
QM-119-F1 

 يةجدول الواجبات االسبوع                        درسة  الراشد الصالح الخاصة             م

 2017/10/26 -2017/10/22علألسبو                                           اإلدارة المدرسية         

 أ االساسي لوألللصف ا

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد المادة

 ألول اامتحان التقويم  تابع سورة الفيل  مراجعة التربية االسالمية
مولد الرسول تحضير

 صل هللا عليه وسلم محمد 
 

 اللغة العربية
جمع صور وبطاقات 

 لحرف الجيم
 اختبار اللغة العربية

تجريد حرف الجيم مع 
 الحركات

 تحليل كلمات 85واجب صفحة 

 اللغة االنجليزية

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lessons 1,2,3 &4  

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lessons 5,6,7 &9 

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lessons 10,11,12 

&13 

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lessons15,16,17 

&19 

Bridge to Success 
Learner’s Book 

Project 
Lesson 20 
 

115تمثيل الطرح ص  اختبار التقويم األول الرياضيات  
جمل الطرح العددية 

121ص  
طرح الصفر وطرح الكل 

127ص  
133الطرح الرأسي ص   

 تحضير درس أسرتي كبيرة   التربية الوطنية
 متابعة درس أسرتي كبيرة

 61الواجب صفحة 
 مراجعة لألمتحان

 درس العدل في المشاركةتحضير   التربية األخالقية

 العلوم
احضار ثمرة بداخلها 

 بذور مثل )التفاح(
احضار بذور مختلفة مثل 

 حمص(-)فول
 اختبار التقويم األول 68واجب ص 

 

 69واجب ص 

 

 



QM-119-F1 

 يةجدول الواجبات االسبوع                             درسة  الراشد الصالح الخاصة           م

 2017/10/26 -2017/10/22علألسبو                                          اإلدارة المدرسية         

 ب االساسي لوألا للصف

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد المادة

 االولامتحان التقويم  تابع سورة الفيل  مراجعة  التربية االسالمية
تحضيرمولد الرسول 

 محمد صل هللا عليه وسلم
 

 اللغة العربية
جمع صور وبطاقات 

 لحرف الجيم
 اختبار اللغة العربية

تجريد حرف الجيم مع 
 الحركات

 تحليل كلمات 85واجب صفحة 

 اللغة االنجليزية

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 1,2,3,4  

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 5,6,7,9 

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 10,11,12,13 

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 15,16,17,19 

Bridge to Success 
Learner’s Book  
Lesson 20 
Make a project  

115تمثيل الطرح ص  اختبار التقويم األول الرياضيات  
جمل الطرح العددية 

121ص  
طرح الصفر وطرح الكل 

127ص  
133الطرح الرأسي ص   

 تحضير درس أسرتي كبيرة   التربية الوطنية
 متابعة درس أسرتي كبيرة

 61الواجب صفحة 
 مراجعة لألمتحان

 المشاركةدرس العدل في تحضير  التربية األخالقية

 العلوم
احضار ثمرة بداخلها 

 بذور مثل )التفاح(
احضار بذور مختلفة مثل 

 حمص(-)فول
 اختبار التقويم األول 68واجب ص 

 

 69واجب ص 

 

 



QM-119-F1 

 يةجدول الواجبات االسبوع                درسة  الراشد الصالح الخاصة                       م

 2017/10/26 - 2017/10/22علألسبو                                           اإلدارة المدرسية         

 ج االساسي لوألاللصف 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد المادة

 التربية االسالمية
تحضيرمولد الرسول 

 محمد صل هللا عليه وسلم
 الولاامتحان التقويم  مراجعة 

مد حتابع مولدالرسول م
 هللا عليه وسلمصلى 

 

 اللغة العربية
جمع صور وبطاقات 

 لحرف الجيم
 اختبار اللغة العربية

تجريد حرف الجيم مع 
 الحركات

 تحليل كلمات 85واجب صفحة 

 اللغة االنجليزية

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 1,2,3,4  

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 5,6,7,9 

Bridge to Success 
Learner’s Book 

and Activity Book 
Lesson 10,11,12,13 

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 15,16,17,19 

Bridge to Success 
Learner’s Book  
Lesson 20 
Make a project  

115تمثيل الطرح ص  األولاختبار التقويم  الرياضيات  
جمل الطرح العددية 

121ص  
طرح الصفر وطرح الكل 

127ص  
133الطرح الرأسي ص   

 تحضير درس أسرتي كبيرة   التربية الوطنية
 متابعة درس أسرتي كبيرة

 61الواجب صفحة 
 مراجعة لألمتحان

 درس العدل في المشاركةتحضير   التربية األخالقية

 العلوم
بداخلها احضار ثمرة 

 بذور مثل )التفاح(
احضار بذور مختلفة مثل 

 حمص(-)فول
 اختبار التقويم األول 68واجب ص 

 

 69واجب ص 

 



QM-119-F1 

 يةجدول الواجبات االسبوع                        درسة  الراشد الصالح الخاصة          م

 2017/10/26 - 2017/10/22علألسبو                                           اإلدارة المدرسية           

 د االساسي لوألللصف ا

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد المادة

 التربية االسالمية
تحضيرمولد الرسول 

 محمد صل هللا عليه وسلم
 امتحان التقويم أالول  مراجعة 

تابع مولد الرسول محمد 
 هللا عليه وسلمصلى 

 

 اللغة العربية
جمع صور وبطاقات 

 لحرف الجيم
 اختبار اللغة العربية

تجريد حرف الجيم مع 
 الحركات

 تحليل كلمات 85واجب صفحة 

 اللغة االنجليزية

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 1,2,3,4  

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 5,6,7,9 

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 10,11,12,13 

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 15,16,17,19 

Bridge to Success 
Learner’s Book  
Lesson 20 
Make a project  

115تمثيل الطرح ص  األولاختبار التقويم  الرياضيات  
جمل الطرح العددية 

121ص  
طرح الصفر وطرح الكل 

127ص  
133الطرح الرأسي ص   

 تحضير درس أسرتي كبيرة   التربية الوطنية
 متابعة درس أسرتي كبيرة

 61الواجب صفحة 
 مراجعة لألمتحان

 درس العدل في المشاركةتحضير  التربية األخالقية

 العلوم
بداخلها احضار ثمرة 

 بذور مثل )التفاح(
احضار بذور مختلفة مثل 

 حمص(-)فول
 اختبار التقويم األول 68واجب ص 

 

 69واجب ص 

 

 



QM-119-F1 

 يةجدول الواجبات االسبوع                           درسة  الراشد الصالح الخاصة        م

 2017/10/26 - 2017/10/22علألسبو                                            اإلدارة المدرسية       

 هـ االساسي لوألاللصف 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد المادة

 التربية االسالمية
تحضيرمولد الرسول 

 محمد صل هللا عليه وسلم
 امتحان التقويم االول  مراجعة 

تابع مولد الرسول صلى 
 هللا عليه وسلم

 

 اللغة العربية
وبطاقات جمع صور 

 لحرف الجيم
 اختبار اللغة العربية

تجريد حرف الجيم مع 
 الحركات

داخل  الجيمكتابة حرف 
 الصف

 داخل الصف تحليل كلمات

 اللغة االنجليزية

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 1,2,3,4  

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 5,6,7,9 

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 10,11,12,13 

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 15,16,17,19 

Bridge to Success 
Learner’s Book  
Lesson 20 
Make a project  

115الطرح ص تمثيل  اختبار التقويم األول الرياضيات  
جمل الطرح العددية 

121ص  
طرح الصفر وطرح الكل 

127ص  
133الطرح الرأسي ص   

 تحضير درس أسرتي كبيرة   التربية الوطنية
 متابعة درس أسرتي كبيرة

 61الواجب صفحة 
 مراجعة لألمتحان

 درس العدل في المشاركةتحضير  التربية األخالقية

 العلوم
احضار ثمرة بداخلها 

 )التفاح( بذور مثل
احضار بذور مختلفة مثل 

 حمص(-)فول
 اختبار التقويم األول 68واجب ص 

 

 69واجب ص 

 

 

 



QM-119-F1 

 يةجدول الواجبات االسبوع                     درسة  الراشد الصالح الخاصة               م

 2017/10/26 - 2017/10/22علألسبو                                          اإلدارة المدرسية        

 و االساسي لوألللصف ا

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد المادة

 مراجعة  التربية االسالمية
تحضيرمولد الرسول 

 محمد صل هللا عليه وسلم
 امتحان التقويم االول

تابع مولد الرسول محمد 
 صلى هللا عليه وسلم

 

 اللغة العربية
جمع صور وبطاقات 

 الجيم لحرف
 اختبار اللغة العربية

تجريد حرف الجيم مع 
 الحركات

داخل  الجيمكتابة حرف 
 الصف

 داخل الصف تحليل كلمات

 اللغة االنجليزية

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 1,2,3,4  

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 5,6,7,9 

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 10,11,12,13 

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 15,16,17,19 

Bridge to Success 
Learner’s Book  
Lesson 20 
Make a project  

115تمثيل الطرح ص  اختبار التقويم األول الرياضيات  
الطرح العددية جمل 

121ص  
طرح الصفر وطرح الكل 

127ص  
133الطرح الرأسي ص   

 تحضير درس أسرتي كبيرة   التربية الوطنية
 متابعة درس أسرتي كبيرة

 61الواجب صفحة 
 مراجعة لألمتحان

 درس العدل في المشاركةتحضير  التربية األخالقية

 العلوم
احضار ثمرة بداخلها 

 بذور مثل )التفاح(
بذور مختلفة مثل احضار 

 حمص(-)فول
 اختبار التقويم األول 68واجب ص 

 

 69واجب ص 

 

 



QM-119-F1 

 يةجدول الواجبات االسبوع           درسة  الراشد الصالح الخاصة                         م

 2017/10/26 - 2017/10/22علألسبو                                               اإلدارة المدرسية    

 ز االساسي لوألللصف ا

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد المادة

 مراجعة  التربية االسالمية
تحضيرمولد الرسول 

 محمد صل هللا عليه وسلم
 امتحان التقويم االول 

 محمد تابع مولد الرسول
 صلى هللا عليه وسلم

 

 اللغة العربية
جمع صور وبطاقات 

 لحرف الجيم
 اختبار اللغة العربية

تجريد حرف الجيم مع 
 الحركات

 تحليل كلمات 85واجب صفحة 

 اللغة االنجليزية

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 1,2,3,4  

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 5,6,7,9 

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 10,11,12,13 

Bridge to Success 
Learner’s Book and 

Activity Book 
Lesson 15,16,17,19 

Bridge to Success 
Learner’s Book  
Lesson 20 
Make a project  

115تمثيل الطرح ص  اختبار التقويم األول الرياضيات  
جمل الطرح العددية 

121ص  
الكل طرح الصفر وطرح 

127ص  
133الطرح الرأسي ص   

 درس أسرتي كبيرة تحضير   التربية الوطنية
 متابعة درس أسرتي كبيرة

 61الواجب صفحة 
 مراجعة لألمتحان

 درس العدل في المشاركةتحضير   التربية األخالقية

 العلوم
بداخلها  رةاحضار ثم

 مثل )التفاح( بذور
مثل  احضار بذور مختلفة

 حمص(-)فول
 اختبار التقويم األول 68واجب ص 

 

 69ص  واجب

 


