
 علمي :يوم  50خطة  فصل أول  فصل أول  فصل ثاني فصل ثاني  فصل ثاني  فصل ثاني 

 مراجعات الفصل األول : ال داعي لحضور الدروس من المنصة إذا كنا فهمناها
 . أسئلة كتاب ، أسئلة الدوسية ، أسئلة اختبارات مدرسية ، امتحانات وزارة 

 2-25جمعة  رياضيات كيمياء 

 2-26سبت  رياضيات  كيمياء 

    27أحد       

   28اثنين        

  3-1ثالثاء       

 3-2أربعاء      

  3-3خميس       

   3-4جمعة  رياضيات  كيمياء   

  3-5سبت  رياضيات  فيزياء 

  6أحد        

  7اثنين       

 8ثالثاء      

 9أربعاء      

 10خميس      

 11جمعة  رياضيات  فيزياء  

 12سبت  رياضيات  فيزياء  

 13أحد       

 14اثنين       

 15ثالثاء       

 16أربعاء       

 17خميس       

 18جمعة  رياضيات  فيزياء   

 19سبت  رياضيات  أحياء 

   20أحد       

 21اثنين       

  22ثالثاء       

   23اربعاء       

  24خميس       

 . ضرور حفظ المادة النظرية ، حفظ كلمات اللغة اإلنجليزية ، حل أسئلة قواعد 
 التدرب على االمتحانات المدرسية والوزارية 

 25جمعة  أحياء  إنجليزي

 26سبت  أحياء  إنجليزي

 27أحد        

 28اثنين       

  29ثالثاء       

  30أربعاء       

 خميس  31      

 . بالمواد النظرية : نركز على أهمية ختم المادة ألننا نقوم بعمل مراجعة سريعة 
 وال نقوم بالغوص بين السطور ؛ فيكننا ذلك بعد انتهاء الفصل الثاني  

 4-1جمعة  إنجليزي تاريخ 

 4-2سبت  عربي  تاريخ 

  4-3أحد        

  4-4اثنين       

  4-5ثالثاء       

 4-6أربعاء       

 4-7خميس       

 . نتأكد من امتالك مهارات كتابة مواضيع التعبير باللغتيْن 
 ،ال تشتت نفسك مع معلمين جدد ؛ رّكز مع معلمك . التنسيق مع معلم المادة

 4-8جمعة  تاريخ   عربي

 4-9سبت  عربي دين 

 4-10أحد       

 4-11اثنين       

 4-12ثالثاء       

 4-13أربعاء       

  4-14خميس       

هكذا نكون قد مررنا بشكل سريع على مواد الفصل األول ، وقللّنا فرصة نسيانها ؛ 
 وهذا يساعدنا على ختم بشكل أفضل بفترة العطلة : قبيل امتحانات الوزارة 

 15جمعة  رياضيات  دين 

 16سبت  رياضيات  دين

 



 يوم  50خطة  فصل أول  فصل أول  1 فصل ثاني 2فصل ثاني  3فصل ثاني  4فصل ثاني 
 ضور الدروس من المنصة إذا كنا فهمناهاال داعي لحراجعات الفصل األول : م
 دوسية ، أسئلة اختبارات مدرسية ، امتحانات وزارة سئلة ال، أ أسئلة كتاب .

 2-25جمعة  رياضيات  ع تخصص

 2-26سبت  رياضيات  ع تخصص

    27 أحد      

   28اثنين        

  3-1ثالثاء       

 3-2أربعاء      

  3-3 خميس      

   3-4 جمعة رياضيات  ع تخصص 

  3-5سبت  رياضيات  ع تخصص

  6  أحد      

  7  اثنين    

 8ثالثاء     

 9أربعاء     

 10خميس     

 11جمعة  رياضيات  ةاسالمي ع 

 12سبت  رياضيات  ع اسالمية 

 13أحد       

 14اثنين     

 15ثالثاء     

 16أربعاء     

 17خميس     

 18جمعة  رياضيات  ع اسالمية 

 19سبت  رياضيات  حاسوب

   20أحد       

 21اثنين     

  22 ثالثاء    

   23اربعاء     

  24خميس     

 ة ، حل أسئلة قواعد . ضرور حفظ المادة النظرية ، حفظ كلمات اللغة اإلنجليزي
 مدرسية والوزارية متحانات التدرب على االلا

 25جمعة   حاسوب إنجليزي

 26سبت  حاسوب  إنجليزي

 27أحد        

 28اثنين     

  29ثالثاء     

  30أربعاء     

 خميس  31    

 ادة ألننا نقوم بعمل مراجعة سريعة ختم المبالمواد النظرية : نركز على أهمية  .
  ذلك بعد انتهاء الفصل الثاني  كنناوص بين السطور ؛ فيقوم بالغوال ن

 4-1جمعة  إنجليزي تاريخ 

 4-2سبت  عربي  تاريخ 

  4-3أحد        

  4-4اثنين     

  4-5ثالثاء     

 4-6أربعاء     

 4-7خميس     

 تيْن واضيع التعبير باللغامتالك مهارات كتابة م. نتأكد من 
 رّكز مع معلمك ال تشتت نفسك مع معلمين جدد ؛ ،المادة مع معلم . التنسيق

 4-8جمعة   تاريخ  عربي

 4-9سبت  عربي دين 

 4-10أحد       

 4-11 اثنين    

 4-12ثالثاء     

 4-13أربعاء     

  4-14خميس     

مررنا بشكل سريع على مواد الفصل األول ، وقللّنا فرصة نسيانها ؛  هكذا نكون قد
 ة يل امتحانات الوزاررة العطلة : قبفتيساعدنا على ختم بشكل أفضل ب وهذا

 15جمعة  رياضيات  دين 

 16سبت  رياضيات  دين

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


