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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

 

 17-1حفظ سورة الطارق من  18ص   () تسميع اختبار منتصف الفصل الثاني شفوي  -1
 15التدريب على تالوة الواقعة ص  15صفحة  (شفوي ) تالوةاختبار منتصف الفصل الثاني  -2
 مراجعة الباب األول جيًدا 17إلى 20صفحة  1-عامة + اختبار تجريبيراجعة م -3
 17إلى 20صفحة  2-عامة + اختبار تجريبي مراجعة -4

 
 مراجعة الباب األول جيًدا

 هام-استعداًدا لالختبارأولياء األمور بمتابعة األبناء في مذاكرة الباب األول  السادة نوصي مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

أبيات من قصيدة  حفظ أول خمسة  أوراق عمل  مراجعة الحفظ والنص المعلوماتي 1اختبار تجريبي  -1
 39ص أشواق إلى الكعبة

  التدرب على كتابة قصة أوراق عمل مراجعة القواعد والتعبير 1اختبار تجريبي  -2
حفظ أول خمسة أبيات من قصيدة   أوراق عمل مراجعة الحفظ والنص المعلوماتي 2اختبار تجريبي  -3

 39أشواق إلى الكعبة ص
 القواعد والتعبيرمراجعة  2اختبار تجريبي  -4

 
مراجعة دروس الصفة والظرف  أوراق عمل

 وحروف العطف ونصب المضارع
 التدرب على كتابة قصة أوراق عمل مراجعة الحفظ والنص المعلوماتي 3اختبار تجريبي  -5

 اللغة   مالحظات
 اإلجنليزية

 

1- Project 2 SB 97 
WB 100 

Write about your diary 
2- Story SB 98-99 

WB 101 
Ex.3 WB 101 

3- Phonics SB 100 
WB 102 

Copy new words 

 موضوعات التحدث  Speaking Test اختبار تحدث        -4
 73صــ  SB تحدث عن مدينتك في الماضي -1

  85صــ  SB مؤشر صفحاتتصنع  كيف -2
 تجرى اختبارات التحدث أثناء الحصة الدراسية مالحظات

 الرياضيات
 

 12على  1من  147 148 : 143  جمع االعداد الكسرية -1
 16إلى  1من   153  154 : 149  طرح االعداد الكسرية -2
 23- 22رقم  154  154 : 149  طرح االعداد الكسرية -3
 باقي أوراق المراجعة  34 : 5  مراجعة الوحدة السادسة -4
 أوراق المراجعةباقي   34 : 5  مراجعة الوحدة السادسة -5

  82إلى  47الوحدة السابعة من  5اختبار قصير  مالحظات
 العلوم

 
 - -  مراجعة على درس درجة الحرارة -1

 - -  مراجعة على درس انتقال الحرارة -2
 - -  مراجعة على درس الموصالت والعوازل -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 .62ص  3حل س  62: ص  57ص .أركان الدوَلـة -1
 .71ص  4حل س  .71: ص  65ص  .الوَطن والُمواِطـن -2

  power point اختبار عملي في برنامج   احلاسوب    مالحظات
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