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

 

 التكوير، وتالوة سورة يس -حفظ سور عبس    اختبار شفهي -1
 التكوير، وتالوة سورة يس -عبس  حفظ سور   اختبار شفهي -2
 مراجعة مجال الحديث وحفظ حديث فضل الحياء 98-86،  27-22 التفسير -مراجعة المجال األول  -3
 . حل مجال الحديث الشريف في الملزمة 104-36،100-30 الحديث -مراجعة المجال الثاني  -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 مراجعة قواعد اإلمالء في الكتاب المدرسي   مراجعة وحل تدريبات -1
 أبيات من قصيدة العصفورة 4حفظ   اختبار تجريبي -2
 مراجعة االختبار التجريبي  حل االختبار التجريبي -3
 مراجعة درس فصاحة غالم  تدريبات المراجعةحل  -4
 مراجعة درس فصاحة غالم  حل تدريبات المراجعة -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

 SB 49 اختبار استماع و تحدث -1
SB 37 

Talk about 1- an incident 
2- a famous person 

 SB 49 اختبار تحدث -2
SB 37 

Talk about 1- an incident 
2- a famous person 

 اختبار تحدث -3
 

SB 49 
SB 37 

Talk about 1- an incident 
2- a famous person 

4- Module 5 Song SB 55 حفظ الكلمات SB 55 
5- Module 5 Top stars 

 
SB 56-57 

 
 SB 56 حفظ الكلمات

WB 48 EX. 3 
 tidy my room – talk on the phone – surf the Net سيتم امالء الكلمات التالية مالحظات

read a comic book – text a friend 
 الرياضيات

 
 مراجعة الوحدة األولى والثانية 56-1ص  مراجعة واختبار على الوحدة األولى -1
 مراجعة الوحدة الثالثة 104-57ص  مراجعة واختبار على الوحدة الثانية -2
 مراجعة الوحدة الرابعة 146-105ص  الثالثة مراجعة واختبار على الوحدة -3
 مراجعة الوحدة الخامسة 208-147ص  مراجعة واختبار على الوحدة الرابعة -4

 270-209مراجعة واختبار على الوحدة الخامسة ص  مالحظات
 العلوم

 
    مراجعة الوحدة األولى -1
   مراجعة الوحدة الثانية -2
   يوم الثالثاءاختبار عملي علوم  -3

 اختبار عملي علوم يوم الثالثاء مالحظات
 االجتماعيات

 
 .مراجعة حل التدريبات في الكتاب 60: ص 10ص  .ُمراجعة الوحدة األولى والثانية -1
 .راجعة حل التدريبات في الكتابم .101ص :64ص  .ُمراجعة الوحدة الثاِلثة والراِبعة -2
 .مراجعة حل التدريبات في الكتاب 128ص : 106ص  .الوحدة الخاِمسة والساِدسةُمراجعة  -3

  مالحظات
   اختبار عملي أثناء الحصص   احلاسوب  

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

 


