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

1 

 رسالة هذا األسبوع إطار التواصل والحرص على مصلحة أبنائنا نهديكم النجاح فينا في ءشركا/ن يالسادة أولياء األمور المحترم  
 

 الواجبات الكتاب عنوان الدرس المادة

 الرتبية
 اإلسالمية

 1- آداب الطعام والشراب . 1-حصة
 54و53و52ص

الفاتحة والناس ُسَوِر مراجعة 
المسد والفلق واإلخالص و 

 ()للمسابقةوالنصر والكوثر
 2-آداب الطعام والشراب . 2-حصة

 
 54حفظ الحديث ص  56و55و 54ص

  سيكون في درسالتقييم  القصير الثاني التقييم 3-حصة
 56تلوين ص   آداب الطعام والشراب

 اللغة 
 العربية

 3الملزمة ص  92 - 88 2الملزمة ص +  اليوم الرياضي  األحد
 ( مراجعة القرآن ) المسابقة 93  أسماء اإلشارة+ أدوات االستفهام  اإلثنين
 (مراجعة القرآن ) المسابقة  98 - 94 + التنوين حرف ض الثالثاء
 100 99 إمالءقراءة و  + التحليل والتركيب األربعاء
 4الملزمة ص  101 قراءة و إمالء  +  التعبير الكتابي الخميس

 الرياضيات

  148 - 138 مراجعة الوحدة : تقويم + تقويم األداء األحد

  156 - 153  19إلى  11تكوين األعداد من  اإلثنين

 158– 157 156 - 153 19إلى  11تكوين األعداد من تابع  الثالثاء

  162 - 159  األعداد المكونة من العشرات األربعاء

 164 - 163 162 - 159 تابع األعداد المكونة من العشرات الخميس

العلوم 
 العامة

تابع كيف أصنف األشياء بحسب المواد  1-حصة
 التي صنعت منها؟

83 : 86 87   
كيف يمكننا أن نختار المواد الستخدامها  2-حصة

  بحسب خصائصها؟
88 : 92 92 

تابع كيف يمكننا أن نختار المواد  3-حصة
 ؟الستخدامها بحسب خصائها 

93 : 95  
  100 : 98 مراجعة الوحدة الخامسة 4حصة  

 اللغة
 االجنليزية

  كتاب التدريبات كتاب الطالب 
 نسخ أوراق العمل Phonics 101 91 األحد

 اإلثنين
Phonics 102 92 QUIZ 2 اختبار قصير علي

 6الوحدة ال
 الثالثاء

Revision 103/104 93/94  في  96نسخ صفحة
 WORKBOOKال

  M8 Song  105 97 األربعاء
  tars1SopT 106 98 الخميس

 سارعوا إلى أعلى الجنان-أفضل االعمال وأشرف المسابقات –مسابقة القرآن الكريم  2020-2-17التاريخ:  االثنيناليوم:  أنشطة هذا األسبوع:
 2020-3-12وتنتهي   -اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني   2020-3-5التاريخ:  الخميساليوم:  مواعيد قادمة 

 (الشجاعة ) القيمة االسبوعية
                                                      


