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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

 

 8، س 7س  125الكتاب ص 119-117ص 2أحكام الصالة  -1
 123الكتاب المدرسي ص 123-120ص 3أحكام الصالة  -2
 1س 134الكتاب المدرسي ص  130-128ص 1مكانة الطفولة في السيرة النبوية  -3
  كاملة 133الكتاب المدرسي ص 132-130ص 2مكانة الطفولة في السيرة النبوية  -4

 نبي هللا موسى عليه السالم  خالل االسبوع -اختبار قصير في درس  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 122ص 4حل رقم  122  جمع المذكر السالم -1
 124ص 2حل رقم  124 (إمالء)مراجعة ماسبق -2
 135ص 3حل رقم  131 (قراءة)سوق واقف -3
 135ص 4-3-2حل  131-135 سوق واقف -قراءة  -4
 138حل ص 136 سوق واقف -قراءة  -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Module 4 Song 2 SB 43 حل ورقة الواجب 
2- Module 4 Top stars 1 SB 44-45 حفظ الكلمات SB 44-45 
3- Module 4 Top stars 2 SB 44-45 _________ 
4- Module 4 Our world 1 SB 46-47 حفظ الكلمات SB 46 
5- Module 4 Our world 2 SB 46-47 حل ورقة الواجب 

 – water the plants – clean the car – garage – jar سيتم إمالء الكلمات التالية مالحظات
biscuit – upstairs – downstairs –balcony - basement 

 الرياضيات
 

 239ص  235من ص  B 10القسمة على مضاعفات  -1
 251ص  247من ص  2+1القسمة على عدد من رقمين  -2
 263ص  261من ص  مراجعة الوحدة الخامسة -3
 277ص  273من ص األنماط لقسمة الكسور العشرية -4

 اختبار قصير على القسمة مالحظات
 العلوم

 
  49-47 األطعمة الغنية بالكربوهيدرات والبروتينات -1
  53 أهمية الماء لجسم اإلنسان -2
 60 60  الغذاء المتوازن  -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
أقسـاُم العرب   -الَعرب قبـل اإلسالم )مفُهوم العـرب -1

 ( أهم القباِئل العربيَّـة -
إلى  106من ص 

112. 
 .112ص  6،  5حل س 

ياِسية  -2 مظاِهر حياة العرب ) المظاِهـر السِ 
 ( واالقِتصاديَّـة

،  115،  114ص 
116 . 

................... 

مظاِهر حياة العرب ) المظاِهـر االجِتماِعيَّـة  -3
ينيَّـة  ( والِفـكريَّـة والحيـاة الدِ 

إلى  116من ص 
123. 

 .123ص  5،  4حل س 

  مالحظات
      احلاسوب  

  2019/ 11 /     التاريخ:  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
 حفظ الوقت  القيمة االسبوعية
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