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 .مؤثرة يف مستقبلهامنتمية 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

 

  في الكتاب 135حل صفحة  132- 130 1-علي بن أبي طالب رضي هللا عنه  -1
 في الكتاب 136حل صفحة  134 - 133 2-علي بن أبي طالب رضي هللا عنه  -2
  حفظ اآليات في البيت 91   40- 29حفظ سورة المرسالت  -3
  البيتحفظ اآليات في  91 - 90 40-1تسميع سورة المرسالت  -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 4س 105 104  كان وأخواتها -1
 إكمال اإلنشاء 106  مذكرات -إنشاء  -2
 3-1حفظ القصيدة من  111 1التسامح  -3
 6-4حفظ القصيدة من  114 2التسامح  -4

 9-7حفظ القصيدة من  115 2التسامح  -5 
   مالحظات 

 اللغة
 اإلجنليزية

 

1- M4 song 2 51 حل الورقة 
2- Top stars1 52 - 53 حفظ الكلمات 
3- Top stars2 

 
  حل الورقة 53- 52

4- Our world 1 54- 55 حفظ الكلمات 
5-  Our world 2 54 -55 Quiz on module 3 

  مالحظات
 الرياضيات

 
 129 ( ص21 – 19حل تمارين )  130 – 125  ترتيب العمليات الحسابية -1
 138( ص 30 –29حل تمارين )  138 – 133  المقادير الجبرية -2
 144( ص 33حل تمرين )  144 – 139  إيجاد قيم المقادير الجبرية -3
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  المقادير المتكافئة
  تبسيط المقادير الجبرية

145 – 150  
151 – 156  

  150( ص 28حل تمرين )
  156( ص 35حل تمرين )

  124إلى  112( .. ضرورة مراجعة صفحات الكتاب من 2اختبار قصير ) مالحظات
 العلوم

 
 71باقي صفحة   70 – 68  كواكب النظام الشمسي -1
  72صفحة   73 – 72  األقمار -2
  76  مراجعة على درس النظام الشمسي -3

  ضرورة حل اختبارات التييمز حيث تحسب لدرجات الطالب مالحظات
 االجتماعيات

 
 115- 114 112 - 111ص   أهم الخلفاء األمويين -1
 127- 126ص  122 - 118ص  الفتوحات اإلسالمية في عهد الدولة األموية -2
 129 - 128ص  124- 123ص  ضعف وسقوط الدولة األموية -3

  مالحظات
      احلاسوب  

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

                                                      


