
مدارس الفرقان الخاصة للبنين  
 الرسائل األسبوعية   العام الدراسي   

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

الثانيالفصل الدراسي 
  23220202722020من      8  األسبوع   

 

 .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 

 

 البلد -الشمس  -الليل -حفظ جيد  27-23-19-16 -البلد و الشمس و الليل -تسميع السور -1
 البلد -الشمس  -الليل  -اإلنسان  27-23-19-16 اختبار شفهي في التالوة و الحفظ -2
 البلد -الشمس  -الليل  -اإلنسان  27-23-19-16 اختبار شفهي في التالوة و الحفظ -3

  مالحظات 
 اللغة  
 العربية 

 

  حل ورقة واجب 73 - 72 – 71 - 1 -النهي  -1
 حل ورقة واجب 73 - 72 – 71 - 2 -النهي  -2
 مرات 5في الواجب  74نسخ ص 74 الخط -3
 78نسخ وإمالء ص  76 - 75 االستماع  -4
الصالة على النبي صلى هللا عليه   78 78ص  إمالء -5

 مرة 100وسلم 
   مالحظات

 اللغة 
 اإلجنليزية 

 

1- Our world 2 100-101  مراجعة صيغتي السؤال والنفي
 sb 143 (was-were) باستخدام

2- Let's play 102 نسخ وحفظ المفردات في ورقة النسخ 
 102ص   من

3- CLIL 103  103قراءة النص ص 
  تحدث عن فصل الشتاء SB pages 81  اختبار التحدث -4
  طعامك المفضلتحدث عن  SB page 95  اختبار التحدث -5

  مالحظات
 الرياضيات 

 
 189 190 - 185 1خط األعداد : الكسور أقل من  -1
 195 196 - 191  1خط األعداد : الكسور أكبر من   -2
 201 202 - 197  التمثيل بالنقاط لبيانات األطوال -3
  219 - 217  الوحدة التاسعةمراجعة  -4
   أوراق عمل  مراجعة  -5

  اختبار قصير الدرس األول والثاني والثالث من الوحدة التاسعة مالحظات
 العلوم 

 
  24-8ص مراجعة درس خصائص المواد -1
 مراجعة درس خصائص المواد -2

 
  39-25ص

  39-25ص دمراجعة درس استخدامات الموا -3
  مالحظات

 االجتماعيات 
 

 33 32- 10  مراجعة الوحدة األولى -1
 56 55- 36  مراجعة الوحدة الثانية -2

  مالحظات
 تحرير وعرض الصور  احلاسوب   

 لمدة أسبوع 26/2اختبار عملي بدًءا من يوم األربعاء 
  

 2020-3-12وتنتهي   -اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني    2020-3-5التاريخ:  الخميساليوم:  مواعيد قادمة  

 ( الشجاعة  )  االسبوعية القيمة  
                                                      


