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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   الكتاب المدرسي     عنوان الدرس المادة 
 الرتبية

 اإلسالمية

 

 مراجعة المجالين في البيت 114-95و 44-29 مراجعة المجال األول والثاني في الباب األول والثاني -1
 مراجعة المجالين في البيت 128-116و 60-46 مراجعة المجال الثالث والرابع في الباب األول والثاني -2

 مراجعة المجالين في البيت 130.145و 77– 62 والثانيمراجعة المجال الخامس والسادس في الباب األول  -3 
 مراجعة الدروس في البيت 145 -44 مراجعة عامة على دروس الباب األول والثاني -4 
  مالحظات  

 اللغة 
 العربية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مراجعة ما سبق دراسته من دروس اإلمالء -1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اختبار االستماع واإلمالء -2
  5-1حفظ قصيدة التسامح من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مراجعة القراءة -3
 9-6حفظ قصيدة التسامح من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مراجعة القواعد النحوية -4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إنشاء -5

 اللغة
 اإلجنليزية

 

   اختبار استماع -1
 Subjects: 1- what did you do last  اختبار تحدث -2

weekend 
2- suggestions SB P. 54 

    اختبار تحدث -3
4- Module 5 Song  55 حفظ الكلمات ride a 

horse - sail a boat- 
rollerblade - go 

skiing – play baseball 5- Top stars 1 56 - 57  
  مالحظات

 الرياضيات
 

 188حاول أن تحل . ص   192 – 187 (1الجداول التكرارية والمدرجات التكرارية ) 1
 189حاول أن تحل . ص  192 – 187 (1الجداول التكرارية والمدرجات التكرارية ) 2
 إكمال أوراق العمل أوراق عمل مراجعة جمع وطرح الكسور العشرية 3
 إكمال أوراق العمل عملأوراق  مراجعة ضرب وقسمة الكسور العشرية 4
 إكمال أوراق العمل أوراق عمل مراجعة ضرب وقسمة الكسور االعتيادية 5

  مالحظات
 العلوم

 
   م24/11/2019اختبار عملي األحد  -1
   مراجعة  -2
   مراجعة -3

 م24/11/2019اختبار عملي األحد  مالحظات
 االجتماعيات

 
  بالتدريبات اإلثرائيةالوحدة األولى    مراجعة قسم الجغرافيا الوحدات األولى والرابعة -1
  الوحدة الثانية بالتدريبات اإلثرائية  مراجعة قسم التاريخ الوحدات الثانية والخامسة -2
  الكتاب كامالا   اختبار تجريبي -3

  مالحظات
   اختبار عملي   احلاسوب  

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

                                                      


