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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 ءشركا/ن يالسادة أولياء األمور المحترم  
 الواجبات  المدرسيكتاب ال عنوان الدرس المادة 
 الرتبية

 اإلسالمية

 

  كاملة 57الكتاب ص  59 -56 2الصوم حكمه والحكمة من مشروعيته  -1
 19 -1حفظ سورة االنفطار  25 - 24 19-9تسميع سورة االنفطار  -2
  تالوة اآليات في البيت 15 -14 21-11تالوة سورة الصافات  -3
  تالوة اآليات في البيت 18-16 33 -22تالوة سورة الصافات  -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 51ص2حل رقم  49ص التنوين -1
 62ص 3-2حل  59ص قصتي مع المال-قراءة  -2
 64-63ص5-4-3حل  63ص قصتي مع المال -قراءة  -3
 66حل ص 64ص قصتي مع المال -4
 69ص 4حل  67ص الحال -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Module 7 Our world 2 SB 83 WB 72 EX. 3 
2- Module 7 Let's talk SB 84 WB 73 EX. 3 
3- Module 7 Project 1 SB 85 _______________ 
4- Module 7 Project 2 SB 85 WB 74 EX. 3 
5- Module 7 Reading Time SB 86 - 87 WB 75 EX. 3 

   fair –karting  –coaster roller  –big wheel – سيتم امالء الكلمات اآلتية مالحظات
 -  fundraiser - money 

 الرياضيات
 

 5-1من  113ص  109من ص  استعمال النماذج لضرب كسرين -1
 10-7من 119ص  115من ص  1ضرب كسرين اعتياديين  -2
 14-11من 119ص  116من ص  2ضرب كسرين اعتياديين  -3
 5-1من 123ص  121من ص  1مساحة المستطيل  -4
 10-6من 123ص  122من ص  2مساحة المستطيل  -5

  مالحظات
 العلوم

 
 44 43 مخاطر الكهرباء -1
 48 45 هل الماء موصل للكهرباء -2
 52 50 مراجعة الوحدة الثالثة -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
موِقف ُقريش ِمن  -ُنزول الوحي ) مراِحل الدعوة  -1

 (الدعـوة
 ................ 45،  44،  43ص 

 52،  51ص  3، س  2حل س   47،  46 ص .عام الُحزن  -الِهجرة إلى الَحبشـة  -2
 3حل ورقـة الُمراجعة رقم  53:  47من ص  . الِهجرُة إلى المدينة -بيعتـا العقيـة  -3

 اختبار قصير على ضرب الكسور مالحظات
 الحسابيةلبيانات والمعلومات : الجداول ا   احلاسوب  

 
  

 سارعوا إلى أعلى الجنان-أفضل االعمال وأشرف المسابقات –مسابقة القرآن الكريم  2/2020/  17التاريخ:  اليوم: االثنين أنشطة قادمة

 حب الوطن  القيمة االسبوعية
                                                      


