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 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

 

 في الكتاب 144حل صفحة  139 – 138 1-الحلم وكظم الغيظ  -1
 في الكتاب 145حل صفحة  141- 140 2-الحلم وكظم الغيظ  -2
 . تالوة اآليات في البيت 85 .  65-56حكم اإلدغام وتالوة سورة األحزاب  -3
 . اآليات في البيتتالوة  85 . 73 -65حكم اإلدغام وتالوة سورة األحزاب  -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 121 118  الحروف الناسخة -1
 121 120 2الحروف الناسخة  -2
 124 122  التنوين -3
 التدرب على سماع نصوص وفهمها من اإلنترنت 126 -استماع -حكمة أمير  -4
 139    2-3 135  سكك الحديد القطرية -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Let's talk  48 حفظ الكلمات picnic - café aquarium-  
square - skatepark market 

2- Project 49 Write an email WB P. 39 

3- Reading time  50 - 51   حفظ الكلمات- grow - seed 
green bean- soil - plant 

4- Phonics  52  كلمات بنفس الصوت 5كتابة  
5- CLIL 2 53  حفظ الكلماتearthquake - wave tsunami 

- flood - coast - lift 
surface - natural - disaster damage 

- destroy 
  مالحظات

 الرياضيات
 

 180ص  29الوسط الحسابي رقم   Mean 173 – 180  الوسط الحسابي 1
 180ص  29الوسيط رقم  Median 173 – 180  الوسيط 2
 180ص  29المنوال رقم  Mode 173 – 180 المنوال  3
 180ص  29المدى رقم  Range 173 – 180المدى   4
  186ص  22تمرين   Box Plots 181 – 186 مخطط الصندوق وطرفيه  5

 156إلى  125( .. ضرورة مراجعة صفحات الكتاب من 3اختبار قصير ) مالحظات
 العلوم

 
 88ص  -2-1رقم 81-77  حركة األرض -1
 88ص  5-4-3رقم 85-82 الفصول األربعة -2
  90  استكشف حركة القمر 3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 140- 139ص  137 - 134ص   التنوع واالختالف -1
 المواطنة الفاعلة -2

 
 146- 142ص 

 

 148ص 
 148- 139ص  146- 134ص   مراجعة الوحدة السادسة -3

  مالحظات
      احلاسوب  

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