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 .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

 

 126حل ص  122 – 121ص  3-هجرة النبي صلى هللا عليه وسلم  -1
 2، 1س  135حل ص  129-128ص 1-آداب الكالم والمحادثة -2
 2-آداب الكالم والمحادثة -3

 
 كاملة 136حل ص  131- 130ص 

 77تسميع السورة كاملًة ص  77ص  حفظ وتسميع سورة البروج -4
 96إلى  ص    86ير في درس الحديث: )عاقبة الصدق والكذب( من ص مالحظات: اختبار قص

 اللغة 
 العربية

 

 حل ورقة عمل 121-120 الهاء والتاء المربوطة -1
 نسخ الفقرة األولى 127:130 الرسم على الزجاج -2
 133حل ص  132-131 الرسم على الزجاج -3
 حل ورقة عمل 137-136  المثنى -4
كتابة موضوع عن صناعة سلطة  138 صنع مقلمة مدرسية التعبير " -5

 الفواكه
   مالحظات

 اللغة
 اإلجنليزية

 

1- Let's Talk SB 48 
WB 47 

Copy new words 
2- Project SB 49 

WB 48 
Ex. 3 WB page 48 

3- Story SB 50-51 
WB 49 

Ex. 3 WB page 49 
 4- Phonics SB 52 

WB 50 
 

5- CLIL 2 SB 53 
WB 51 

Project Work WB page 51 
  مالحظات

 الرياضيات
 

  12إلى  1من رقم  269 270 : 265  استعمال نواتج القسمة الجزئية -1
 17- 15رقم  270 270 : 265  استعمال نواتج القسمة الجزئية -2
  8إلى  1رقم  281 282 : 277  القسمة على عدد من رقم واحد -3
  15 – 14رقم  282  282 : 277  عدد من رقم واحد القسمة على -4
  8إلى  1من  287 288:  283 متابعة القسمة على عدد من رقم واحد  -5

 263إلى  235من صفحة  6اختبار قصير  مالحظات
 العلوم

 
 76صفحة  2و  1السؤال  68-66  خصائص المادة -1
 76 صفحة 4و  3السؤال   71 – 69  الكتلة والحجم -2
 77صفحة  6و  5السؤال   73 – 72  قياس أحجام المواد الصلبة و الشكل -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 . 112ص  5،  4حل س   112: ص  108ص  تابع ) العالقات القطريَّـة الِبريطاِنيَّـة -1
 ................  120:  116من ص  .الـتَّعـاُون  -2

  مالحظات
   برنامج للقصة المصورة    Windows photo   احلاسوب  

  2019/ 11 /     التاريخ:  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
 حفظ الوقت  القيمة االسبوعية

                                                      


