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 .مؤثرة يف مستقبلهامنتمية 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

 

 43ص  3حل س -حفظ الحديث  37 -36 1من عالمات حسن إسالم المرء  -1
 .حفظ معاني المفردات 39 - 37 2من عالمات حسن إسالم المرء  -2
 .كاملة 42ص  41- 39 3من عالمات حسن إسالم المرء  -3
  19 -1حفظ اآليات من  25 -24 19 -9حفظ سورة االنفطار  -4

  اختبار قصير في درس فضل اإلنفاق وذّم البخل مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 26حل ص 19ص (قراءة ) أشجار الهواء -1
 27حل ص 27ص الجملة الفعلية -2
 31حل ص 29-28ص  تابع الجملة الفعلية -3
 43ص 7-6-5حل رقم  39ص  (قراءة )بالدي -4
 44-43ص 9-8رقم حل 42ص (حل تدريبات )بالدي -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Module 6 Project 1 SB 73 _____________ 
2- Module 6 Project 2 SB 73 WB 63 Ex. 3 
3- Module 6 Reading time SB 74-75 WB 64 Ex. 3 
4- Module 6 phonics SB 76 Study the phonics SB 76 
5- Module 6 CLIL SB 77 WB 66 Ex. 3 

 – space – moon – painter – engineer – mechanic سيتم امالء الكلمات اآلتية مالحظات
glue – slice – fry – inventor  

 الرياضيات
 

 2+1رقم 51ص   47من ص 1جمع األعداد الكسرية  -1
 5+4رقم 51ص   48من ص 2جمع األعداد الكسرية  -2
 2+1رقم 57ص   53من ص  األعداد الكسرية استخدام النماذج لطرح -3
 2+1رقم 63ص   59من ص  1طرح األعداد الكسرية  -4
 5+4رقم 63ص   60من ص  2طرح األعداد الكسرية  -5

 اختبار قصير على ماسبق دراسته في األسبوعين الماضيين مالحظات
 العلوم

 
 27 24 مراجعة الدرس األول -1
 32ص  2رقم  29 على اضاءة المصباحالعوامل المؤثرة  -2
 36 33  أثر إضافة مصباح للدائرة -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 .المقومات الطبيعية لِقيام األنشطة االقتصادية -1

 ( الغاز في قطر -مصادر الطاقة  )
: ص  20من ص 

25 
  . 25حل ص 

 الُمقومات البشرية لقيام األنشطة االقتصاديـة. -2
 ( رأس المال -األيدي العاِملة ) 

 ............... .30:  27من ص 

 الُمقومات البشرية لقيام األنشطة االقتصاديـة. -3
 ( األسواق -وساِئل النقل  -) التقُدم العلمي 

 
 .36ص  5،  4حل س  . 36:  30من ص 

  مالحظات
      احلاسوب  

  2020/ 1 /     التاريخ:  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
 حب الوطن  القيمة االسبوعية

                                                      


