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 اهَ ل  بَ قْ تَ سْ مُ  يف   ُمَؤث  َرة   ،   اهَ ن  طَ وَ إ لَى  ة  يَ م  تَ نْ مُ ،   اهَ ق  لُ خُ وَ ا هَ ين  د  ب   ة  ز  تَ عْ مُ ،   اهَ م  لْ ع  ب   ة  ي  و  قَ  ة  ي  ص  خْ شَ  اءُ نَ ب    :  ُرْؤيَتُنَا

 

   النجاح في إطار التواصل والحرص على مصلحة أبنائنا نهديكم رسالة هذا األسبوعنا في ءشركا/ن يالمحترم ألمورالسادة أولياء ا
 الواجبات كتابال عنوان الدرس المادة

 الرتبية
 اإلسالمية

   قص األظفار 1-حصة
 مراجعة الدرس   كان اإلسالم وهللا الرزاقمراجعة أر  2-حصة
    اإلسالمتقييم قصير في اركان  3-حصة

 اللغة 
 العربية

 األحد
 قراءة الدرس الثاني بيتي جميل 

 الدعم  مذكرة من  3ص 

 المذكرة من  4 ص 53ص 

 اإلثنين
 تدريبات الدرس الثاني 

 من الكتاب  55ص                     54و 53ص              
 ء والياء الباتجريد حرفي  الثالثاء 

 الدعم مذكرة من  5ص  
 المذكرة من  6 ص 56ص 

 من الكتاب  55ص      تدريبات  نسخ  درس الثانيلا األربعاء
 

 
 الخميس

 لث مزرعة جدي قراءة الدرس الثا

 من المذكرة  7ص 

 قراءة الدرس 
 من المذكرة  8ص

   :مالحظات

 الرياضيات

  56 – 51 العالقة المكانية  األحد

56 - 55 69- 65 إعادة التدريس  اإلثنين  

  76- 71 تقويم األداء  الثالثاء

 الجمع  استكشاف األربعاء
 

           85 - 90  

90 - 89 90 - 85 تابع استكشاف الجمع  الخميس  

علوم لا
 العامة

 عمل لوحة صغيرة لكائنات حية 25, 24صـ  دورة حياة اإلنسان 1-حصة
ر حيةو أشياء غي 27,  26صـ  دورة حياة النبات 2-حصة  

  31,  30صـ  دورة حياة السمك 
عمل لوحة صغيرة توضح دورة  32,  31صـ  طةدورة حياة الق-ردورة حياة الطائ 3-حصة

 أحد الكائنات الحية 
   حاسوب   حاسوب

 اللغة
 االجنليزية

 Student's عنوان الدرس
Book 

Work Book  

 لكتب و رخضأملف لونه  Math  17 13 األحد
 Story  18&19 14 اإلثنين زيةلغة االنجليلواجبات اا

 ملون  ن معجو قطع 4ضاراح  Project  20 اءالثالث
  Revision  21&22 15&16 بعاءاألر 

 Alphabet book  6&7 17&18 الخميس
   :أنشطة أسبوعية خالل األسبوع

 ( التعاون ) السبوعيةمة االقي
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