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

3 

 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

 

 106حل ص  101ص  من أسماء هللا تعالى و صفاته العليم -1
 107حل ص  104ص    من أسماء هللا تعالى و صفاته الحكيم -2
 82تسميع سورة الضحى ص  82ص   تالوة و حفظ سورة الضحى -3

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 10الم شمسية و كلمات 10كتابة  92 - 91  -الالم الشمسية  -إمالء -1
 قمرية في جدول

 كيف أزرع نبتة ؟ -تعبير  -2
  كتابة موضوع إجرائي 94 - 93  خاتمة -خطوات تبدأ باألمر -أدوات  -مقدمة 

 طبًقا من سلطة الفواكه؟ كيف تحضر
+ مراجعة   95نسخ الخط ص  ---------- رحلة مدرسية -3

 90إلى  87أسماء اإلشارة من 
 101 – 100 – 99 - زهرة واحدةإنها  -قراءة  -4

- 102 
 -حتى  99قراءة ونسخ ص 
 - اختفائها

 102 – 100 – 99 - إنها زهرة واحدة -قراءة  -5
- 103 

 106 - 104حل ص 

 في أسماء اإلشارة -إن شاء هللا  -اختبار قصير يوم األربعاء  مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- phonics 42  42قراءة المفردات  ص 
2- Project 1  43  43قراءة النص ص 
 - - رحلة ترفيهية -3
4- Project 2  43 اكمال الفقرة B  39ص 
5- Round up 44 مراجعة مفردات وجمل الوحدة الثالثة 

  مالحظات
 الرياضيات

 
 209ص  205ص   التدرب على حقائق الضرب و القسمة -1
 215ص  211ص   حل معادالت الضرب و القسمة -2
 221ص  217ص   فهم المسألة والمثابرة في حلها -3
 226ص  223ص   أنماط حقائق الضرب -4

  مراجعة جدول الضرب مالحظات
 العلوم

 
  67-66ص   ما المغناطيس ؟ -1
 69ص  70-68ص  كيف تتنافرر المغناطيسات وكيف تتجاذب ؟ -2
3-    

 5/11/2019 رحلة يوم الثالثاء مالحظات
 االجتماعيات

 
 68ص  64ص   التركيب السكاني -1
 67ص  65- 36ص   مراجعة الوحدة الثانية -2

  مالحظات
  50 - 48 البريد اإللكتروني   احلاسوب  

 رحلة ترفيهية لطالب الصف الثالث والرابع 2019/ 11 /5  التاريخ:  الثالثاءاليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
  حفظ الوقت القيمة االسبوعية

                                               


