
 الرسائل األسبوعية العام الدراسي  ان الخاصة للبنينمدارس الفرق
 األول :صف لل  م 2020-2019هـ  1440-1440  ي (ثانو –إعدادي  – بتدائيا)

  10/2019/ 3     حتى   9/2019/ 29   من      6األسبوع   
 

 

َؤث  َرة   ،   اهَ ن  طَ وَ إ لَى  ة  يَ م  تَ نْ م  ،   اهَ ق  ل  خ  وَ ا هَ ين  د  ب   ة  ز  تَ عْ م  ،   اهَ م  لْ ع  ب   ة  ي  و  قَ  ة  ي  ص  خْ شَ  اء  نَ ب    :  ْؤيَت نَار    اهَ ل  بَ قْ تَ سْ م   يف   م 

 

   نهديكم رسالة هذا األسبوع اصل والحرص على مصلحة أبنائناالنجاح في إطار التو نا في ءشركا/ن يالمحترم ألمورالسادة أولياء ا
 الواجبات كتابال عنوان الدرس المادة

 الرتبية
 اإلسالمية

 مراجعة الدرس  نبينا محمد 1-حصة
 مراجعة الدرس  دعاء الطعام والشراب 2-حصة
 مراجعة الدرس  الرحيم اسم هللا  3-حصة

 اللغة 
 العربية

 مزرعة جدي تدريبات  األحد
  9مة اللغة العربية ص ملز

 ربيمن ملزمة الع 10ص  

   حرفي الراء والياء  اإلثنين

 حليل والتركيب الت الثالثاء
 + إمالء  11مة اللغة العربية ص ملز

 كلمات اإلمالء 
 أخي –أبي  - يأم –أنا حمد 

 من ملزمة العربي 12ص 

 األربعاء
   لنعمبع نحن الدرس الرا

 التعبير + إمالء الخميس

 1ص الجديدة مة اللغة العربية ملز

 مالء ت اإلكلما
 من ملزمة العربي 2ص  ثبت  –ترك  –بدأ  -أخذ 

   :مالحظات

 الرياضيات

 102 - 101 100 - 97 حل مسائل : اإلضافة األحد

 108 - 107 106 - 103 حل مسائل : الضم اإلثنين

 114 - 113 112 - 109 استكشاف الطرح الثالثاء

 120 - 119 118 – 115 تمثيل الطرح بجمل عددية األربعاء

 126 - 125 124 - 121 حل مسائل الطرح الخميس

علوم لا
 العامة

34صـ  35، 33صـ  دورة حياة الفراشة يما ه 1-حصة  

كيف أقارن بين مراحل حياة الكائنات  2-حصة

 الحية؟

  37،  36صـ 

  41،  38صـ  كيف تختلف ؟كيف تتشابه البذور و 3-حصة

  46صـ  49،  42صـ  ت الحية ؟ماذا أعرف عن الكائنا 4-حصة

     

 ةلغال
 االجنليزية

 Student's عنوان الدرس
Book Work Book  

ملف لونه حضار إ ضرورة song 23 19 األحد

لغة الواجبات لكتب  خضرأ

 زيةاالنجلي
 Top stars  24 20 اإلثنين
 Top stars 25 21 اءالثالث
 Our world 26 22 بعاءاألر 

 Our world 27 23 الخميس
   :أنشطة أسبوعية خالل األسبوع

 ( التعاون ) السبوعيةمة االقي
 ةالمدرسمدير                        النائب األكاديمي                                                   

                                                                        (                  )                               (              ) 


