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

 الرتبية
 اإلسالمية

 118ص 117ص  الصدق 1-حصة

 2-حصة
 ( مراجعة  المجالين ) الحديث و العقيدة

 43 - 34ص 
  حفظ حديث فضل التيامن
 41و حديث بني اإلسالم ص

 مراجعة عامة مراجعة عامة اختبار قصير 3-حصة
  :مالحظات

 اللغة 
 العربية

 144نسخ الفقرة األولى ص 144 قراءة  الغراب والجرة األحد
 144نسخ الفقرة الثانية 144 قراءة الغراب والجرة اإلثنين
 144نسخ الفقرة الثالثة  149-146 حل تدريبات  الغراب والجرة الثالثاء
 حل ورقة الواجبات 155-150 حل تدريبات الغراب والجرة األربعاء
 156نسخ النشيد  156 نشيد ما أجمل الطيور الخميس

 :  مالحظات

 الرياضيات

 247حل باقي صفحة  247 - 246صـ  متابعة تفكيك األعداد للطرح. األحد
 251حل باقي صفحة  251 -249صـ  .حل مسائل من خطوة واحدة ومن خطوتين اإلثنين
 254صـ  3حل تدريب  253 -252صـ  .حل مسائل من خطوة واحدة ومن خطوتين الثالثاء
 264صـ  10،  9تدريب  حل 264 -262صـ  .مراجعة الوحدة الخامسة األربعاء
  269 -265صـ  .مراجعة الوحدة الخامسة الخميس

 مالحظات:  
 

العلوم 
 العامة
 

 23 22 - 18 كيف أستخدم البطاريات بأمان؟ 1-حصة
 29 28 - 24 هل يمكن إعادة تدوير البطاريات؟ 2-حصة
   ( اختبار قصير ) استخدام الكهرباء بأمان 3-حصة

  مشروع عن الكهرباءمالحظات: عمل 

 اللغة
 االجنليزية

During this week our stduents will study from pages 64-68 
Poject  

phonics  
Revision  
Top time  

 : مالحظات

تكنولوجيا 
 52 - 51 44 - 43 طباعة المستند املعلومات

 :أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
 الوالدين()بر  القيمة االسبوعية
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