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

5 

 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

 

  31السؤال األول ص  28 -26 1فضل اإلنفاق وذم البخل  -تفسير -1
 .حفظ معاني المفردات 29 - 28  2فضل اإلنفاق وذم البخل  -تفسير  -2
 . كاملة 33ص  31- 29 3فضل اإلنفاق وذم البخل  -تفسير  -3
 8 -1حفظ اآليات  24 8إلى  1حفظ سورة االنفطار من  -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 12حفظ الحديث ص 12ص (قراءة ) المسلم أخو المسلم -1
 14ص 5-4-3حل رقم  13-12ص  (قراءة وحل تدريبات) المسلم أخو المسلم -2
 15حل ص 14-12ص (قراءة وحل تدريبات)المسلم أخو المسلم -3
 24ص 6-5-4حل رقم  19ص (قراءة) أشجار الهواء -4
 25-24ص 9-8-7حل رقم  23-19ص (قراءة وحل تدريبات) أشجار الهواء -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Module 6 Top stars 1 SB68 - WB60 حفظ الكلمات SB68 
2- Module 6 Top stars 2 SB69 - WB60 حل ورقة العمل 
3- Module 6 Our world 1 SB70 - WB61 حفظ الكلمات SB70 
4- Module 6 Our world 2 SB71 - WB61 حل ورقة العمل 
5- Module 6 Let's talk SB 72 - WB62 حفظ الكلمات SB72 

 melon – dark – light – planet – earth - nature إمالء الكلمات األتية مالحظات
 الرياضيات

 
 11+10رقم  20ص  17من ص  1جمع الكسور االعتيادية  -1
 4ل 1من  21ص  18من ص  2الكسور االعتيادية جمع  -2
 5ل 1من 27ص  21من ص   طرح الكسور االعتيادية -3
 14ل 9من  39ص 35من ص  تقدير ناتج جمع وطرح االعداد الكسرية -4
 3ل1من  45ص 41من ص  استعمال النماذج لجمع االعداد الكسرية -5

 اثرائي 7-5درس  مالحظات
 العلوم

 
 12 10 الدائرة الكهربية -1
 18 14 مكونات الدائرة الكهربي -2
 21 20 رموز الدائرة الكهربية -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 .............. 12:  11من ص  .المقومات الطبيعيـة لقيام األنشطة االقتصاديـة -1
المواِرد  -تابع الُمقومات الطبيعية ) الُمناخ  -2

 (الُتربة  -المائيـة 
 .............. 17:  14من ص 

 -المواد الخام -تابع الُمقومات الطبيعية ) الُتربة  -3
 ( الموارد المعدنية

 24ص  2حل س  19:  17من ص 

  مالحظات
    paint 3D برنامج الرسام ثالثي األبعاد   احلاسوب  

  2020/ 1 /     التاريخ:  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
 حب الوطن  القيمة االسبوعية

                                                      


