
مدارس الفرقان الخاصة للبنين 
 الرسائل األسبوعية   العام الدراسي   

(االبتدائية ةالمرحل (
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  2932020232020من  2األسبوع           2ف -التعلم عن بعد 

 

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

 القادم رسالة األسبوع نهديكم \إطار التواصل والحرص على مصلحة أبنائنا النجاح فينا في ءشركا/نيالمحترم األمور السادة أولياء 
 م 2020-3-28 الموافقهـ  1441-من شعبان 4 النشر   تاريخ

 الواجبات الكتاب عنوان الدرس المادة

 الرتبية
 اإلسالمية

من خالل موقع مايكروسفت  حل الواجب 115-114 من أكبر الكبائر الجزء األول األحد
الواجب من خالل موقع مايكروسفت حل  116-117 من أكبر الكبائر الجزء الثاني الثالثاء تيمز
حل الواجب من خالل موقع مايكروسفت  118 من أكبر الكبائر الجزء الثالث الخميس تيمز
 تيمز

 اللغة 
 العربية

حل الواجب من خالل موقع مايكروسفت  108 2الحال  األحد
حل الواجب من خالل موقع مايكروسفت  110 1الممدودةالهمزة  اإلثنين تيمز
حل الواجب من خالل موقع مايكروسفت  111 2الهمزة الممدودة  األربعاء تيمز
حل الواجب من خالل موقع مايكروسفت  119  األطفال و الهواتف الخميس تيمز
 تيمز

 اللغة
 االجنليزية

كتاب  كتاب الطالب عنوان الدرس
 التدريبات

 الواجبات

 Module 9 Song 2 SB 103 WB 91 Assignment -Teams اإلثنين
 Module 9 Top stars 1 SB 104-105 WB 92 Assignment -Teams الثالثاء
 Module 9 Top stars 2 SB 104-105 WB 92 Assignment -Teams األربعاء
 Revision _____ ____ Assignment -Teams الخميس

 الرياضيات

167ص  تدريبات العالقة بين الكسور والنسب المئوية األحد  _ Microsoft Teams 

170ص  (1) %100تمثيل النسب المئوية األكبر من  اإلثنين  _ Microsoft Teams 

171ص  (2) %100تمثيل النسب المئوية األكبر من  الثالثاء  _ Microsoft Teams 

171ص  (3) %100تمثيل النسب المئوية األكبر من  األربعاء  _ Microsoft Teams 

185ص   (1إيجاد النسبة المئوية من عدد ) الخميس  _ Microsoft Teams 

 العلوم
 واجب على التيمز 111 - 108  تأثير القوى المختلفة اإلثنين
 واجب على التيمز 115 - 111  القوى المتزنة والقوى غير المتزنة األربعاء

 االجتماعيات

 واجب على التيمز 97 -101 التصحر األحد
 واجب على التيمز 109- 110 الحياة السياسية في الدولة األموية الثالثاء

    استخدام الدوال الثالثاء حوسبة
 ( العفو ) القيمة االسبوعية
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