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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

 

 حفظ اآليات في البيت 91صفحة  14 -1حفظ سورة المرسالت  -1
  حفظ اآليات في البيت 91صفحة  28-15حفظ سورة المرسالت  -2
 103حل  التقويم صفحة  97- 95صفحة  1وصايا لقمان البنه ) تفسير (  -3
 104حل التقويم صفحة  101-98صفحة  2وصايا لقمان البنه ) تفسير (  -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 4س 80ص 79 2قصة الثج  -1
 7س  81ص  80 3قصة الثلج  -2
 أ - 4س  85ص 83 1الفعل المضارع -3
 ب - 4س  85ص 84 2الفعل المضارع -4
  إكمال اإلنشاء 96 عمل الخير -إنشاء  -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Module 3 Quiz 31 الكلمات حفظ 
2- Top stars1  32-33 حفظ الكلمات 

 3- Top stars2 32-33  3حل تمرين wb  27ص 
4- Our world 1 34 - 35 حفظ الكلمات  
5-    

  مالحظات
 الرياضيات

 
 بالكتاب 84حاول أن تحل ( ص  )  88 – 83 (1تمثيل النقاط في المستوى اإلحداثي ) -1
 ( بالكتاب1) 85حاول أن تحل ( ص  )  88 – 83 (2في المستوى اإلحداثي ) تمثيل النقاط -2
 ( بالكتاب2) 85حاول أن تحل ( ص  )  88 – 83 (3تمثيل النقاط في المستوى اإلحداثي ) -3
 ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ                   -4

  مالحظات
 العلوم

 
1- - - - 
 55 52 – 50 ( أعضاء الحس ) الدماغ -2
 55 53 ( األذن -أعضاء الحس ) العين  -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 101- 99 87- 84  النمو السكاني للوطن العربي -1
 102 90- 88  التركيب السكاني -2
 104- 103 97- 94 التوزيع السكاني -3

  مالحظات
   قبس ام ىلع ةعجار م   احلاسوب  

  2019/ 10 /     التاريخ:  اليوم:  أسبوعية خالل األسبوعأنشطة 
   القيمة االسبوعية

                                                      


