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

3 

 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

 

 96حفظ الحديث و الراوي و المعاني و حل ص  94 - 93ص  1فضل الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم  -حديث  -1
 97حل ص   96- 95ص  2فضل الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم   -حديث  -2
 101حل النشاط ص  100ص   من أسماء هللا تعالى و صفاته -عقيدة  -3

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

ي عن أحد الكائنات البحرية 78  - 77 - الدالفين -االستماع  -1
 
 كتابة نص معلومات

 
 بخط جميل -ملونة  -حت   لالجزء األو قراءة ونسخ  83  -  82  -  81 - 1 -كيف تصنع حصالة ؟  قراءة  -2

 - 2 -كيف تصنع حصالة ؟ قراءة  -3
 

ي حت   84  -  82  -  81
 
 -األعىل  -قراءة ونسخ الجزء الثات

 86وحل ص  82قراءة ونسخ  85  -  82  -  81 - 3 -كيف تصنع حصالة ؟ قراءة  -4
 حل ورقة واجب 90 - 89 – 88 – 87 أسماء اإلشارة -5 

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Our world 1 36 ( 36حفظ الجمل اعلى الصفحة( 
2- Our world 2 37 (37مدارسة صيغة النفي للمضارع المستمر( 
3- Let's play  38 38صيغة الوقت) مراجعة( 
4- CLIL 39 39المفردات ص  ظحف 
5- story 40-41 ( 40قراءة القصة وحفظ المفردات والجمل( 

                    -ان شاء هللا -اختبار قصير يوم االربعاء  مالحظات
 الرياضيات

 
 185صـ   181صـ   7و  6استعمال الضرب للقسمة على  -1
  191صـ  187صـ   9و  8استعمال الضرب للقسمة على  -2
  197صـ   193صـ   أنماط الضرب : األعداد الزوجية والفردية -3
  203صـ   199صـ   1و  0القسمة التي تتضمن  -4

  حفظ جدول الضرب كامل مالحظات
 العلوم

 
 57ص 54ص تستخدم مفتاح التصنيف؟كيف  -1
 ---- 61-59ص مراجعة الوحدة الثانية -2
 ---- 65-64ص استكشف ماهي أقطاب المغناطيس -3

 اختبار قصير يومي األحد واالثنين حسب الحصة مالحظات
 االجتماعيات

 
 68- 58  السكان في وطني -1

 
67 -68 

 66 65- 63  مراجعة الوحدة الثانية -2 
3-    

  مالحظات
   البريد اإللكتروني   احلاسوب  

  2019/ 10 /     التاريخ:  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
   القيمة االسبوعية

                                                      


