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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

 

 3س  50الكتاب ص 47 - 46 1اإليمان بالمالئكة  -العقيدة اإلسالمية  -1
  49الكتاب ص  49- 48 2اإليمان بالمالئكة  -العقيدة اإلسالمية  -2
 19 -1حفظ اآليات  24 -23  19– 9حفظ سورة االنفطار  -3
 1س 58الكتاب ص  55 - 54  والحكمة من مشروعّيته -حكمه  -الصوم  -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 45حل ص 39ص  -بالدي-قراءة -1
 48حل رقم ج ص 46ص جزم الفعل المضارع -2
 48ص 4حل رقم  46ص حل تدريبات الفعل المضارع -3
 52ص 2حل رقم  49ص التنوين -4
 --- 53ص استماع -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Module 7 Song 1 SB 79 حفظ الكلمات SB 79 
2- Module 7 Song 2 SB 79  حل ورقة الواجب  
3- Module 7 Top stars 1 SB 80 - 81 حفظ الكلمات SB 80 
4- Module 7 Top stars 2 SB 81 حل ورقة الواجب 
5- Module 7 Our world 1 SB 82 - 83 حفظ الكلمات SB 82 

   greenhouse –fence  –journalist  –dentistاآلتيةسيتم امالء الكلمات  مالحظات
 الرياضيات

 
 86ص  83من ص تقويم الوحدة السابعة -1
 11إلى  4من رقم  95ص  91من ص  استعمال النماذج لضرب عدد في كسر اعتيادي -2
 8إلى 1من رقم 101ص  97من ص  استعمال النماذج لضرب كسر اعتيادي في عدد -3
 12إلى 5من رقم 107ص  103من ص  1اعتيادي في عدد  ضرب كسر -4
 108ص  104من ص  2ضرب كسر اعتيادي في عدد  -5

  
 العلوم

 
 38 35 مراجعة الدرس الثاني -1
 42 39  المواد الموصلة والعازلة -2
 هل الماء موصل للكهرباء -3

 
45 48 

  األسبوعحصص اختبار قصير خالل  
 االجتماعيات

 
 ( المقومات البشرية ) األسواق -تابع  -1

 .اختبار قصير على المقومات الطبيعية
 ................. 36:  33من ص 

اإلسالم في مكة الُمكرمة ) ِوالدة النبي صلى هللا  -2
 .عليه وسلم ونشأُته

كتابة معلومات عن نشأة النبي صلى  43،  42،  41ص 
 .هللا عليه وسلم

 حل ورقة الواجبات 44،  43ص  ._ مراِحل الدعـوة اإلسالميـة نزول الوحي -3
  مالحظات

    الدرس الثالث : إضافة صور   احلاسوب  
  2020/ 1 /     التاريخ:  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع

 حب الوطن  القيمة االسبوعية
                                                      


