
مدارس الفرقان الخاصة للبنين
 الرسائل األسبوعية   العام الدراسي   

(االبتدائية ةالمرحل (
 السادس :صف لل م 2020-2019هـ  1440-1441 

الثانيالفصل الدراسي 
  212020612020من    5  األسبوع  

 

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

6 

 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

 

 في الكتاب 62حل التقويم صفحة  58صفحة  -1-سجود السهو  -1
  في الكتاب 63حل التقويم صفحة  59صفحة  -2-سجود السهو  -2
 في الكتاب 64حل التقويم صفحة  60صفحة  -3-سجود السهو  -3
 تالوة اآليات في البيت 17-16صفحة  26-15تالوة سورة فاطر  -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 . بيتوالتدرب عليها في اللنصوص لستماع ا 50  استماع متحف الشيخ فيصل -1
 69ص  59  الجزيرة المهجورة -2
 11س  67ص  64 2الجزيرة المهجورة  -3
 68ص 66 3الجزيرة المهجورة  -4
 70ص  70  اسم المفعول -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Let's talk  84 حفظ الكلمات  
2- Project  85 عجبككتابة موضوع عن فيلم أ 
3- Reading time 86 - 87 حفظ الكلمات 
4- Phonics  88 كتابة كلمات جديدة بنفس الصوت 
5- Top time  89 حفظ الكلمات  

  األحد إمالء على بعض كلمات الدروس السابقة واختبار قصير مالحظات
 الرياضيات

 
 بالكتاب 64ص  18حل رقم   64 – 59 1استعمال األنماط لكتابة المعادالت  -1
 بالكتاب 64ص  20حل رقم  64 – 59 2استعمال األنماط لكتابة المعادالت  -2
 بالكتاب 70ص  51حل رقم   70 – 65 1الربط بين الجداول والتمثيالت والمعادالت  -3
 بالكتاب 70ص  16حل رقم   70 – 65 2الربط بين الجداول والتمثيالت والمعادالت  -4
 بالكتاب 70ص  17حل رقم   70 – 65 3الربط بين الجداول والتمثيالت والمعادالت  -5

 58إلى  42ضرورة مراجعة صفحات الكتاب من  / 3اختبار قصير  مالحظات
 العلوم

 
  51 - 48 مم تتركب الزهرة ؟ -1
  54صفحة   59 – 52  دورة حياة النباتات الزهرية -2
  62  مراجعة على النمو والتغير عند النباتات -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 52ص  47- 46 عصر الوالة -عصور التاريخ اإلسالمي  -1
 53ص 49- 47  عصر الدولة األموية في األندلس -2
  50- 11  اختبار تجريبي -3

  مالحظات
   تطوير موقعك اإللكتروني   احلاسوب  

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

                                                      


