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 .مؤثرة يف مستقبلهامنتمية إىل وطنها،   معتزة بدينها وخلقها،  ،اقويٍّة بعلمه بناء شخصية    رؤيتنا:

 

4 

 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

 

 حفظ اآليات والتسميع يوم الخميس 77صفحة  10-1حفظ وتسميع سورة البروج من آية  -1
 80حفظ معاني المفردات صفحة  81-79صفحة  1-تفسير سورة الشرح  -2
 5-4س  84حل األسئلة صفحة  82صفحة  2-تفسير سورة الشرح  -3
 يوم الخميس واألحدالتسميع  77صفحة  10-1تسميع سورة البروج من  -4

 أعمال الفصلدرجات وترصد لها مستمرة بصفة  والحفظالحل سيتم متابعة الطالب في الواجبات  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

  76- 75ص  قراءة نص  قصة حجر  -1
  77-76– 75ص  2قراءة نص قصة حجر  -2
 75نسخ أول سبع سطور ص  80-79-78ص  3قراءة نص قصة حجر  -3
 ورقة عمل ورقة عمل القواعد الجملة االسمية -4
 87حل ص  85-84 -83ص   القواعد الجملة االسمية -5

 أعمال الفصلدرجات وترصد لها مستمرة بصفة  والحفظالحل ستتم متابعة الطالب في الواجبات   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Song SB 31 
WB 30 

Copy new words 
2- Top Stars 1 SB 32-33 

WB 31 
Copy new words 

3- Top Stars 2 SB 33 
WB 31-32 

Ex. 4 WB page 32 
4- Our World 1 SB 34-35 

WB 33 
Copy new words 

5-    
  مالحظات

 الرياضيات
 

 158 - 157 156 - 153 10الضرب في مضاعفات العدد  -1
 164 - 163 162 - 159 10ضرب عدد من رقمين في مضاعفات العدد  -2
 170 - 169 168 - 165  استعمال التقريب -3
 176 - 175 174 - 171  استعمال األعداد المتناغمة -4
 176 - 175 174 - 171 استعمال األعداد المتناغمة  5

  مالحظات
 العلوم

 
1- - - - 
 39 38 أثر الماء في العمليات الحيوية في جسم اإلنسان -2
 40 40  أثر المياه غير النظيفة على صحة اإلنسان -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
1- ................ ….. ............. 
ُمـراجعـة الوحدة الثاِلثة ) الُهـويَّـة الوطنية والتُّراث  -2

 ) الشعبي
 تكملة حل التدريبات 75:  60ن ص م

    
  مالحظات

   ما سبق مراجعة على   احلاسوب  
  2019/ 10 /     التاريخ:  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع

   القيمة االسبوعية
                                                      


