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 .مستقبلهامؤثرة يف منتمية 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

 

 حفظ الحديث والراوي و المعاني 38 - 37ص  1حديث شريف  -إتقان العمل    -1
 42 - 41حل التقويم ص  40 - 39ص  2حديث شريف  -إتقان العمل  -2
 تسميع سورة الليل كاملة 19ص   حفظ وتسميع سورة الليل -3
4-    

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 حل الورقة 26 -  25 1أدوات االستفهام  -1
 أسطر 4تدريب إمالء آخر 17ص  2 – 26 – 25 2أدوات االستفهام  -2
 29 28  أللف الفارقة  -إمالء  -3
كتابة رسالة ألمك بمناسبة نجاحك في  30  رسالة قصيرة -تعبير كتابي  -4

 مسابقة القرآن الكريم
  أبيات 5حفظ ونسخ  33  نشيد لغتي العربية -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Story  78-79  وحفظ  79-78قراءة القصة ص
  المفردات

2- Phonics  80  والتمييز بين  80مراجعة الدرس ص
  الصوتين

3- Project 1  81  ومراجعة  81قراءة النص ص
  اإلجابات

4- Project 2  81  جمل عن نفسك 4كتابة wb  ص
78 

5- Round up  82  مراجعة مفردات وقواعد الوحدة
  السادسة

  مالحظات
 الرياضيات

 
 39 38 - 37  مراجعة الوحدة السادسة -1
  55  56 – 51  1خواص الجمع  -2
  56   56 – 51  2خواص الجمع  -3
 61  62 – 57  1تقريب االعداد الكلية  -4
 62  62 – 57  2تقريب األعداد الكلية  -5

  مالحظات
 العلوم

 
 --- 16-15ص  المرونة-الخصائص الفيزيائية للمواد  -1
 19ص 18-17ص  كيف تصنف المواد -2
 8رقم  24ص 24-23ص  مراجعة الدرس األول -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 22 20- 19  الحق في التعبير والمشاركة -حقوق الطفل  -1
 22  20– 10 مراجعة درس حقوق الطفل -2

  مالحظات
   البحث في االنترنت   احلاسوب  

  2020/ 1 /     التاريخ:  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
 (الرحمة)  القيمة االسبوعية
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