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  2932020242020من  2األسبوع           2ف -التعلم عن بعد 

 

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

 القادم رسالة األسبوع نهديكم \إطار التواصل والحرص على مصلحة أبنائنا النجاح فينا في ءشركا/نيالمحترم األمور السادة أولياء 
 

 

 

  

 م 2020-3-28 الموافقهـ  1441-من شعبان 4 النشر   تاريخ
 الواجبات الكتاب عنوان الدرس المادة

 الرتبية
 اإلسالمية

 teams واجب  98 - 97ص  جزاء المتقين الجزء الثالث -تفسير األحد
 teams واجب  107- 104ص 1حق المسلم على أخيه المسلم -حديث  الثالثاء

 teams واجب 109-107ص 2حق المسلم على أخيه المسلم -حديث الخميس 

 اللغة 
 العربية

 teams-أسئلة تتعلق بدرس النداء 109ص حل تدريبات النداء األحد
حذف النون أسئلة تتعلق بدرس  113ص حذف النون لإلضافة اإلثنين

-أسئلة تتعلق بدرس الصغير الكبير 119ص درس الصغير الكبير -قراءة  األربعاء teams -لإلضافة
teams أسئلة تتعلق بدرس الصغير الكبير 122-119ص درس الصغير الكبير-قراءة تابع  الخميس- 
teams 

 الرياضيات

 251ص  249 2التحويل بين وحدات الطول المترية  األحد
 6:  1من رقم  257ص  255 1التحويل بين وحدات السعة المترية  اإلثنين
 11:  7من رقم  257ص  255 2التحويل بين وحدات السعة المترية  الثالثاء
 263حل ص  261  التحويل بين وحدات الكتلة األربعاء
 281حل ص  281  حل تدريبات على الوحدة الحادية عشر الخميس

 العلوم
 Assignment -Teams 98-97 2دورة الماء في الطبيعة    اإلثنين
 Assignment -Teams 100-99 المؤثرة في معدل التبخرالعوامل  األربعاء

 االجتماعيات

يد الجائِر  األحد ُطرق  -أضرار الصَّ

 .ُمكافحة الصيد الجائِر

91 - 92 
- 

 .واِجب أضرار الصيد الجاِئر على الِتيمز

 98 - 97 .مصاِدر الُمخلفات -إداَرة الُمخلفات  الثالثاء
- 

واِجب إدارة الُمخلفات  على 
 .الِتيمز

 اللغة
 االجنليزية

كتاب  كتاب الطالب عنوان الدرس
 التدريبات

 الواجبات

 Module 9 Song 1 SB 103 WB 91 Assignment -Teams اإلثنين
 Module 9 Song 2 SB 103 WB 91 Assignment -Teams الثالثاء
 Module 9 Top stars 1 SB 104-105 WB 92 Assignment -Teams األربعاء
 Module 9 Top stars 2 SB 104-105 WB 92 Assignment -Teams الخميس

    الروبوت في حياتنا اليومية الثالثاء حوسبة
 ) العفو ( القيمة االسبوعية

Teams 


