/17/28م
ملحوظة :
 .1إحضار أدوات الطالبة كاملة .
 .3اإللتزام بالزي وعدم المخالفة لجمٌع الجوانب

ٌ .2منع تأخر الطالبة أو غٌابها أثناء االختبارات
 .4لن ٌعاد االختبار ألي طالبة مهما كانت األسباب .
إدارة المدرسة

...............................................

األخ انكرٌى ونً أير انطبنجــخ

انًحزرو

رهسٌكى إزارح يسارش انرشٍس انحسٌثخ أطٍت رحبٌبهب  ,ورهُئكى ثبنعبو انسراسً انجسٌس  ,جعهخ هللا عبو ذٍر وهساٌخ
وصالح نهجًٍع  ,وهب َحٍ َزىقف أيبو انًحطخ األونى نجًُ انثًر وإَب َىجههب زعىح ذبنصخ نًضبعفخ انجهس يٍ
انجًٍع واسزغالل انىقذ نزحصٍم أفضم انُزبئج ثإشٌ هللا رعبنى .
انصف  :انثبنث انثبَىي

جسول يقرراد االذزجبراد نشهر َىفًجر
المقرر

الٌوم

التارٌخ

المادة

السبت

11/4

تفاضل وتكامل

النهاٌات  +االتصال  +بداٌة المشتقات .

األحد

11/5

القرآن الكرٌم

الحفظ والتفسٌر  :الثالثة المقاطع األولى .
علوم القرآن  :درس األعجاز فً القرآن الكرٌم .
التجوٌد  :اسئلة عامة واستخراجات .

األثنٌن

11/6

E

الثالثاء

11/7

كٌمٌاء

الوحدة األولى .

األربعاء

11/8

أحٌاء

الوحدة األولى إلى ما وصلنا .

السبت

11/11

عربً

النحو  :البدل  +التوكٌد .
األدب  :الدرس األول .
القراءة  :الدرس األول .
النحو  :كامل .
تعبٌر . 1 :

األحد

11/12

األثنٌن

11/13

جبر وهندسة

الثالثاء

11/14

فٌزٌاء

الوحدة األولى . science 1,2 +

التربٌة اإلسالمٌة الدرس األول والثانً من كل فرع

.

من البداٌة إلى الصورة الجبرٌة لألعداد المركبة .
الوحدة األولى كاملة .

ملحوظة :
 .1إحضار أدوات الطالبة كاملة .
 .3اإللتزام بالزي وعدم المخالفة لجمٌع الجوانب

ٌ .2منع تأخر الطالبة أو غٌابها أثناء االختبارات
 .4لن ٌعاد االختبار ألي طالبة مهما كانت األسباب .
إدارة المدرسة

