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

 

 71مراجعة ص  71ص  1اآلداب  -محبة النبي صلى هللا عليه و سلم  -1
 75تكملة الحل ص  72ص  2اآلداب  -محبة النبي صلى هللا عليه و سلم  -2
 حفظ و تسميع سورة البلد 27ص   حفظ سورة البلد -3

 اللغة   مالحظات 
 العربية

 

 50التدرب على إمالء ص  60 - 59  -همزة الوصل  -إمالء  -1
 اللعب في الحديقة كتابة إرشادات 61 - مركز التسوق  -تعبير كتابي  -2
 65قراءة ونسخ الفقرة األولى ص  67-66-65 قاهر المستحيل -1-قراءة  -3
 65قراءة ونسخ الفقرة الثانية ص  68-65 قاهر المستحيل -2-قراءة  -4
 70حل و  قراءة ونسخ الفقرة الثالثة 69-65 قاهر المستحيل -3-قراءة  -5

 فعل األمر الثالثاء إن شاء هللااختبار قصير عن  مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Module 8 – Song 1  97  قةر و نسخ وحفظ المفردات على 
 97النسخ ص 

2- Module 8 – Song 2 97  143مراجعة قاعدة الماضي ص 
 ٍSB 3- Module 8 – Top star 1 98  النسخ ورقةنسخ وحفظ المفردات على 

4- Module 8 –Top star 2 99  مراجعة قاعدة السؤال بالماضي ص
143 SB 5- Module 8 –Our world 1  100 نسخ وحفظ المفردات على ورقة النسخ 

  تم دراسته  يوم االربعاء اختبار قصير على ما مالحظات
 الرياضيات

 
 144-143 144 - 139  ارقام 3طرح اعداد من  -1
 160 - 175 155 - 153  مراجعة الوحدة الثامنة -2
 172 - 171 172 - 167  تقسيم المناطق الى أجزاء متساوية -3
 178 - 177 178 - 173  الكسور  و المناطق -4
 184 - 183 184 - 179  فهم الكل -5

  اختبار قصير على الوحدة الثامنة مالحظات
 العلوم

 
 ---- 44-45 ما المواد التي يتغير شكلها بااللتواء -1
 49ص 46-48 فوائد ومضار تغيرات المواد -2
 ------ 52 مراجعة درس تغيرات المواد -3

 اختبار قصير على ما سبق دراسته مالحظات
 االجتماعيات

 
 68 66- 61  التبادل التجاري  -1
 68 66- 10  اختبار تجريبي -2

  مالحظات
   تحرير وعرض الصور  احلاسوب  

 سارعوا إلى أعلى الجنان-أفضل االعمال وأشرف المسابقات –مسابقة القرآن الكريم  2020-2-17التاريخ:  االثنيناليوم:  أنشطة هذا األسبوع:

 2020-3-12وتنتهي   -اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني   2020-3-5التاريخ:  الخميساليوم:  مواعيد قادمة 

 (الشجاعة ) القيمة االسبوعية
 

                                                      


