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 .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 58حل التقويم ص  55- 54 -1 -أحكام النجاسات  -1
  في الكتاب 59حل  التقويم ص  57- 56 -2-أحكام النجاسات  -2
 في الكتاب 68حل صفحة  63- 62 -1-يوم بدر يوم الفرقان  -3
 في الكتاب 69حل التقويم ص  65 - 64 -2-يوم بدر يوم الفرقان  -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

  حفظ القاعدة  44 44  الهمزة المتوسطة -1
  التدرب على سماع القصص الهادفة 47  استماع جابر العثرات -2
  ج ،د 1س 58 55  أبو الرحالة -3
 4س 60 59  أبو الرحالة -4
 ج 7س  60 60  أبو الرحالة -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Module 2 Song 2 19 Ex 3 WB page 15 
2- Top stars 1 20 حفظ الكلمات SB  20ص 
3- Top stars 2 21 Ex 2 WB page 16 
4- Our world 1 22 حفظ الكلمات SB  22ص  
5- Our world 2 23 Answer the HW sheet 

  مالحظات
 الرياضيات

 
  بالكتاب 50ص  11 حل رقم  50 – 45 حل مسائل على الكسور -1
 بالكتاب 68ص  42حل رقم   68 – 63 - 1 -فهم األعداد الصحيحة  -2
 بالكتاب 68ص  43حل رقم   68 – 63  - 2 -فهم األعداد الصحيحة  -3
 بالكتاب 74ص  31حل رقم   74 – 69  - 1 -تمثيل األعداد النسبية  -4
 بالكتاب 74ص  32رقم حل   74 – 69  - 2 -تمثيل األعداد النسبية  5

  .من الكتاب 54و  53/ ضرورة مراجعة صفحتي  2اختبار قصير  مالحظات
 العلوم

 
 عمل مشروع ألجهزة جسم اإلنسان  37 – 34 مراجعة الجهاز البولي + اختبار قصير -1
 -  40 – 38  الجهاز الدوري واستكشاف القلب -2
 اختبر نفسك 43صفحة   42 – 41  ما أجزاء الجهاز الدوري  -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 53 48- 46  عوامل قيام حضارات منطقة الخليج العربي -1
 45 50- 48  حضارات منطقة الخليج العربي -2
  34- 10 اختبار تجريبي الوحدة األولى                     -3

  مالحظات
  55 - 39 التعامل مع الجداول   احلاسوب  

  2019/ 9 /     التاريخ:  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
  تعظيم قدر الصالة القيمة االسبوعية

                                                      


