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

3 

 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

 

 124حل ومراجعة التقويم ص  121ص  اآلداب -فضل بر الوالدين  -1
 124حل ومراجعة التقويم ص  123 - 122ص  اآلداب -فضل بر الوالدين  -2
 حفظ وتسميع سورة الضحى 82ص   تسميع سورة الضحى -3

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 ونسخ أربعة أبيات حفظ 117-116-115 -1-نشيد أخالقي  -1
 حفظ ونسخ بقية النشيد 117-115 -2-نشيد أخالقي  -2
 119حل ص  119-118-115 -3-نشيد أخالقي  -3
حل الورقة + مراجعة سلطة  121-120 السين وسوف -4

 الخضراوات
 124نسخ وإمالء ص  122 - حرفا الالم والكاف -الخط  -5

  -إني رأيت نملة  -اختبار قصير على نشيد   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Our  world 2 Sb 48  ومراجعة 48حفظ المفردات ص 
must/mustn't 

2- CLIL 51 Sb  51حفظ المفردات ص 
3- Phonics Sb 54  مراجعة صوت ال sh و ch  
4- Project Sb 55  2حل الفقرلة wb  51ص 
5- Round up Sb 56 مراجعة مفردات الوحدة  

 _اختبار فصير يوم االربعاء_ ان شاءهللا مالحظات
 الرياضيات

 
 283صـ  279صـ  المساحة : الوحدات القياسية -1
 289صـ  285صـ   مساحة المربعات -2
 289صـ  285صـ   مساحة المستطيالت -3
 295صـ  291صـ   تطبيق الخواص : المسحة و خاصية التوزيع -4

  قصير على الوحدات القياسية والغير قياسيةاختبار  مالحظات
 العلوم

 
 85التفكير الناقد ص 84ص  مراجعة درس القوة المغناطيسية -1
 94ص 4رقم  87-86ص  استكشف ما استخدامات المغناطيس -2
 94ص  -2-1رقم  89-88ص  ما استخدامات المغناطيس؟ -3

  االثنين والثالثاء  اختبار قصير   يومي مالحظات
 االجتماعيات

 
  91ص  89 - 86  الدفاع المدني -1
 92ص  99- 72 مراجعة الوحدة الثالثة -2

  مالحظات
  55 - 51 إرشادات استخدام البريد اإللكتروني   احلاسوب  

  2019/ 11 /     التاريخ:  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
 الوالدين( )بر  االسبوعيةالقيمة 

                                                      


