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 جـــدول الواجبـــات األســــبـوعـــيـة         مدرسـة الراشــد الصالـح 

    26/   10/ 2017إلــى        22/   10/ 2017لألســـبـوع مــن            ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ                 

 الثالث )أ(الـــــصــف 

 
 الـــخـــمـيس األربــعــاء الــثــالثـاء االثـنــيــن األحــــد الـــمـــادة

 
 التربية اإلسالمية

من سورة  10: 1تسميع من 
 العلق

 .................. .................. حفظ حديث حسن الخلق تحضير درس السيدة خديجة

 
 اللغـــة العربيــة

 71كتاب الطالب صفحة  تابع القصة الطائرة(قصة ) األقدام  69-68كتاب الطالب صفحة  اختبار اللغة العربية

 
 اللغــة اإلنجلـيـزية

Bridge to Success 
Learner’s Book 

Unit 1 
Lesson 9 
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Bridge to Success 
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Page 15 

Listening 
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Assessment 1 

Family &Friends 
Class Book 

Unit 3 
Lesson 1 
Page20 

 
 الـــريـاضيــات

 اختبار قصير مراجعة لالختبار الطرح الذهني
 متابعة الطرح الذهني

 132ص 131واجب ص
 تقدير الفروق

 138ص 137واجب ص

 
 الــعلـــوم

دورة حباة نبات السرخس ص 
98 

 ما المقصود بالتحول 108دورة حياة الضفدع ص  100واجب ص 
حل اسئلة التدريبات 

 الوطنية 

 
 اجتماعيات

 67حل صفحة 

 20كتابة المشروع صفحة  التربية األخالقية
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