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 جـــدول الواجبـــات األســــبـوعـــيـة          مدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                            

  10/ 10/ 7102إلــى        72/   10/ 7102لألســـبـوع مــن        ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ                         

  (  أ)   الخامسالـــــصــف          

 
 الـــخـــمـيس األربــعــاء الــثــالثـاء ثـنــيــناال األحــــد الـــمـــادة

 
 اإلسالميةالتربية 

 مراجعة في درس
 عمر بن الخطاب

  تالوة سورة الملك النبأتالوة سورة  تطبيق صالة العيد

 
 اللغـــة العربيــة

وتصويب الورقة متابعة الكتب 
  البحثية 

+  والقطع الوصل تيهمز مراجعة
 مراجعة الهمزة المتوسطة

 مراجعة أنواع الخبر مراجعة إعراب الجمل البسيطة
مراجعة عمل كان وأخواتها  

 وأخواتها وعمل إن  

 
 نجلـيـزيةاللغــة اإل

Revision 

 
 الـــريـاضيــات

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 الــعلـــوم

 ....................... مراجعة عامة (01مراجعة الوحدة ) (01مراجعة الوحدة ) (00مراجعة الوحدة )

 
 اجتماعيات

 عامــــــــــــــــــــــةمراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  
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 جـــدول الواجبـــات األســــبـوعـــيـة           مدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                           

  10/ 10/ 7102إلــى        72/   10/ 7102لألســـبـوع مــن        ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ                         

 ) ب)   الخامسالـــــصــف          

 
 الـــخـــمـيس األربــعــاء الــثــالثـاء ثـنــيــناال األحــــد الـــمـــادة

 
 اإلسالميةالتربية 

 مراجعة في درس
 عمر بن الخطاب

  تالوة سورة الملك تالوة سورة النبأ تطبيق صالة العيد

 
 اللغـــة العربيــة

متابعة الكتب وتصويب الورقة 
 البحثية  

+  والقطع الوصل تيهمز مراجعة
 مراجعة الهمزة المتوسطة

 مراجعة أنواع الخبر مراجعة إعراب الجمل البسيطة
مراجعة عمل كان وأخواتها  

 وعمل إن  وأخواتها

 
 نجلـيـزيةاللغــة اإل

Revision 

 
 الـــريـاضيــات

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 الــعلـــوم

 ....................... مراجعة عامة (01مراجعة الوحدة ) (01مراجعة الوحدة ) (00مراجعة الوحدة )

 
 اجتماعيات

 عامــــــــــــــــــــــةمراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  
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  10/ 10/ 7102إلــى        72/   10/ 7102لألســـبـوع مــن        ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ                         

  (  ج)   الخامسالـــــصــف          

 
 الـــخـــمـيس األربــعــاء الــثــالثـاء ثـنــيــناال األحــــد الـــمـــادة

 
 اإلسالميةالتربية 

 مراجعة في درس
 عمر بن الخطاب

  تالوة سورة الملك النبأتالوة سورة  تطبيق صالة العيد

 
 اللغـــة العربيــة

متابعة الكتب وتصويب الورقة 
 البحثية  

+  والقطع الوصل تيهمز مراجعة
 مراجعة الهمزة المتوسطة

 مراجعة أنواع الخبر مراجعة إعراب الجمل البسيطة
مراجعة عمل كان وأخواتها  

 وعمل إن  وأخواتها

 
 نجلـيـزيةاللغــة اإل

Revision 

 
 الـــريـاضيــات

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 الــعلـــوم

 ....................... مراجعة عامة (01مراجعة الوحدة ) (01مراجعة الوحدة ) (00مراجعة الوحدة )

 
 اجتماعيات

 عامــــــــــــــــــــــةمراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  
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  (  د)   الخامسالـــــصــف          

 
 الـــخـــمـيس األربــعــاء الــثــالثـاء ثـنــيــناال األحــــد الـــمـــادة

 
 اإلسالميةالتربية 

 مراجعة في درس
 عمر بن الخطاب

  تالوة سورة الملك النبأتالوة سورة  تطبيق صالة العيد

 
 اللغـــة العربيــة

متابعة الكتب وتصويب الورقة 
 البحثية  

+  والقطع الوصل تيهمز مراجعة
 مراجعة الهمزة المتوسطة

 مراجعة أنواع الخبر مراجعة إعراب الجمل البسيطة
مراجعة عمل كان وأخواتها  

 وعمل إن  وأخواتها

 
 نجلـيـزيةاللغــة اإل

Revision 

 
 الـــريـاضيــات

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 الــعلـــوم

 ....................... مراجعة عامة (01مراجعة الوحدة ) (01مراجعة الوحدة ) (00مراجعة الوحدة )

 
 اجتماعيات

 عامــــــــــــــــــــــةمراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  
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  (  هـ)   الخامسالـــــصــف          

 
 الـــخـــمـيس األربــعــاء الــثــالثـاء ثـنــيــناال األحــــد الـــمـــادة

 
 اإلسالميةالتربية 

 مراجعة في درس
 عمر بن الخطاب

  تالوة سورة الملك النبأتالوة سورة  تطبيق صالة العيد

 
 اللغـــة العربيــة

متابعة الكتب وتصويب الورقة 
 البحثية  

+  والقطع الوصل تيهمز مراجعة
 مراجعة الهمزة المتوسطة

 مراجعة أنواع الخبر مراجعة إعراب الجمل البسيطة
مراجعة عمل كان وأخواتها  

 وعمل إن  وأخواتها

 
 نجلـيـزيةاللغــة اإل

Revision 

 
 الـــريـاضيــات

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 الــعلـــوم

 ....................... مراجعة عامة (01مراجعة الوحدة ) (01مراجعة الوحدة ) (00مراجعة الوحدة )

 
 اجتماعيات

 عامــــــــــــــــــــــةمراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  
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  (  و)   الخامسالـــــصــف          

 
 الـــخـــمـيس األربــعــاء الــثــالثـاء ثـنــيــناال األحــــد الـــمـــادة

 
 اإلسالميةالتربية 

 مراجعة في درس
 عمر بن الخطاب

  تالوة سورة الملك تالوة سورة النبأ تطبيق صالة العيد

 
 اللغـــة العربيــة

متابعة الكتب وتصويب الورقة 
 البحثية  

+  والقطع الوصل تيهمز مراجعة
 مراجعة الهمزة المتوسطة

 مراجعة أنواع الخبر مراجعة إعراب الجمل البسيطة
مراجعة عمل كان وأخواتها  

 وعمل إن  وأخواتها

 
 نجلـيـزيةاللغــة اإل

Revision 

 
 الـــريـاضيــات

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 الــعلـــوم

 ....................... مراجعة عامة (01مراجعة الوحدة ) (01مراجعة الوحدة ) (00مراجعة الوحدة )

 
 اجتماعيات

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 

 


