
QM-119-F1 
 

 يةجدول الواجبات االسبوع           درسة  الراشد الصالح الخاصة                          م

 2017/6/1 - 2017/5/28علألسبو                                               اإلدارة المدرسية           

 أ االساسي الثانيللصف 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد المادة

 التربية االسالمية
 مراجعة 

 سورة العاديات 
 مراجعة 

 عامة
 مراجعة  مراجعة  مراجعة 

 اللغة العربية

 كتاب الطالب
تحضير درس) قنديل 

 البحر( 
 481ص

 متابعة التدريبات 
 الحل في الصف

 متابعة التدريبات 
 الحل في الصف

 متابعة التدريبات 
 الحل في الصف

 كتاب الطالب 
 واجب في البيت 
 )أتواصل و أبدع (

 491ص

 Revision  Revision Revision Revision Revision اللغة االنجليزية

 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة الرياضيات

 مراجعة  مراجعة  مراجعة  التربية الوطنية

 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة العلوم

 

 

 



QM-119-F1 
 

 يةجدول الواجبات االسبوع             درسة  الراشد الصالح الخاصة                        م

 2017/6/1 - 2017/5/28علألسبو                                               اإلدارة المدرسية           

 ب االساسي الثاني للصف                                                                                          

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد المادة

 التربية االسالمية
 مراجعة 

 سورة العاديات 
 مراجعة 

 عامة
 مراجعة  مراجعة  مراجعة 

 اللغة العربية

 كتاب الطالب
تحضير درس) قنديل 

 البحر( 
 481ص

 متابعة التدريبات 
 الحل في الصف

 متابعة التدريبات 
 الحل في الصف

 متابعة التدريبات 
 الحل في الصف

 كتاب الطالب 
 واجب في البيت 
 )أتواصل و أبدع (

 491ص

 Revision  Revision Revision Revision Revision اللغة االنجليزية

 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة الرياضيات

 مراجعة  مراجعة  مراجعة  التربية الوطنية

 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة العلوم

 

 

 

 



QM-119-F1 
 

 يةجدول الواجبات االسبوع              درسة  الراشد الصالح الخاصة                           م

 2017/6/1 - 2017/5/28علألسبو                                               اإلدارة المدرسية           

 ج االساسي الثانيللصف 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد المادة

 التربية االسالمية
 مراجعة 

 سورة العاديات 
 مراجعة 

 عامة
 مراجعة  مراجعة  مراجعة 

 اللغة العربية

 كتاب الطالب
تحضير درس) قنديل 

 البحر( 
 481ص

 متابعة التدريبات 
 الحل في الصف

 متابعة التدريبات 
 الحل في الصف

 متابعة التدريبات 
 الحل في الصف

 كتاب الطالب 
 واجب في البيت 
 )أتواصل و أبدع (

 491ص

 Revision  Revision Revision Revision Revision اللغة االنجليزية

 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة الرياضيات

 مراجعة  مراجعة  مراجعة  التربية الوطنية

 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة العلوم

 

 

 

 



QM-119-F1 
 

 يةجدول الواجبات االسبوع             درسة  الراشد الصالح الخاصة                           م

 2017/6/1 - 2017/5/28علألسبو                                               اإلدارة المدرسية           

 د االساسي الثانيللصف 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد المادة

 التربية االسالمية
 مراجعة 

 سورة العاديات 
 مراجعة 

 عامة
 مراجعة  مراجعة  مراجعة 

 اللغة العربية

 كتاب الطالب
تحضير درس) قنديل 

 البحر( 
 481ص

 متابعة التدريبات 
 الحل في الصف

 متابعة التدريبات 
 الحل في الصف

 متابعة التدريبات 
 الحل في الصف

 كتاب الطالب 
 واجب في البيت 
 )أتواصل و أبدع (

 491ص

 Revision  Revision Revision Revision Revision اللغة االنجليزية

 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة الرياضيات

 مراجعة  مراجعة  مراجعة  التربية الوطنية

 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة العلوم

 

 

 

 



QM-119-F1 
 

 

 يةجدول الواجبات االسبوع              درسة  الراشد الصالح الخاصة                           م

 2017/6/1 - 2017/5/28علألسبو                                               اإلدارة المدرسية           

 هـ االساسي الثانيللصف 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد المادة

 التربية االسالمية
 مراجعة 

 سورة العاديات 
 مراجعة 

 عامة
 مراجعة  مراجعة  مراجعة 

 اللغة العربية

 كتاب الطالب
تحضير درس) قنديل 

 البحر( 
 481ص

 متابعة التدريبات 
 الحل في الصف

 متابعة التدريبات 
 الحل في الصف

 متابعة التدريبات 
 الحل في الصف

 كتاب الطالب 
 واجب في البيت 
 )أتواصل و أبدع (

 491ص

 Revision  Revision Revision Revision Revision اللغة االنجليزية

 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة الرياضيات

 مراجعة  مراجعة  مراجعة  التربية الوطنية

 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة العلوم

 

 



QM-119-F1 
 

 

 يةجدول الواجبات االسبوع            درسة  الراشد الصالح الخاصة                           م

 2017/6/1 - 2017/5/28علألسبو                                               اإلدارة المدرسية           

 و االساسي الثانيللصف 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد المادة

 التربية االسالمية
 مراجعة 

 سورة العاديات 
 مراجعة 

 عامة
 مراجعة  مراجعة  مراجعة 

 اللغة العربية

 كتاب الطالب
تحضير درس) قنديل 

 البحر( 
 481ص

 متابعة التدريبات 
 الحل في الصف

 متابعة التدريبات 
 الحل في الصف

 متابعة التدريبات 
 الحل في الصف

 كتاب الطالب 
 واجب في البيت 
 )أتواصل و أبدع (

 491ص

 Revision  Revision Revision Revision Revision اللغة االنجليزية

 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة الرياضيات

 مراجعة  مراجعة  مراجعة  التربية الوطنية

 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة العلوم

 


