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

6 

 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 127و 126حل صفحة  123- 122 1أحكام التيمم ) -1
  في الكتاب 128حل صفحة  124-125 2أحكام التيمم ) -2
 تالوة اآليات في البيت وتطبيق اإلدغام 84-86 وتجويد اإلدغام 55-49تالوة سورة األحزاب  -3
 - - رحلة مدرسية -4

 القادم إن شاء هللا تعالى األربعاءستقيم المدرسة رحلة مدرسية لطالب صف سادس يوم  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 د 1س 98 95 1مسافر في الصين  -1
 ج 3س  99 99 2مسافر في الصين  -2
 د 9س 100 100 3مسافر في الصين  -3
4-    
 ه 2س 104ص  102  كان وأخواتها -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Phonics  SB 40 كتابة كلمات جديدة بنفس الصوت 
2- Top time  SB 41 حفظ الكلمات  
3- Module 4 song  SB 43 حفظ الكلمات 

 4- Top stars 1 SB 44 -45 حفظ الكلمات 
 5- Top stars 2 

 
SB 44 -45 EX 3 P.36 WB 

  مالحظات
 الرياضيات

 
  119ص  -حاول أن تحل   124 – 117 1األكبر ) العامل المشترك -1
 121ص  -( 3حل تمرين )  124 – 117 2العامل المشترك األكبر ) -2
 120ص  -حاول أن تحل   124 – 117 1المضاعف المشترك األصغر ) -3
 121ص  -( 4حل تمرين )  124 – 117 2المضاعف المشترك األصغر ) -4

  مالحظات
 العلوم

 
 71صفحة  1سؤال   67 – 64  مكونات النظام الشمسي -1
 71صفحة  3السؤال  70 - 68  كواكب المجموعة الشمسية -2
3- - - - 

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 113 109- 108  نشأة الخالفة األموية -1
 114 111- 110 أبرز الخلفاء األمويين وأهم أعمالهم -2
 115 112 -111 األمويين وأهم أعمالهمأبرز الخلفاء  -3

  مالحظات
  95 - 93 الرسم باستخدام القلم   احلاسوب  

 رحلة  ترفيهية لطالب الصف الخامس والسادس 2019/ 11 /6التاريخ:  اليوم: األربعاء أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
  حفظ الوقت القيمة االسبوعية

                                                      


