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 التربية االسالمية .1

الباب -الوحدة السادسة 

المجال األداب -الثاني

 –واألخالق اإلسالمية 

درس العناية بالصحة 

في التصور اإلسالمي 

مع حل تمرينات 

 الدرس

الوحدة األولى مراجعة 

المجال  –الباب األول  –

سورة  –القرآن الكريم 

والتأكيد على  –الكهف 

مهارة التجويد وخاصة 

 التفخيم

تسميع سورة 

مع  –المعارج 

 معاني المفردات

 

مراجعة درس 

 –جزاء اإلستقامة 

سورة فصلت 

 ( تفسير30/35)

حل تمرينات درس جزاء 

اإلستقامة مع عمل اختبار 

 . الدرس للطالب في هذا

 اللغة العربية .2
 مراجعة إمالء مراجعة بالغة مراجعة مطالعة مراجعة كتابة مراجعة قواعد

 اللغة االنجليزية .3

Revision (5) 

Get the message 

across 

Revision (5) 

Get the message 

across 

Revision (6) 

Making a 

difference 

Revision (7) 

A material world 

Revision (8) 

The elements 

 الرياضيات .4

( 4مراجعة الوحدة ال )

تحليل انظمة المعادالت 

 . الخطية وحلولها

  2 -4الى      4-1

مراجعة الوحدة ال  

( تحليل انضمة 4)

الخطية المعادالت 

 . وحلولها

مراجعة الوحدة ال 

( تحليل انضمة 4)

المعادالت الخطية 

 . وحلولها

 (5مرجعة الوحدة ال )

 التطابق والتشابه

  2-5الى     5-1

  54 ---- 43من   



 20--- 7من 

الرجاء من الجميع 

االلتزام بالحضور 

والمشاركه بحصص 

البث المباشر ومتابعة 

 حل الواجبات المنزلية

 4-4الى        4-3

 27-----21من 

الرجاء من الجميع 

االلتزام بالحضور 

والمشاركه بحصص 

البث المباشر 

ومتابعة حل 

 الواجبات المنزلية

 

 4-4الى   4-1

 37----28من  

الرجاء من الجميع 

ضور االلتزام بالح

والمشاركه 

بحصص البث 

المباشر ومتابعة 

حل الواجبات 

 المنزلية

الرجاء من الجميع االلتزام 

بالحضور والمشاركه 

بحصص البث المباشر 

ومتابعة حل الواجبات 

 المنزلية

 

 

 العلوم .5

: المواد  3-12الدرس  

الضارة الموجودة في 

 . دخان التبغ

:  9مراجعة الوحدة 

  األحماض والقلويات

 10مراجعة الوحدة 

: الغالف الجوي 

 لألرض

: النظام  11مراجعة الوحدة 

 . الشمسي

 

 االجتماعيات .6

: القيم  6الوحدة 

-العالمية المشتركة

التعصب  2الدرس 

 1والتميز العنصري 

التدريبات  144ص 

الفرع السؤال الثاني 

: القيم العالمية  6لوحدة 

 2الدرس -المشتركة

التعصب والتميز 

 146ص  2العنصري 

التدريبات السؤال االول 

 150الفرع الثاني ص 

: القيم  6لوحدة 

-العالمية المشتركة

التعصب  2الدرس 

والتميز العنصري 

حل التدريبات ص 

150-151 

  



 

 150االول  ص 

تكنولوجيا  .7

 المعلومات

-الوحدة الثانية مراجعة    

 138-86ص


