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

 

6 

 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

 

 في الكتاب 113حل صفحة  108 - 106 1أثر الظلم وعاقبته  -1
 في الكتاب 114حل صفحة  110 - 109 2أثر الظلم وعاقبته  -2
 في الكتاب 119حل صفحة  117- 116 1نبي هللا شعيب عليه السالم  -3
 في الكتاب 120حل صفحة  118- 117 2نبي هللا شعيب عليه السالم  -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 -ب- 85  83  2الفعل المضارع  -1
 إكمال اإلنشاء 86  عمل الخير -إنشاء  -2
 89ص 87 الهمزة المتطرفة -3

 101 95 1يوميات مسافر في الصين  -4 
 ج -3س-99 99 2يوميات مسافر في الصين  -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Our World 1 34-35 حفظ الكلمات  
2- Our World 1 

 
 حل الورقة 34-35

3- Let's talk 36 حفظ الكلمات 
4- project 37 كتابة رسائل لصديق 
5- Reading time 38-39 حفظ الكلمات 

  مالحظات
 الرياضيات

 
  90ص  -حاول أن تحل   94 – 89 (1المسافات في المستوى اإلحداثي ) -1
 91ص  -حاول أن تحل  94 – 89 (2في المستوى اإلحداثي ) المسافات -2
 91ص  -حاول أن تحل  94 – 89 (3المسافات في المستوى اإلحداثي ) -3
  92( ص 2حل رقم ) 94 – 89 (4المسافات في المستوى اإلحداثي ) -4

  88إلى  83ضرورة مراجعة صفحات الكتاب من  -( 1اختبار قصير رقم ) مالحظات
 العلوم

 
 55باقي صفحة  54-53 (الجلد -اللسان  -تابع أعضاء الحس )األنف  -1
 - 58  مراجعة على درس أعضاء الحس -2
 61صفحة  7سؤال  61-60  مراجعة الوحدة األولى -3

  31/10/2019يوم الخميس  االختبارالدخول على برنامج التيمز وحل  مالحظات
 االجتماعيات

 
 102-101 96- 94 السكاني في الوطن العربيالتوزيع  -1
 103 98- 97 الكثافة السكانية في الوطن العربي -2
 104-99 104- 84  مراجعة الوحدة األولى -3

  مالحظات
   الرسم باستخدام القلم   احلاسوب  

  2019/ 10 /     التاريخ:  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
   القيمة االسبوعية

                                                      


