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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

 

 2  ،  1 س  62ص حل  58-56من ص  1-مواقف من السيرة النبوية -1
 4  ،  3 س  62حل ص  60 - 59من ص  2-مواقف من السيرة النبوية -2
 3  ،  1  س 70  ص  حل 67-66من ص  1-أدب االستئذان -3
 5،  4 ،   2  س   70   ص  69-68من ص  2-أدب االستئذان -4

 الخميس - األربعاء يوم  36إلى  20( من ص 1اختبار قصير رقم )  مالحظات :
 اللغة 
 العربية

 

 59نسخ الفقرة األولى ص  62-59من ص  1النخيل  -1
 59نسخ الفقرة الثانية ص  64-63ص 2النخيل  -2
 59نسخ الفقرة الثالثة ص  67-66-65ص  3النخيل  -3
 68حل ص 69-68ص  1حروف العطف -4
 3تدريب  70حل ص  70ص  2حروف العطف  -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Project SB 85 
WB 88 

Do a project 
2- Story SB 86-87 

WB 89 
Ex.3 WB page 89 

3- Phonics SB 88 
WB 90 

Copy new words 

4- Top Time SB 89 
WB 91 

Ex.3 WB page 91 
5- Round-Up SB 90 

WB 92-93 
Ex.6 WB page 93 

  مالحظات
 الرياضيات

 
 12إلى  1من  105صفحة  106 : 101  نمذجة جمع الكسور -1
 106صفحة  106 : 101  نمذجة جمع الكسور -2
 4إلى  1من  111صفحة  112 : 107  تجزئة الكسور -3
  8إلى  5من  111صفحة  112 : 107 تجزئة الكسور  -4
 12إلى  1من  117صفحة  118 : 113  المقامات المتشابهةجمع الكسور ذات  -5

 34إلى صفحة  5من صفحة  6الوحدة  2اختبار قصير  مالحظات
 العلوم

 
 47صفحة  2و 1السؤال   42 – 39  الموصالت والعوازل -1
 48صفحة  6السؤال   44 – 43  العزل الحراري وأهميته -2
 -  49 – 47  مراجعة على الموصالت والعوازل -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 .............… 31،  30ص  ( ) التِ جارةاألنشطة االقِتصاديَّة  -تاِبع  -1
ياحة + اختبار  -تاِبع  -2 األنشطة االقِتصاديَّة ) الِ سِ 

 .قصير على المواِرد الطبيعيـة
 2حل ورقة الُمراجعة رقم  37:  32من ص 

  مالحظات
    الوسائط المتعددة   احلاسوب  

 سارعوا إلى أعلى الجنان-أفضل االعمال وأشرف المسابقات –مسابقة القرآن الكريم  2/2020 / 17التاريخ:  االثنيناليوم:  قادمةأنشطة 
 حفظ الوقت  القيمة االسبوعية
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