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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

 

 48ص  2– 1حل  45 - 44 1العقيدة  -رسل هللا تعالى  -1
 48إكمال الحل و مراجعة ص  47 - 46 2رسل هللا تعالى العقيدة  -2
 51حفظ معنى الحدث ص  51 - -5 1الفقه  -أحكام الحدث  -3
4-    

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 33أبيات ص 5ونسخ حفظ  35-34-33 -1-نشيد لغتي العربية  -1
 33ص 10– 6حفظ ونسخ من  36-33 -2-نشيد لغتي العربية  -2
 39حل ص  38-37-33 -3-نشيد لغتي العربية  -3
 حل ورقة الواجب 41 - 40 النفي -4
وال ….. مرة  100الصالة على النبي  42 الخط -5

 ة الجمعةتنس صال
   مالحظات

 اللغة
 اإلجنليزية

 

1- Module 7 – song 1 85  85نسخ وحفظ مفردات الطعام ص 
2- Module 7 – song 2 85   مراجعة قاعدة جمع االسماء ص

141- SB 
3- Module 7 – top stars 1  86  86نسخ وحفظ مفردات االطعمة ص 
4- Module 7 – top stars 2 87 مراجعة قاعدة There is  و 

There are   142ص  SB 
5- Module 7 – our world 1 88  88نسخ وحفظ مفردات االطعمة ص 

  اختبار قصير يوم االربعاء على مفردات وقواعد دروس االطعمة أعاله           مالحظات
 الرياضيات

 
  67  68 – 63  الحساب الذهني : الجمع -1
  73  74 – 69  الحساب الذهني : الطرح -2
  79  80 – 75  1تقدير نواتج الجمع  -3
  80  80 – 75 2تقدير نواتج الجمع  -4
 85  86 – 81 1تقدير نواتج الطرح  -5

  يوجد اختبار قصير على الوحدة السادسة ، يرجى احضار الدفتر يوميا مع الكتاب مالحظات
 العلوم

 
 ------ 27-26ص  لماذا تختلف استخدامات المواد في حياتنا -1
 28التفكير الناقد ص  28-27ص مواد البناء -2
 ----- 30-29ص  المالبس -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 33 31- 29 واجبات الطفل نحو المجتمع -1
 48- 47 39- 36 األثار في وطني -2
3-    

  مالحظات
   مواقع المعرفة عبر االنترنت   احلاسوب  

  2020/ 1 /     التاريخ:  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
 (الرحمة)  القيمة االسبوعية

                                                      


