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 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

 

 56حل ص  52 - 51 الفقه اإلسالمي-1-أحكام الطهارة  -1
 57حل ص  54 - 53 الفقه اإلسالمي -2-أحكام الطهرة  -2
 61 - 60قراءة الدرس ص  60 السيرة 1صبر الرسول صلى هللا عليه و سلم  -3

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

عمل جدول في دفتر الواجب به عشر  45 - 44 – 43 - التاء المربوطة والتاء المفتوحة -إمالء  -1
 كلمات تاء مربوطة وعشر تاء مفتوحة

 46الخط ص  48 - 47 - رحلة ممتعة -االستماع  -2
قراءة ونسخ وإمالء الفقرة األولى ص  55 - 54 -53 الصقر - 1-قراءة  -3

53 
 53ص  قراءة ونسخ الفقرة األخيرة 56 - 53 الصقر - 2 -قراءة  -4

 57+ حل ص 
 حل ورقة واجب 59 - 58 عمل إن   -5

 درجة ، وترصد في الشهادة .. 12نرجو االهتمام والمتابعة اليومية في حل الواجبات المنزلية ، حيث يحتسب لها  مالحظات

 اللغة
 اإلجنليزية

 

1- Our world 1   Sb 22-Wb18 8المالبس ص  مفردات حفظ 
2- Our world 2   

 
Sb 22 – Wb 19 

 
 -Theese) القاعدة مراجعة

Those)  23ص 
3- Our world 3   

 
Sb 22 – Wb 19 

 
 possessive) القاعدة مراجعة

pronouns)    23ص 
4- Let's play 

 
Sb 24 –Wb 22 

 
 24المفردات ص  حفظ

 5- CLIL 
 

Sb 23-Wb 25 
 

 25االعضاء ص  اسماء مراجعة
Wb 

  اختبار قصير                              يوم االربعاء  مالحظات
 الرياضيات

 
 83صـ  79صـ   10الضرب في  -1
  89صـ   85صـ   10.  9.  5.  2.  1.  0حقائق الضرب في  -2
 102و  101صـ   98صـ   مراجعة الوحدة الثانية -3
 113صـ   109صـ   خاصية التوزيع -4

يوم  1/3، يوم االربعاء 2/3  ،يوم األحد 3/3،  1 و 0 و 9 و 5 و 2على جدول ضرب  3قصير اختبار  مالحظات
  سالخمي

 العلوم
 

 _____ 39ص استكشف كيف تصنف النباتات والحيوانات -1
 42ص 42-40ص كيف تصنف النباتات -2
 2&1رقم  49ص 43ص  كيف تصنف الحيوانات -3

 خالل األسبوعاختبار قصير  مالحظات
 االجتماعيات

 
 46-45 40- 36 أواًل : اليابس -وطني والعالم  -1
 47 44 -41 وطني والعالم : ثانيًا : الماء -2

  مالحظات
      احلاسوب  

  2019/ 9 /     التاريخ:  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
القيمة 

 االسبوعية
  تعظيم قدر الصالة
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