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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

 

 31حفظ المعاني و التراكيب ص  31-30 1تفسير سورة الفيل  -1
 34حل و مراجعة التقويم ص  33 -32 2تفسير سورة الفيل  -2
 37حفظ الحديث و الراوي و المعاني ص  37 حديث -شرح و حفظ فضل إتقان العمل  -3

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 13-12 11 -10 - والمحبة اإليمان -حديث شريف  -1
 -اآلخرين -حتى17ص 1قراءة ونسخ 19-18-17 - 1 -المصباح القديم  -2
 - الضياء -حتى  2قراءة ونسخ   21-20-17 - 2 -المصباح القديم  -3
 حتى النهاية 3 وإمالءقراءة ونسخ  21 - 17 - 3 -المصباح القديم  -4
  مرة 100على النبي الصالة  إمالء24 -  لغويات و إمالء -5

  وال تنس صالة الجمعة
   مالحظات

 اللغة
 اإلجنليزية

 

1- Top stars. 72-73 حفظ اسماء فصول السنة  
2- Our world 1 74-75  75-74حفظ المفردات ص 

3- Our world 2 74-75 دراسة قاعدة go+ing  140ص 
  4- Let's play  76  76مراجعة درس الساعة ص 

5- CLIL 77  77دراسة تعبيرات الوقت ص 
  اختبار قصير يوم االربعاء                   مالحظات

 الرياضيات
 

 10-9 10-5  قراءة التمثيالت بالمصورات و التمثيالت باألعمدة -1
 16-15 16-11  انشاء تمثيالت بالمصورات -2
 22-21 22-17  انشاء تمثيالت باألعمدة -3
 --- 28-23 مسائل لفظية باستعمال التمثيالت البيانيةحل  -4
5-    

  مالحظات
 العلوم

 
 a 2رقم23ص 10ص (الخصائص الفيزيائية للمواد )اللمعان -1

 b 2رقم 23ص 11ص ( الخصائص الفيزيائية للمواد )الطفو -2
 d 2رقم  23ص 14-13ص (الخصائص الفيزيائية للمواد )امتصاص الماء -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 22ص  16- 13 الحق في التعليم والرعاية الصحية -1
 22ص  20- 17 الحق في األمن واألمان والتعبير والمشاركة -2
3-    

  مالحظات
      احلاسوب  

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

                                                      


