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 .مؤثرة يف مستقبلهامنتمية إىل وطنها،   معتزة بدينها وخلقها،  ،اقويٍّة بعلمه بناء شخصية    رؤيتنا:

3 

 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

 

 جيدا 61– 60مراجعة الدرس ص  61-60  صبر الرسول صلى هللا عليه وسلم في الدعوة -1
 66-60حل األسئلة ص  63-62 صبر الرسول صلى هللا عليه وسلم في الدعوة -2
 69وحل األسئلة ص  69قراءة الدرس ص  69 اآلداب 1محبة هللا تعالى   -3

 سبق دراسته أثناء الحصصاختبار قصير فيما  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

كتابة موضوع مشابه عن زهرة أخرى في  61 - 60 - زهور من بالدي -التعبير الكتابي  -1
 دفتر الواجب

تدريبات إمالء + اختبار قصير على الفعل الماضي  -2
  والفعل المضارع

63   - 23 - 24 
   -41 - 42  

 62كتابة الخط ص 

حفظ ونسخ أربعة أبيات من النشيد  68- 67 -1 -إني رأيت نملة  -نشيد  -3
 67ص

 67فظ ونسخ بقية النشيد ص ح 70 -  69  - 67 - 2 -إني رأيت نملة  -نشيد  -4
  72ل ص ح 71  -  70 - 67 - 3 -إني رأيت نملة  -نشيد  -5

 المضارعاختبار قصير يوم اإلثنين على الفعل الماضي والفعل  مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- phonics Sb 28  28قراءة الدرس ص 
2- Project 1 Sb 29  29قراءة النموذج صsb   جيدا

 (بالمنزل)فقرة القراءة
3- Project 2 Sb 29  جمل عن احد أفراد االسرة  4كتابة

 29مستفيدا من النموذج ص 
4- Round up  Sb 30  27مراجعة حل ص sb  
5- Top time  Sb 31 مراجعة مفردات وقواعد الوحدة الثانية 

sb  للمفردات وص  75-47الصفحات
 للقواعد  80-81

                        -باذن هللا  -ربعاء اختبار قصير يوم األ  مالحظات
 الرياضيات

 
 120-119صـ   115 صـ كعامل 3تطبيق الخصائص : العدد  -1
 126-125صـ   121صـ  كعامل 4تطبيق الخصائص : العدد  -2
 132-131صـ  127صـ  7و6تطبيق الخصائص : العددان  -3
 138- 137صـ  133صـ   كعامل 8العدد  -4

 .التنبيه على الطالب بحفظ جدول الضرب كامال ، إكمال حل الواجبات الناقصة بالكتاب المدرسي  مالحظات
 العلوم

 
 2رقم  46ص  45-44ص (كيف تصنف الحيوانات )األسماك والزواحف -1
 _______ 45 ص ( كيف تصنف الحيوانات) البرمائيات -2
 _______ 49ص  مراجعة درس التصنيف -3

 ضرورة المراجعة الجيدة )اختبار قصير( الحصة الثانية من األسبوع مالحظات
 االجتماعيات

 
 51 53- 50 أشكال سطح األرض -1
 67 56- 54 أشكال سح األرض في وطني -2

  مالحظات
      احلاسوب  
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