
مجمع الفرقان التربوي للبنين
 ائل األسبوعيةالرس العام الدراسي  

المرحلة االبتدائية((
 األول :صف لل م 2020-2019هـ  1440-1440 

األولالفصل الدراسي 
  10/2019/ 31   حتى   10/2019/ 27   من      10األسبوع   

 

 

 اهَ ل  بَ قْ تَ سْ ي مُ ف   ُمَؤث  َرة   ،   اهَ ن  طَ وَ إ لَى  ة  يَ م  تَ نْ مُ  ،  اهَ ق  لُ خُ ا وَ هَ ين  د  ب   ة  ز  تَ عْ ، مُ   اهَ م  لْ ع  ب   ة  ي  و  قَ  ة  ي  ص  خْ شَ  اءُ نَ ب   :   ُرْؤيَتُنَا

 

   على مصلحة أبنائنا نهديكم رسالة هذا األسبوعالنجاح في إطار التواصل والحرص نا في ءشركا/ن يالسادة أولياء األمور المحترم
 الواجبات كتابال عنوان الدرس المادة

 الرتبية
 اإلسالمية

 ٩٥ ص تلوين الواجب   ...اإليمانية ألخوة 1-حصة
 ...الحديث وحفظ

 ٩٩ص    الكريم القرآن 2-حصة
 السورة حفظ  الفلق سورة 3-حصة

 اللغة 
 العربية

 4 الملزمة ص 130 - 126ص  حرف الواو   +       3الملزمة ص  األحد
) قراءة + تدريبات (   رحلة مدرسية اإلثنين

 تتتتتتتتتتتتتتتتت
 131 الكتاب ص 134 - 133ص       

 6الملزمة ص  أحِضْر ورقًة وعلبة ألوان   +    إمالء      5الملزمة ص  الثالثاء
 143الكتاب ص  142 - 138ص  تجريد حرف السين  +  قراءة عالجية األربعاء

 8الملزمة ص  خرج -سجد  –حمل  –جلس  +    إمالء      7ة ص الملزم الخميس
   

 الرياضيات

190- 189  تيب الجمع بأي تر  األحد  
196  - 195  الطرح بالعد التنازلي اإلثنين  
208 - 207  حل المسائل اللفظية باستخدام الحقائق حتى الثالثاء  
   ء مراجعة الوحدة : تقويم + تقويم األدا األربعاء

   مراجعة الوحدة : تقويم + تقويم األداء الخميس

العلوم 
 العامة

  67:  64صـ  كيف أصف الحركة ؟ 1-حصة

 
71:  70صـ  73:  68صـ  كيف أساعد األشياء كي تتحرك ؟ 2-حصة  
  76:  74صـ  كيف أقارن بين بين األشياء التي تتحرك؟ 3-حصة

 
ياء التي كيف أقارن بين بين األشتابع  4حصة 

 تتحرك؟
عمل لوحة ألشياء تتحرك من تلقاء  81:  77صـ 

كي و أشياء تحتاج مساعدة نفسها 
 تتحرك

 اللغة
 االجنليزية

كتاب  كتاب الطالب 
 التدريبات

 

  32 38  األحد
  33 39  اإلثنين
  34 40  الثالثاء
  35 41  األربعاء

  36 42  الخميس
   :أنشطة أسبوعية خالل األسبوع

 
 ( بر الوالدين ) القيمة االسبوعية

 ةمدير المدرس                       مي                 النائب األكادي                                  

                                                         )                           (                        )                           ( 


