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

6 

 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

 

 في الكتاب 55حل التقويم صفحة  49- 48صفحة  1-اإليمان بالقدر  -1
 في الكتاب 55حل التقويم صفحة  51-50صفحة  2-اإليمان بالقدر  -2
 حفظ اآليات في البيت 22صفحة  36-21حفظ سورة النبأ  -3
  حفظ اآليات في البيت 22صفحة  36-1تسميع سورة النبأ  -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 حفظ المقطع الثاني 40 مساء الخير يا وطني -1
 مساء الخير يا وطني -2

  
 حفظ المقطع الثالث 43

 45ص 45 الفعل المضارع المبني للمجهول -3
 الفعل المضارع المبني للمجهول -4

 
 د-ج 1س 46ص 46

 49 47 األلف اللينة -5
   مالحظات

 اللغة
 اإلجنليزية

 

1- Module 7 quiz 79 حفظ الكلمات  
2- Top stars 1 80 - 81 حفظ الكلمات 
3- Top stars 1 80 - 81 حل ورقة الواجب 
4- Our world 1 82 - 83 حفظ الكلمات 
5- Our world 2 82 - 83 حل ورقة الواجب  

  مالحظات
 الرياضيات

 
 بالكتاب 46ص  27حل تمرين   46 – 41 1فهم وكتابة المتباينات  1
 بالكتاب 46ص  28حل تمرين   46 – 41 2فهم وكتابة المتباينات  2
 بالكتاب 52ص  36حل تمرين   52 – 47 1حل المتباينات  3
 بالكتاب 52ص  37حل تمرين   52 – 47 2حل المتباينات  4
 بالكتاب 58ص  27حل تمرين   58 – 53 فهم المتغيرات التابعة والمستقلة 5

  30إلى  19ضرورة مراجعة صفحات الكتاب من  Δ 2اختبار قصير  مالحظات
 العلوم

 
  -  37 كيف تصنف الكائنات الحية؟ -1
 41سؤال التفكير الناقد   41 – 40  مراجعة على درس تصنيف الحيوانات -2
 45صفحة   44 – 43  مراجعة على الوحدة الثالثة -3

  الوحدة الثالثة + اختبار على برنامج التيمزاختبار قصير على  مالحظات
 االجتماعيات

 
 40- 39 37- 34 أنواع الصناعة -األنشطة االقتصادية  -1
 40- 39 37- 11 وحل تدريبات الكتابمراجعة الوحدة األولى  -2
 53- 52 47- 45  قيام الدولة األموية في األندلس -3

  مالحظات
  اإللكتروني إنشاء موقعك   احلاسوب  

 
  

  2020/ 1 /     التاريخ:  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
 حب الوطن  القيمة االسبوعية

                                                      


