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 .مؤثرة يف مستقبلهامنتمية إىل وطنها،   معتزة بدينها وخلقها،  ،اقويٍّة بعلمه بناء شخصية    رؤيتنا:         
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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

 

 2، 1س  112حل الكتاب ص   107 - 106ص  1-أحكام الوضوء -1
 111حل أنظم تعلمي بالكتاب  ص  110 - 108ص  2-أحكام الوضوء -2

 1-هجرة النبي صلى هللا عليه وسلم  -3 

 

 123حل أنظم تعلمي بالكتاب ص  119 - 116ص 
 2-هجرة النبي صلى هللا عليه وسلم  -4

 

 126-125حل الكتاب ص   122 - 120ص 
 من لم يحفظ سورة البروج كاملة إلى اآلن فليسرع  في الحفظ حتى ال يرسب في الشفوي  مالحظات

 اللغة 
 العربية

 

-110-109ص 1أغنية الحرية  -1
111 

 109نسخ أول خمس أبيات ص

 2أغنية الحرية  -2
 

نسخ من البيت السادس إلى التاسع  113-112ص
 109ص

 3أغنية الحرية  -3
 

 حفظ أول خمس أبيات 115-113ص
 ورقة عمل ورقة عمل 1المضاف إليه  -4
 119حل ص  119-118 2المضاف إليه  -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Song 2 SB 43 
WB 42 

Answer the worksheet 
2- Top Stars 1 SB 44-45 

WB 43 
Copy new words 

3- Top Stars 2 SB 45 
WB 43-44 

Ex.5 page SB 45 
4- Our World 1 SB 46-47 

WB 45 
Copy new words 

5- Our World 2 SB 47 
WB 45-46 

 
  مالحظات

 الرياضيات
 

  20إلى  1رقم 245صفحة  246 :241  الحساب الذهني : تقدير نواتج القسمة -1
 23 -22– 21رقم  246صفحة  246 :241  الحساب الذهنى : تقدير نواتج القسمة -2
 4-3-2-1رقم  257صفحة  258 :253  تفسير باقي  القسمة -3
 6-5رقم  257صفحة   258 : 253  تفسير باقي القسمة -4
 4-3-2-1رقم  263صفحة  264:  259 القسمة كمشاركة  5

  الوحدة الرابعة كاملة   5اختبار قصير  مالحظات
 العلوم

 
 53باقي صفحة   53 – 52 الثدييات؟ ما دورة حياة -1
 56صفحة  56 – 54  دورة حياة البرمائيات والحشرات واألسماك -2
 62صفحة   60 – 59  مراجعة على دورات الحياة -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
كاني فـي دوَلـة قطـر -1  .87ص  4حل س  87:  82من ص  .التـوِزيـع السُّ
 106حل ص   106:  102من ص  (ِبن جاِسـم) ِصفاته وأهم أعمالهالشيخ عبد هللا  -2
    

  مالحظات
      احلاسوب  
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 حفظ الوقت  القيمة االسبوعية
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