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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

 

 1أحداث من سيرة النبي صلى هللا عليه و سلم  -1
 السيرة

 112-110مراجعة الدرس ص  112-110ص 
 2أحداث من سيرة النبي صلى هللا عليه و سلم  -2

 السيرة
 118-117حل ص  114-113ص

 مراجعة درس أحكام الطهارة و إزالة 52صر  أحكام الطهارة وإزالة النجاسة -3
 55-51النجاسات ص 

4-    
  مالحظات 

 اللغة 
 العربية

 

  قراءة ونسخ حتى اختفائها 102حتى  99من  -1-قراءة  -إنها زهرة واحدة  -1
 قراءة ونسخ حتى شيًئا 103حتى  99من  -2-قراءة  -إنها زهرة واحدة  -2
 100ص  قراءة ونسخ 104حتى  99من  -3-قراءة  -إنها زهرة واحدة  -3
 106حل ورقة وحل ص  108 - 107 حروف العطف -4
ونسخ اإلمالء ص  110كتابة الخط  109 الخروف والثعلب المكار -تعبير  -5

111 
 كيف تعد طبقا من السلطة الخضراء -اختبار قصير عن كتابة نص إجرائي   مالحظات

 اللغة
 اإلجنليزية

 

1- Song 1 45  45حفظ المفردات ص SB 
2- Song  2 45  45حفظ  مفردات االتجاهات ص  

SB 
3- Top stars 1 47  46حفظ المفردات ص SB 
4- Top stars 2                                 48  مراجعة قاعدة ضمائر الملكية ص

47 SB 
5- Our world 1 49  48حفظ المفردات ص SB 

    -شاء هللاان  -اختبار قصير يوم االربعاء  مالحظات
 الرياضيات

 
 250ص  250 -249ص   مراجعة الوحدة الرابعة -1
 253ص  252 - 251ص   مراجعة الوحدة الرابعة -2
 271ص  267ص   تغطية المناطق -3
 272ص  268ص   كيف أوجد المساحة -4

   اختبار قصير على الوحدة الرابعة  مالحظات
 العلوم

 
 77ص 76ص  (يجذبها المغناطيس ما المواد التي ) -1
 ---- 78ص كيف يعمل المغناطيس -2
 80ص 79ص كيف تختلف قوة المغناطيسات؟ -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 82ص  76- 72ص  الفزعة -1
 83ص  81 - 77ص  المرور -2
3-    

  مالحظات
      احلاسوب  

  2019/ 11 /     التاريخ:  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
 الوالدين( )بر  القيمة االسبوعية

                                                      


