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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 آية الكرسي و سورة التين  -اختبار شفهي -1
 حفظ السور المقررة حفظا جيدا - و الشرح و الضحى و تالوة الملك كاملة

تسميع آية الكرسي و سورة  -اختبار شفهي و -2
 حفظ السور المقررة حفظا جيدا - التين و الشرح و الضحى و تالوة الملك كاملة

 مراجعة لجميع الدروس - لما سبقمراجعة عامة  -3
   مالحظات

 اللغة 
 العربية

 

  مذكرة الفصل مراجعة النص الشعري والنص القصصي -1
 4-3-2ص 

 مذكرة البيت
 + إمالء من الدفتر 4-3-2ص 

 مذكرة الفصل مراجعة التدريبات اللغوية والتعبير الكتابي -2
 6-5ص

 مذكرة البيت
 + إمالء من الدفتر 6-5ص 

 مذكرة البيت ------- خط -إمالء  -استماع  -اختبار نهاية الفصل  -3
 12- 7حل النموذج الثاني من ص 

 مذكرة الفصل مراجعة النص الشعري والنص القصصي -4
 13-14-15-16 

 مذكرة البيت
 16-15-14-13ص 

 مذكرة الفصل مراجعة التدريبات اللغوية والتعبير الكتابي -5
18-17 

 18 - 17البيت مذكرة 
 20 - 19مراجعة 

   مالحظات 
 اللغة

 اإلجنليزية
 

 - - اختبار استماع -1
 -My favourite animal   اختبار تحدث -2

Classroom rules _ 
 -My favourite animals  اختبار تحدث -3

Classroom rules- 
4- Song 1 59  59حفظ المفردات  ص 
5- Song 2 59  59المفردات ص حفظ 

     تجرى اختبارات االستماع والتحدث أثناء حصص اللغة اإلنجليزية خالل اليوم الدراسي مالحظات
 الرياضيات

 
 313ص  311ص  مراجعة الوحدة الخامسة -1

   أوراق اثرائية مراجعة على الوحدة األولى -2
   أوراق اثرائية  مراجعة على الوحدة الثانية -3

  مالحظات
 العلوم

 
 94ص 90ص مخاطر استخدام المغناطيس -1
 99ص 98-96ص مراجعة الوحدة الثالثة -2
 مراجعة الوحدة األولي بالكتاب أوراق العمل مراجعة دروس الوحدة األولي -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 األولى بالتدريبات االثرائيةالوحدة  48 - 9ص  الوحدة األولى والدرس األول بالوحدة الثانية -1
 الوحدة الثانية بالتدريبات االثرائية 85 - 49ص  الدرس الثاني بالوحدة الثانية والوحدة الثالثة -2

  مالحظات
   اختبار حاسوب عملي   احلاسوب  

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

                                                      


