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  12120201612020من    2  األسبوع  

 

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

4 

 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

 

 24صفحة   2،  1حل السؤالين  20-21 1-التذكير بنعم هللا تعالى -1
 2-التذكير بنعم هللا تعالى -2

 
 25- 24صفحة  5،  4حل السؤالين  22-21

 3-التذكير بنعم هللا تعالى -3
 

 25صفحة  8،  6حل السؤالين  23-22
 18ص تسميع سورة الطارق كاملة  18 حفظ -سورة الطارق  -4 

 ونطلب منهم االجتهاد -نرجو لألبناء التوفيق    -عودًا حميدًا إلى بيتكم الثاني مدرسة الفرقان  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 نسخ الحديث وحفظه 14-13-12 1حديث  عليكم بالصدق  -1
 2حديث عليكم بالصدق   -2

 
 نسخ الحديث وحفظه 15-16

 19نسخ الفقرة األولى ص  23إلى  19 1قصة  أرحمة   -3 
 19نسخ الفقرة الثانية ص  25-24 2قصة  أرحمة  -4
 الجدول 27ص  2حل تدريب  27-26 3قصة  أرحمة  -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Top Stars 2 SB 69 
WB 70-71 

 
2- Our World 1 SB 70-71 

WB 72 
Copy new words 

3- Our World 2 SB 71 
WB 72-73 

Ex.5 SB 71 
4- Let's Talk SB 72 

WB 74 
Copy new words 

5- Project SB 73 
WB 75 

 
  مالحظات

 الرياضيات
 

 8إلى  1من  9صفحة   10 : 5  فهم العوامل -1
 12إلى  1من  15صفحة  16 : 11  العوامل -2
 4إلى  1من 27صفحة  28 :23  األعداد األولية وغير األولية -3
 16إلى  5من  27صفحة  28 :23  األعداد األولية وغير األولية -4
  8إلى  1من  33صفحة   34 : 29  المضاعفات -5

  مالحظات
 العلوم

 
 14صفحة   14 – 12 ما وحدات قياس درجة الحرارة ؟ -1
 17صفحة   17 – 15 كيف تختلف درجة الحرارة في مواقع مختلفة      -2
 21صفحة  4السؤال   21 – 20 درس درجة الحرارة مراجعة على -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 .................... 14:  11من ص  .المواِرد الطبيعيـة -1
 .19حل ص  19:  14من ص  .توِزيع المواِرد الطبيعيـة -2
3-    

  مالحظات
   ( االنترنت والويب ) محركات البحث   احلاسوب  

  2020/ 1 /     التاريخ:  اليوم:  أسبوعية خالل األسبوعأنشطة 
 حفظ الوقت  القيمة االسبوعية

                                                      


