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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

 

تسميع سورة التين - 14-تالوة الملك ا 21-18-15  اختبار شفهي أثناء الحصص -1
 و آية الكرسي

 مراجعة المجاالت جيدا في البيت 48-24 مراجعة التفسير و الحديث و العقيدة -2
 مراجعة المجاالت جيدا في البيت 72 -51 مراجعة الفقه و السيرة و اآلداب -3

تجريبااااااااي و اختبااااااااار  اإلثنااااااااين 3/4و  3/1 -األحااااااااد 3/3و 3/2للصاااااااافو   الشاااااااافهياالختبااااااااار  مالحظات 
 الثالثاء و األربعاء أثناء الحصص

 اللغة 
 العربية

 

+الفعلين الماضي  39حتى  35مراجعة النشيد من ص اختبار تجريبي شامل                      -1
  والمضارع وإن +كتابة نص معلوماتي عن الحصان

الحل في مذكرة    مراجعة النص الشعري والنص القصصي -2
 الفصل

تدريب الطالب على الحركات القصيرة 
+ التاء المربوطة  26و 25والطويلة ص

 45و44و43والمفتوحة ص
منتصف الفصل  -اختبار استماع وإمالء وخط  -3

 - األول
 41و 24و  23مراجعة الكتاب ص  -------

 59و 58و 42و
الفعل الماضي والفعل  -التدريبات اللغوية مراجعة  -4

 - المضارع وعمل إّن وفقرة لغويات
الحل في مذكرة 

 الفصل
 الحل في مذكرة المنزل

الحل في مذكرة  - نص معلوماتي -مراجعة التعبير الكتابي  -5
 الفصل

 -الَجَمل  -كتابة نص معلوماتي عن 

 نرجو بذل المزيد من الجهد في هذه األيام ، استعداًدا الختبار منتصف الفصل الدراسي األول  مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

 تحدث عن صديقك -تحدث عن نفسك   اختبار تحدث -1
 تحدث عن صديقك -تحدث عن نفسك   اختبار تحدث -2
   اختبار استماع -3
   مراجعة الوحدة االولى -4
   مراجعة الوحدة الثانية -5

  مالحظات
 الرياضيات

 
 144 - 143صا   139صا  التدرب على حقائق الضرب  -1
 150 - 149صا   145صا   خاصية التجميع : ضرب ثالثة عوامل -2
  160 - 159صا  3مراجعة الوحدة  -3

الواجبات الناقصة بالكتاب المدرسي، اإلجابة التنبيه على الطالب بحفظ جدول الضرب كامال ، إكمال حل   مالحظات
 ، نرجو من التالميذ االستعداد الختبار منتصف الفصل الدراسي Teams على االختبارات المقدمة على الا

 العلوم
 

 14ملخص سبوري لألسنان ص  6-1ص  أوراق المراجعة درس األسنان -1
 28سبوري ألعضاء الجسم ص ملخص  11 -7ص  أوراق المراجعة درس أعضاء الجسم -2
 47ملخص سبوري للتصنيف ص 15-12ص أوراق المراجعة درس التصنيف -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 32- 31  32- 10  مراجعة الوحدة األولى -1
  47– 45 56- 36  مراجعة الوحدة الثانية -2

  مالحظات
   جدول الحصصأثناء الحصة حسب  الحاسب اآللياختبار عملي    احلاسوب  

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

                                                      


