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 االحد
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      المرفقةحسب الخطة  E األولى

     حسب الخطة المرفقة Math الثانية

  حسب الخطة المرفقة drama الثالثة

        السادسة بنية نص السيرةالوحدة             لغتي  الرابعة

    قراءة بعض الكلمات القرآنية المكتوبة بالرسم العثماني      تجويد    سةالخام

  حسب الخطة المرفقة Science السادسة

  المرفقةحسب الخطة  Math السابعة

       بنية نص السيرةتابع  لغتي       الثامنة

  سورة االحزاب تالوة  قران التاسعة

    الحصة اليوم

 
 

 االثنين
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  سباحه   رياضه  األولى

  نظارة  –مايو إسالمي  –قبعة  رياضه الثانية

          عالمات الساعة  توحيد الثالثة

    نص االستماع                   لغتي الرابعة

  المرفقةحسب الخطة  E الخامسة

   المرفقةحسب الخطة  E السادسة

  حسب الخطة المرفقة Math السابعة

   النص االثرائي لغتي الثامنة

  مراجعة لما سبق دراسته اجتماعيات  التاسعة

    الحصة اليوم

 
 

 الثالثاء
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   الظاهره االمالئية                  لغتي األولى

  حسب الخطة المرفقة                  فني الثانية

  حسب الخطة المرفقة  Science الثالثة

  المرفقةحسب الخطة  Math الرابعة

     تابع الظاهرة االمالئية لغتي  الخامسة

  المرفقةحسب الخطة  E السادسة

   تقييم الوحدة االخيره اجتماعيات السابعة

  المرفقةحسب الخطة  Math الثامنة

    االحرام  فقه التاسعة

    الحصة اليوم

 
 

 االربعاء
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  unit -4-3االختبار النهائي  حاسب األولى

  حسب الخطة المرفقه Math الثانية

  تابع الظاهرة االمالئية لغتي الثالثة

  سورة الملك حفظ  قران الرابعة

  مجموعاتتوزيع الطالبات على  نشاط الخامسة

   نشاط السادسة

  حسب الخطة المرفقة E السابعة
  حسب الخطة المرفقة social الثامنة

  تعليم مفردات معايير التاسعه

    الحصة اليوم

 
 

 الخميس
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   تطبيقات عامة اسرية  األولى
   الوظيفة النحوية لغتي الثانية

         drama     الثالثة
 حسب الخطة المرفقه                           

 

   النبي  الصالة على مواطن  حديث الرابعة

  حسب الخطة المرفقه Math الخامسة

  حسب الخطة المرفقه E السادسة

  حسب الخطة المرفقة E السابعة

  حسب الخطة المرفقه Science الثامنة


