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

5 

 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

 

 . كاملة 69الكتاب المدرسي  67 - 65  الكرم -مواقف من السيرة النبوية  -1
 5س  80الكتاب المدرسي ص 73 -72 1اهتمام اإلسالم بالرياضة  -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ             74 - 73 2اهتمام اإلسالم بالرياضة  -3
  78الكتاب المدرسي ص 67 -75 3 اهتمام اإلسالم بالرياضة -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 80ص5-4-3رقم   77ص عاقبة الخائن -قراءة  -1
 81ص 8-7-6حل رقم 81-77ص عاقبة الخائن-حل تدريبات  -2
 83حل ص 81-77 حل تدريبات عاقبة الخائن -3
 86ص2حل رقم  84 أسلوب االستثناء -4
 87ص4رقم  حل 87-86ص االستثناءحل تدريبات أسلوب  -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Module 8 Song SB 91 حفظ الكلمات SB 91 
2- Module 8 Top Stars 1 SB 92 - 93 حفظ الكلمات SB 92 
3- Module 8 Top Stars 2 SB 93 حل ورقة العمل 
4- Module 8 Our world 1 SB 94 - 95  حفظ الكلماتSB 94 
5- Module 8 Our world 2 SB 95 WB 82 EX. 3 

stadium مالحظات  – go cycling  – go waterskiing     اآلتية : سيتم إمالء الكلمات  
play badminton  – shake hands  - wrap 

 الرياضيات 
 

 159ص  155من ص  الكسور والقسمة -1
 165ص  161من ص  نواتج القسمة في صورة كسور -2
 171ص  167من ص  1 قسمة أعداد كلية على كسور الوحدة -3
 172ص  168من ص  2قسمة أعداد كلية على كسور الوحدة  -4
 177ص  173من ص  قسمة كسور وحدة على أعداد كلية -5

 عداد الكسريةاختبار قصير على ضرب اال مالحظات
 العلوم

 
 66 65  مراجعة الوحدة الرابعة -1
  69-68  خصائص الماء -2
 71 70 تغيرات حاالت الماء -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 69ص  5حل س  59،  58،  57ص  .َيـوم ُاحـد -َيـوم َبدر  -1
 ............ 61،  60ص  .ُصلح الُحديبيـة -َيـوم األحـزاب  -2
 69ص  6حل س  64،  63،  62ص  .ُمكاتبة الُملوك واأُلمراء -فتح مَـّكـة  -3

  مالحظات
   الفرق بين البيانات والمعلومات   احلاسوب  

 سارعوا إلى أعلى الجنان-أفضل االعمال وأشرف المسابقات –مسابقة القرآن الكريم  2020-2-17التاريخ:  االثنيناليوم:  أنشطة هذا األسبوع:

 2020-3-12وتنتهي   -منتصف الفصل الدراسي الثاني  اختبارات  2020-3-5التاريخ:  الخميساليوم:  مواعيد قادمة 

 ( العفو) القيمة االسبوعية
                                                      


