
مدارس الفرقان الخاصة للبنين
 الرسائل األسبوعية   العام الدراسي   

(االبتدائية ةالمرحل (
 السادس :صف لل م 2020-2019هـ  1440-1441 

الثانيالفصل الدراسي 
  23220202722020من    8  األسبوع  

 

 .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

 

 اآليات في البيتحفظ  22صفحة  40- 30حفظ سورة النبأ  -1
 تالوة اآليات في البيت 17صفحة  26 - 19تالوة سورة فاطر  -2
 26-1حفظ سورة النبأ كاملة وتالوة فاطر   26-1اختبار شفهي حفظ النبأ وتالوة فاطر  -3
 26-1سورة النبأ كاملة وتالوة فاطر حفظ   26-1اختبار شفهي حفظ النبأ وتالوة فاطر  -4

  سيكون االختبار الشفهي إن شاء هللا تعالى يومي األربعاء والخميس في التالوة والحفظ مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 37حفظ المقطع األول من قصيدة مساء الخير ص   مراجعة القراءة -1
 37من قصيدة مساء الخير صحفظ المقطع الثاني   -1- النحوية مراجعة القواعد -2
 37حفظ المقطع الثالث من قصيدة مساء الخير    لقواعد اإلمالئيةمراجعة ا -3
 إكمال اإلنشاء في البيت  مراجعة اإلنشاء -4
 37حفظ المقطع الرابع من قصيدة مساء الخير   -2-مراجعة القواعد النحوية  -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Our world 2  96 حفظ الكلمات  
2- Let’s talk  97 حفظ الكلمات  
3- Project  98 write an invitation for an event 

4- Speaking test       يرجي دراسة هذه الموضوعات                      Talk about your country  
 Talk about a film you like 5- Speaking test  

   يومي األربعاء والخميس ختبارات التحدثتعقد ا مالحظات
 الرياضيات

 
 بالكتاب 120ص  19حل رقم  120 - 115  مقارنة معدالت الوحدة -1
  بالكتاب 126ص  15حل رقم  126 - 121 1 تطبيقات على معدالت الوحدة -2
 بالكتاب 126ص  17حل رقم   126 – 121 2تطبيقات على معدالت الوحدة  -3
  بالكتاب 73و 72حل تمارين ص  ورقة عمل ( : المعادالت1مراجعة ) -4
 بالكتاب 75و 74حل تمارين ص  ورقة عمل ( : المتباينات2مراجعة ) -5

  مالحظات
 العلوم

 
 - -  مراجعة درس تصنيف النباتات -1
 - -  مراجعة درس تصنيف الحيوانات -2
 - - والتغير في النبات مراجعة درس النمو  -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 82 80- 77  السلطات الدستورية -1
 75-73 80-67  مراجعة وحل تدريبات الوحدة الثالثة -2
 40-39 40-11  مراجعة الوحدة األولى -3

  مالحظات
 مشروع الوحدة   احلاسوب  

 أسبوعلمدة  26/2اختبار عملي بدًءا من يوم األربعاء 
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