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 .مستقبلهامؤثرة يف منتمية إىل وطنها،   معتزة بدينها وخلقها،  ،اقويٍّة بعلمه بناء شخصية    رؤيتنا:

 

5 

 رسالة هذا األسبوع إطار التواصل والحرص على مصلحة أبنائنا نهديكم النجاح فينا في ءشركا/ن يالسادة أولياء األمور المحترم  
 الواجبات  المدرسيكتاب ال عنوان الدرس المادة 
 الرتبية

 اإلسالمية

 

 56الكتاب المدرسي ص  56-54ص 1تأسيس دولة المدينة المنورة  -1
 59الكتاب المدرسي ص 58 -56ص 2تأسيس دولة المدينة المنورة  -2
 71الكتاب المدرسي ص 64 -62ص 1فضل تالوة القرآن الكريم ومحبته  -3
 69ص الكتاب المدرسي 67- 65ص 2فضل تالوة القرآن الكريم ومحبته  -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 75ص 4-3حل رقم 73ص  قصيدة العصفورة -1
 78-77ص  8-7-6حل رقم  76ص حل تدريبات العصفور -2
 80حل ص 79-78ص حل تدريبات العصفورة -3
 82نسخ القاعدة ص 81ص الحروف الناسخة -4
 83ص 2حل رقم  82ص حل تدريبات الحروف الناسخة -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Module 2 Project 1 SB 25 – WB 19 ____________ 
2- Module 2 Project 2 SB 25 – WB 19 WB 19 Ex. 4 
3- Module 2 Reading time SB 26,27 – WB 20 WB 20 Ex. 3 
4- Module 2 Phonics SB 28– WB 21 Study the sound SB 28  
5- Module 2 CLIL 1 SB 29– WB 22 WB 22 Ex. 2 

  مالحظات
 الرياضيات

 
ضرب األعداد في قوى العدد عشرة  -1

1+2 
 113ص  109من ص 

 119ص  115من ص  تقدير نواتج الضرب -2
أرقام في عدد من  3ضرب عدد من  -3

 2+1رقمين 
 125ص  121من ص 

 اختبار قصير  مالحظات/
 العلوم

 
  30  الفرائس والمفترسات -1
  13:15 المقارنة بين المحلالت وآكالت الرمم -2

  40:42 مراجعة الوحدة األولى -3
  مالحظات

 االجتماعيات
 

 .حضارات ٍشبه الجزيرة العربيَّة -1
 ( مملكة ِكندة -مملَكة سبأ  )

 53:  50من ص 
 

 60ص  2حل س
مظاِهر الحضارة في ِشبه الجزيرة  -2 

 .العربية
 (المظاِهر السياسية واالقـتَصادية )

 55،  54: 53ص 
 

 ..........… 

مظاِهر الحضارة في ِشبه الجزيرة  -3
 .العربية

 (المظاِهر الثقاِفية واالجِتماِعيَّـة )

 60: 55من ص 
 

 60ص  4،  3حل س 

 .اأُلسبوعيةنرجو االلِتزام بحل الواِجبات كما ُهـو ُموضح في الرسالة  مالحظات

   (برنامج سكراتش ) الحركة   احلاسوب  
أنشطة أسبوعية خالل 

 األسبوع
  2019/ 9 /     التاريخ:  اليوم: 

  تعظيم قدر الصالة القيمة االسبوعية
                                                      


