
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 12: النشرة رقم                                                                              أ/ب/ج/د/ه/و :األولالصف 

 اليوم والتاريخ المادة الواجبات

********* 
 السبت

30/11/2019 

 االثنين لغة عربية اختبار قراءة حسب الورقة المرفقة مع الطالب مع رصد عالمة

 رياضيات اختبار بالوحدة الثالثة ) الجمع ( + أوراق العمل 2/12/2019

 56الى صفحة  40من صفحة ( ) أنا ومدرستي + أنا ومجتمعي اختبار بدرسي 

 الثالثاء تربية وطنية +أوراق العمل + الجنسيات في الدفتر

 األربعاء قران تسميع سورة الزلزلة غيبا  

4/12/2019 Do page 28-29 ( class book ) لغة انجليزية 

 تربية اسالمية  + نسخ الحديث للشعب ) ج ، د ، ه ، و ( 57تسميع حديث احب الرياضة صفحة 
 الخميس

5/12/2019 Writing Five sentences using the words 

(teacher / house wife / pilot / doctor / farmer )  ال  على الدفتر نسخCopy 
 انجليزيةلغة 

 

 سب حااللتزام بالزي الخاص بهما  ل االسبوع باستثناء يوم الرياضة والتايكوندوايرجى االلتزام بالزي المدرسي الرسمي طو
 البرنامج المرفق مع الطالب

 يمكن الضغط عليه ذييرجى عدم ارسال مطرات ماء من البالستيك الطري ال 
  االسراع في تسديده .يرجى من أولياء االمور ممن لم يسددو القسط 
  لتي ليس بها واجبات أو امتحانات في المدرسة الكتب والدفاتر للمواد ا ابقاء بعضلتخفيف وزن الحقيبة للطالب سيتم 
  ( يمنع التبكس قطعيا أو المقصات ذات الحجم الكبير) احضار مقص صغير فقط 

 على دفتر التدريبات . تنوين الكسرمل على تتشكلمات  10مل على تنوين الضم و تتشكلمات  10كتابة  : لغة عربية 

  من ) نعمة العقل ( في كتاب كيف تكشف أثر التفكر 17+16تفكر مع أنوس : حل صفحة . 

  ان يحضر الطالب على وضوء ، وارسال مالبس الصالة مع لذا يرجى  2/12سيتم عمل صالة االستسقاء يوم االثنين
 الطالبات

  للمدرسة وتشجيع ابنائكم على االكل الصحييمنع ارسال الشيبس والبمبا 
 

 جدول الغذاء الصحي االسبوعي
 أصناف الطعام اليوم

 جبنة صفراء + خيارة + تفاحة السبت

 معجنات + سلطة االثنين

 كاكا + بندورةجبنة بيضا+ الثالثاء

 لبنه + خيارة + موز االربعاء

 زيت وزعتر + بندورة + الخميس
 فراولة

 

نرفق لكم غرساً منا لقيمة الغذاء الصحي والتغذية السليمة ، 

الورنامج االسوويي للوبوا  الصحية ، يرب  التعاون معنا في 

، وفي  ارسال الوبوة الصحية المحددة وفق البدول المباور

حال يدم رغوة الطالب وصنف معين يرب  استوداله ضمن نفس 

 القيمة الغذائية ) نفس النوع ولكن منتج اخر(

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 12: النشرة رقم                                                   و /هـ  / د/ج  / ب/لثاني أ ا: لصفا

 اليوم والتاريخ المادة الواجبات

 رياضيات على الدفتر 150العدد الى  100 العددبة األعداد من اكت
 السبت

30/11/2019 

 التدريب على كلمات الدرس على الدفتر بخط مرتب

Soil / space / water / sunlight / warmth 
( وذلك في جدول كل كلمة بشكل عمودي عدة  أ لكل الشعب ما عدا )

 مرات على طول الصفحة

Science 

 االثنين

2/12/2019 
 تربية اسالمية تسميع سورة العلق + معانيها خالل االسبوع

Doing the Classbook page ( 28 – 29 ) + workbook p.( 

28 – 29 ) 
English 

 تربية وطنية + الدفتر + ورقة العمل 55الى  48اختبار من صفحة 
 الثالثاء

3/21/2019  

العشرةاختبار بدرسي مصنع االلبان + جحا وحميره   

 شامل الدفتر والكتاب وورقة المذكر والمفرد والجمع 

 الدراسة كتابة وسيتم احتساب االخطاء االمالئية
 األربعاء لغة عربية

4/12/2019 

على الدفتر 400 – 350كتابة االعداد من   رياضيات 

 تربية وطنية 59( صفحة 2حل نشاط )
 الخميس

5/12/2019 Exam ( Unit 3 ) p. ( 20-21-22-23-25) 

W.B + C.B + Worksheets + notebook 
English 

  يرجى االلتزام بالزي المدرسي الرسمي طوال االسبوع باستثناء يوم الرياضة والتايكوندو االلتزام بالزي الخاص
 بهما حسب البرنامج المرفق مع الطالب

 عليه ي يمكن الضغطذيرجى عدم ارسال مطرات ماء من البالستيك الطري ال 
 . يرجى من أولياء االمور ممن لم يسددو القسط االسراع في تسديده 

  يمنع التبكس قطعيا أو المقصات ذات الحجم الكبير ) احضار مقص صغير فقط( 
 لغة عربية : يرجى االهتمام بالتسميع اليومي للدروس 

 English تسميع الدرس : Unit 3  لمن لم يسمع خالل االسبوع 
  لذا يرجى ان يحضر الطالب على وضوء ، وارسال مالبس الصالة  2/12االستسقاء يوم االثنين سيتم عمل صالة

 مع الطالبات
 يمنع ارسال الشيبس والبمبا للمدرسة وتشجيع ابنائكم على االكل الصحي 

 جدول الغذاء الصحي االسبوعي
 أصناف الطعام اليوم

 جبنة صفراء + خيارة + تفاحة السبت

 + سلطةمعجنات  االثنين

 كاكا+ بندورةجبنة بيضا+ الثالثاء

 موزلبنه + خيارة +  االربعاء

 زيت وزعتر + بندورة + فراولة الخميس

 

نرفق لكم غرساً منا لقيمة الغذاء الصحي والتغذية السليمة ، 

البرنامج االسبوعي للوجبات الصحية ، يرجى التعاون معنا في 

، وفي حال  الوجبة الصحية المحددة وفق الجدول المجاورارسال 

عدم رغبة الطالب بصنف معين يرجى استبداله ضمن نفس القيمة 

 الغذائية ) نفس النوع ولكن منتج اخر(
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 12: النشرة رقم                                                              و/هـ /د /ج /ب  /الثالث أ :الصف 

 اليوم والتاريخ المادة الواجبات

************* 
 السبت

30/11/2019 

 اجتماعية تنشئة اختبار بدرس بيئة وطني جميلة يشمل التلخيص وورقة العمل 
 االثنين

2/12/2019 
 دين حل ورقة العمل

( يشمل ورقة العمل +  44الى صفحة  34اختبار ) من صفحة 

 الوحدة )السؤال الرابع والخامس فقط (التلخيص + اسئلة 
 علوم

 الثالثاء

3/21/2019  

Unit (3) Quiz Reading comprehsion questions 

from classwork notebook + possessive adjectives 
worksheet 

English 
 األربعاء

4/12/2019 

 اختبار بدرسي ) مكتبتي صديقتي + حذاء الحكيم (

 يشمل الدفتر
 عربيةلغة 

 الخميس

5/12/2019 

   يرجى االلتزام بالزي المدرسي الرسمي طوال االسبوع باستثناء يوم الرياضة والتايكوندو االلتزام بالزي الخاص
 بهما حسب البرنامج المرفق مع الطالب

 يمكن الضغط عليه ذييرجى عدم ارسال مطرات ماء من البالستيك الطري ال 
  يسددو القسط االسراع في تسديده .يرجى من أولياء االمور ممن لم 

  يمنع التبكس قطعيا أو المقصات ذات الحجم الكبير ) احضار مقص صغير فقط( 
     مالحظة مادة الحاسوب : اختبار حاسوب ) عملي ( لجميع الشعب وسوف يتم تعيين المادة المطلوبة من قبل

 . المعلمة

    رياضيات : احضار ملتينة أو عيدان بوظة مع كرتونهA4   المستقيم والقطعة المستقيمة  و الشعاعلعمل فعالية 

  وهو اخر موعد للتسبيم . 4/12علوم عامة : يتم تسليم ورقة مشروع العلوم + االلبوم يوم االربعاء 

  على وضوء ، وارسال مالبس الصالة لذا يرجى ان يحضر الطالب  2/12سيتم عمل صالة االستسقاء يوم االثنين
 مع الطالبات

 يمنع ارسال الشيبس والبمبا للمدرسة وتشجيع ابنائكم على االكل الصحي 
 

 
 جدول الغذاء الصحي االسبوعي

 أصناف الطعام اليوم

 جبنة صفراء + خيارة + تفاحة السبت

 معجنات + سلطة االثنين

 كاكا+ بندورةجبنة بيضا+ الثالثاء

 موزلبنه + خيارة +  االربعاء

 زيت وزعتر + بندورة + فراولة الخميس

 
 

نرفق لكم غرساً منا لقيمة الغذاء الصحي والتغذية السليمة ، 

البرنامج االسبوعي للوجبات الصحية ، يرجى التعاون معنا 

،  في ارسال الوجبة الصحية المحددة وفق الجدول المجاور

وفي حال عدم رغبة الطالب بصنف معين يرجى استبداله 

 ضمن نفس القيمة الغذائية ) نفس النوع ولكن منتج اخر(

 



 

 12 :النشرة رقم                                                               و/هـ /د /ج /ب  /أ الرابع:الصف

 اليوم والتاريخ المادة الواجبات

 تربية اسالمية فرائض الصالة وسنن الصالة اختبار بدرس
 السبت

الصاق صور وعالمات نشاط لتصميم  +على الدفتر  45حل صفحة  30/11/2019

 النموذج 
 علوم

Unit 3 Test 

 (Class book : 20-25+ Workbook: 20-25) 

Worksheets and classwork and Grammar 
English 

 االثنين

2/12/2019 

 رياضيات 54الى صفحة  51صفحة اختبار من 
 الثالثاء

3/12/2019 

 79امالء صفحة 

 ) أخرج الغزال .............تستحق االحترام(
 عربي

 األربعاء

4/12/2019 

Dictation: page 32 

The highlight words + box 4 

 

English 

 الخميس 

5/12/2019 
ر الدفتكتابة نص تعبير عن استخدامات المياة + الصاق صور على 

 )من انشاء الطالب (
 عربي

  يرجى االلتزام بالزي المدرسي الرسمي طوال االسبوع باستثناء يوم الرياضة والتايكوندو االلتزام
 بالزي الخاص بهما حسب البرنامج المرفق مع الطالب

 ي يمكن الضغط عليهذيرجى عدم ارسال مطرات ماء من البالستيك الطري ال 
 ممن لم يسددو القسط االسراع في تسديده . يرجى من أولياء االمور 

  يمنع التبكس قطعيا أو المقصات ذات الحجم الكبير ) احضار مقص صغير فقط( 
  : دث ار شخصية ألتحيأسماء صحابة رسول هللا وأخت وكتابةمل بطاقات ملونة عالتربية االسالمية

 .  7/12، يسلم حتى تاريخ  اعن حياته

  لذا يرجى ان يحضر الطالب على وضوء ، وارسال  2/12يوم االثنين سيتم عمل صالة االستسقاء
 مالبس الصالة مع الطالبات

 يمنع ارسال الشيبس والبمبا للمدرسة وتشجيع ابنائكم على االكل الصحي 

 جدول الغذاء الصحي االسبوعي
 أصناف الطعام اليوم

 جبنة صفراء + خيارة + تفاحة السبت

 معجنات + سلطة االثنين

 كاكا+ بندورةجبنة بيضا+ الثالثاء

 موز لبنه + خيارة +  االربعاء

 فراولةزيت وزعتر + بندورة +  الخميس

نرفق لكم غرساً منا لقيمة الغذاء الصحي والتغذية السليمة ، 

البرنامج االسبوعي للوجبات الصحية ، يرجى التعاون معنا في 

، وفي حال  ارسال الوجبة الصحية المحددة وفق الجدول المجاور

عدم رغبة الطالب بصنف معين يرجى استبداله ضمن نفس 

 القيمة الغذائية ) نفس النوع ولكن منتج اخر(

 



 

 12: النشرة رقم                                                        ج/ب  /أ خامس ال :الصف

 اليوم والتاريخ المادة الواجبات

الى  53من صفحة ) ندم حصان   اختبار في درس
 + الشامل والقواعد ( 57صفحة 

 لغة عربية
 السبت

30/11/2019 

 اجتماعيات امتحان في درس ) المخاطر البشرية (
 االثنين

 اختبار في ضرب الكسور العشرية  2/12/2019

 60الى صفحة  54من صفحة 
 رياضيات

 ( + الدفتر 44الى صفحة  39اختبار من صفحة ) 
 علوم

 

 الثالثاء

3/21/2019  

 تربية اسالمية في درس الصديق الصالح + حياة الرسول محمد اختبار
 األربعاء

4/12/2019 

Grammar exam ( unit 3) comparatve / 

superlative adj + as … as / not as … as  

too / enough  

 

English 
 الخميس

5/12/2019 

  طوال االسبوع باستثناء يوم الرياضة والتايكوندو االلتزام يرجى االلتزام بالزي المدرسي الرسمي
 بالزي الخاص بهما حسب البرنامج المرفق مع الطالب

 ي يمكن الضغط عليهذيرجى عدم ارسال مطرات ماء من البالستيك الطري ال 
 . يرجى من أولياء االمور ممن لم يسددو القسط االسراع في تسديده 

  يمنع التبكس قطعيا أو المقصات ذات الحجم الكبير ) احضار مقص صغير فقط( 

  لذا يرجى ان يحضر الطالب على وضوء ، وارسال  2/12سيتم عمل صالة االستسقاء يوم االثنين
 مالبس الصالة مع الطالبات

 يمنع ارسال الشيبس والبمبا للمدرسة وتشجيع ابنائكم على االكل الصحي 

 
 

 جدول الغذاء الصحي االسبوعي
 أصناف الطعام اليوم

 جبنة صفراء + خيارة + تفاحة السبت

 معجنات + سلطة االثنين

 كاكا + بندورةجبنة بيضا+ الثالثاء

 موزلبنه + خيارة +  االربعاء

 فراولةزيت وزعتر + بندورة +  الخميس

نرفق لكم غرساً منا لقيمة الغذاء الصحي والتغذية السليمة ، 

البرنامج االسبوعي للوجبات الصحية ، يرجى التعاون معنا في 

، وفي  ارسال الوجبة الصحية المحددة وفق الجدول المجاور

حال عدم رغبة الطالب بصنف معين يرجى استبداله ضمن 

 نفس القيمة الغذائية ) نفس النوع ولكن منتج اخر(

 



 

 

 

 

 

 

 12شرة رقم : الصف : السادس أ/ب                                                                                                         الن          

 اليوم والتاريخ المادة الواجبات

 تربية اسالمية بوحدة السيرة النبوية اختبار
 السبت

30/11/2019 

 لغة عربية ( سنابل الحكمة + الفعل المجرد والفعل المزيد) في درس   اختبار
 االثنين

2/12/2019 

المقدار الجبري + جمع الجدود الجبرية + المتغير )بدرس  اختبار

 ( 70الى صفحة  59من صفحة ) ( وطرحها 
 رياضيات

 الثالثاء

3/12/2019 

 علوم ( 82الى صفحة  75من صفحة  بدرس الحركة ) اختبار
 األربعاء

4/12/2019 Recite poem (What is a friend? ) English 

Exam Unit 3 English 
 الخميس

5/12/2019 

 
  ي بالزيرجى االلتزام بالزي المدرسي الرسمي طوال االسبوع باستثناء يوم الرياضة والتايكوندو االلتزام

 الخاص بهما حسب البرنامج المرفق مع الطالب

 ي يمكن الضغط عليهذيرجى عدم ارسال مطرات ماء من البالستيك الطري ال 
 . يرجى من أولياء االمور ممن لم يسددو القسط االسراع في تسديده 

  يمنع التبكس قطعيا أو المقصات ذات الحجم الكبير ) احضار مقص صغير فقط( 

  علوم و اسئلة المتابعة حلScience 
 رياضيات : متابعة الواجب البيتي بشكل يومي 

  لذا يرجى ان يحضر الطالب على وضوء ، وارسال مالبس  2/12سيتم عمل صالة االستسقاء يوم االثنين
 الصالة مع الطالبات

 يمنع ارسال الشيبس والبمبا للمدرسة وتشجيع ابنائكم على االكل الصحي 
 

 

 

 الصحي االسبوعيجدول الغذاء 
 أصناف الطعام اليوم

 جبنة صفراء + خيارة + تفاحة السبت

 معجنات + سلطة االثنين

 كاكا+ بندورةجبنة بيضا+ الثالثاء

 لبنه + خيارة + موز االربعاء

 زيت وزعتر + بندورة + فراولة الخميس

 

 

 

نرفق لكم غرساً منا لقيمة الغذاء الصحي والتغذية السليمة ، 

البرنامج االسبوعي للوجبات الصحية ، يرجى التعاون معنا 

،  في ارسال الوجبة الصحية المحددة وفق الجدول المجاور

وفي حال عدم رغبة الطالب بصنف معين يرجى استبداله 

 ضمن نفس القيمة الغذائية ) نفس النوع ولكن منتج اخر(

 



 

 12:النشرة رقم                                                             السابع :الصف

 اليوم والتاريخ المادة الواجبات

 تربية اسالمية اختبار في درس جمع الصالتين
 السبت

30/11/2019 
 החיכןרקן היمعاني درس  اختبار

 عبري -عربي / عربي  –عبري 
 عبري

 االثنين
 تكنولوجيا 42+ 41الوحدة صفحة حل اسئلة الدرس +  2/12/2019

 science 61الى صفحة  57اختبار من صفحة 
 الثالثاء

 لغة عربية 52من صفحة  امالء بألف المد وسط الكلمة 3/12/2019

 االربعاء علوم  الحركة وقوانين نيوتن ( ) بالوحدة الثالثة اختبار

4/12/2019 Dictation 7 year song (part3) English 

Unit (3) Exam English 
 الخميس

5/12/2019 
  يرجى االلتزام بالزي المدرسي الرسمي طوال االسبوع باستثناء يوم الرياضة والتايكوندو االلتزام بالزي

 الخاص بهما حسب البرنامج المرفق مع الطالب

 . يرجى من أولياء االمور ممن لم يسددو القسط االسراع في تسديده 
  يمنع التبكس قطعيا أو المقصات ذات الحجم الكبير ) احضار مقص صغير فقط( 
 ي يمكن الضغط عليهذيرجى عدم ارسال مطرات ماء من البالستيك الطري ال 

     على وضوء ، وارسال مالبسلذا يرجى ان يحضر الطالب  2/12سيتم عمل صالة االستسقاء يوم االثنين 
 الصالة مع الطالبات

  الشيبس والبمبا للمدرسة وتشجيع ابنائكم على االكل الصحييمنع ارسال 
 

 
 

 
 

 جدول الغذاء الصحي االسبوعي
 أصناف الطعام اليوم

 جبنة صفراء + خيارة + تفاحة السبت

 معجنات + سلطة االثنين

 كاكا + بندورةجبنة بيضا+ الثالثاء

 لبنه + خيارة + موز االربعاء

 زيت وزعتر + بندورة + فراولة الخميس

نرفق لكم غرساً منا لقيمة الغذاء الصحي والتغذية السليمة ، 

البرنامج االسبوعي للوجبات الصحية ، يرجى التعاون معنا 

،  في ارسال الوجبة الصحية المحددة وفق الجدول المجاور

وفي حال عدم رغبة الطالب بصنف معين يرجى استبداله 

 ضمن نفس القيمة الغذائية ) نفس النوع ولكن منتج اخر(

 


