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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 ءالسادة أولياء األمور المحترمين /شركا  
 الواجبات  المدرسيكتاب ال عنوان الدرس المادة 
 الرتبية

 اإلسالمية

 

  مراجعة المجاالت في البيت 44 -22  مراجعة مجال التفسير والحديث والعقيدة -1

 مراجعة المجاالت في البيت 70 -46 مراجعة مجال الفقه والسيرة واآلداب -2

 44 -1حفظ سورة عبس كاملة وتالوة سورة يس من  19ص    15ص اختبار شفهي                     -3

 44 -1حفظ سورة عبس كاملة وتالوة سورة يس من  19ص  16– 15ص  اختبار شفهي -4

 .اختبار تجريبي أثناء الحصص خالل األسبوع  مالحظات
 اللغة 
 العربية

 

 مراجعة االختبار 1رقم   اختبار تجريبي -1
منتصف الفصل  اختبار)استماع وإمالء( -2

 األول
  

 مراجعة االختبار 2رقم اختبار تجريبي -3
 35ص نحن الشباب()  أبيات 5حفظ    مراجعة القواعد اللغوية -4
 التدريب على كتابة قصة حوارية   مراجعة القواعد اللغوية -5

  مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

 تحدث عن الموضوعات التالية  اختبار تحدث -1
Your day- 

Your last holiday-  
  اختبار تحدث -2
  اختبار استماع -3
4- Revision 1 مراجعة الوحدة األولى   حل التدريبات  
5- Revision 2 حل التدريبات  مراجعة الوحدة الثانية 

  مالحظات
 الرياضيات

 
 5ل  1من  131ص  127من ص  ضرب أعداد كلية تتضمن أصفارا   -1

 مراجعة الوحدة الثانية 1الوحدة  1اختبار تجريبي  -2 مراجعة الوحدة األولى+
 مراجعة الوحدة الثالثة 2الوحدة  2اختبار تجريبي  -3
 مراجعة شاملة 3الوحدة  3اختبار تجريبي  -4

 حث األبناء على المذاكرة استعدادا  لالختبارات مالحظات
 العلوم

 
تصنيف الكائنات  مراجعة الدرس األول -1

 الحية حسب نوع الغذاء
-  

  -  السالسل الغذائية الدرس الثاني مراجعة -2
  -  مراجعة الوحدة األولى -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 ............... 65،  64ص  ( الوحدة الثاِلثـة ) ُمقومات الُمجـتمع الَقـطري  -1
تاِبع/ ُمقومات الُمجـتمع الَقـطري ) الَعـادات  -2

 . والتقاِليد
 71حل ص  71: ص  66من ص 

 .حل أوراق الُمراجعة ............. .الَعمل التَّـطوِعـي _ مفُهومه وأهميَّـُتـه -3
  مالحظات

  اختبار الحاسب اآللي العملي أثناء الحصص    احلاسوب  
  2019/ 10التاريخ:      /  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع

  تعظيم قدر الصالة القيمة االسبوعية
 

                                                      


