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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

 

 2، 1س  52الكتاب المدرسي ص  47-46ص 1أحكام االستنجاء واالستجمار  -1
 .47حفظ التعريفات ص 48ص  2أحكام االستنجاء واالستجمار  -2
 . كاملة 51الكتاب المدرسي ص 50-49ص 3أحكام االستنجاء واالستجمار  -3
 ــــــــــــــــــــــــــــــ           17 -15ص 23إلى  13تالوة سورة يس من اآلية  -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 61-60ص 3-2حل رقم  57 قصة التقويم الهجري  -1
 5-4-3حل رقم  58-57 تابع قصة التقويم الهجري  -2
 8-7-6حل رقم  58-57 تابع قصة التقويم الهجري  -3
 أسطر 8قصة حوارية كتابة  64 ي لتقويم القطر اتعبير كتابي  -4
التدريب على كلمات بها همزة متوسطة  65 إمالء الهمزة المتوسطة على ياء -5

 على ياء
   مالحظات

 اللغة
 اإلجنليزية

 

1- Module 2 Top stars 1 SB 20-21 WB16 حفظ الكلمات SB20 

2- Module 2 Top stars 2 
 

SB 20-21 WB16 Worksheet 

3- Module 2 Our world 1 
 

SB 22-23 WB17 حفظ الكلمات SB22 
 4- Module 2 Our world 2 

 
SB 22-23 WB17 __________________ 

5- Module 2 Let's talk 
 

SB 24 WB18 
 

  SB 24 حفظ الكلمات
  مالحظات 

 الرياضيات
 

 77ص  73من ص  2+1جمع الكسور العشرية  -1
 83ص  79من ص  2+1طرح الكسور العشرية  -2
 89ص  85من ص   جمع وطرح الكسور العشرية -3

   مالحظات/
 العلوم

 
  34 34-32  الشبكة الغذائية -1
 38 37-36 مراجعة الدرس الثاني -2
 41 40-39  مراجعة الوحدة األولى -3

  اختبار قصير خالل األسبوع مالحظات
 االجتماعيات

 
 38حل ص  38:  33من ص  .ِشبه الجزيرة العـربيَّـةمواِرد الِمياه في  -1
 حل ورقة الُمراجعة على الوحدة األولى. 44،  43،  42ص  .عواِمل ِقيام الحضارة في شبه الجزيرة العربية -2

العواِمل الطبيعية لقيام الحضارة في ِشبه  -3
 .الجزيرة العربيَّـة

 48ص  5حل س  48:  44ص 

  مالحظات
    scratch مقدمة إلى برمجة سكراتش   احلاسوب  
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القيمة 
 االسبوعية

  تعظيم قدر الصالة
                                                      


