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

6 

 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

 

 تالوة اآليات في البيت 16 -15صفحة  14-9حكم اإلقالب وتالوة سورة فاطر  -1
  30حل  التقويم صفحة  26 - 25صفحة  1ال يعلم الغيب إال هللا ) تفسير (  -2
 31حل التقويم صفحة  27 - 26صفحة  2ال يعلم الغيب إال هللا ) تفسير (  -3
 32حل التقويم صفحة  28 -27صفحة  3) تفسير ( ال يعلم الغيب إال هللا  -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 16ص 1س 12 1إياكم و الكبر  -1
 حفظ الحديث 14 2إياكم و الكبر  -2
 16ص  2س 14 3إياكم و الكبر  -3
 3س -22 19 1الشهرة المزيفة  -4
 27 23 2الشهرة المزيفة -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Module 6 Top stars1 69- 68 حفظ الكلمات 
2-  Top stars 2 69- 68  كتاب  60ص  2حل باقي تمرين

 التدريبات
3-  Our world 1 71-70 حفظ الكلمات  
4- Our world 2 71-70  جمل باستخدام  3كتابة

comparatives  

5- Let's talk  72 حفظ الكلمات  
  مالحظات

 الرياضيات
 

 بالكتاب 12ص  22حل رقم   12 – 7 المعادالت 1
 بالكتاب 18ص  24حل رقم   18 – 13 (1تطبيق خواص المساواة ) 2
 بالكتاب 18ص  25حل رقم   18 – 13 (2تطبيق خواص المساواة ) 3
 بالكتاب 18ص  26حل رقم   18 – 13 (3تطبيق خواص المساواة ) 4
 بالكتاب 18ص  27حل رقم   18 – 13 (4المساواة )تطبيق خواص  5

  مالحظات
 العلوم

 
 2-1رقم  26ص  15-13 النباتات الزهرية ولألزهرية -1
 6-5رقم  27ص  19-17 كيف تصنف النباتات ؟ -2
 3-2رقم  26ص  20  األجزاء التي تؤكل -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 16ص  18- 15  المحاصيل الزراعية في العالم -1
 20ص 20- 19  التحديات التي تواجه الزراعة -2
 30ص  22- 21  أنواع الرعي في العالم -3

  مالحظات
    احلاسوب  

 
  

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

                                                      


