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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

 

 ـــــ                94-92ص 1المّكي والمدني في القرآن الكريم  -1
 .97الكتاب المدرسي ص 97-94ص 2المّكي والمدني في القرآن الكريم  -2
 .100حفظ حديث فضل الحياء ص 102 -100ص 1فضل الحياء  -الحديث الشريف -3
 . كاملة 104الكتاب المدرسي ص 104-102ص 2فضل الحياء  -الحديث الشريف -4

  اختبار قصير في درس المّكي والمدني في القرآن الكريم خالل األسبوع مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 101ص5-4-3حل رقم 98-97 )قراءة )فصاحة غالم -1
 102ص8حل رقم 101-100 )قراءة )فصاحة غالم -2
 104حل ص 102 )قراءة )فصاحة غالم -3
 105كتابة الموضوع ص 105 )قصة )إعادة سردتعبير -4
 108ص2حل رقم 106 )إمالء)الهمزة المتوسطة على واو -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Module 3 Our world 1 SB34-35 WB28 حفظ الكلمات SB 34 
2- Module 3 Our world 2 

 
SB34-35 WB28 إجابة ورقة الواجب 

3- Let's talk SB36 - WB29 حفظ الكلمات SB 36 
WB 29 Ex. 3 

4- Project 1 SB37 - WB30 ________ 
5- Project 2 SB37 - WB30 WB 30 Ex. 4 

 – building – skyscraper – tower – bridge امالء الكلمات التالية خالل األسبوع: مالحظات
underground – plant – waterfall – jungle – desert – island- fur – 

weight – length – bamboo - hunt 
 الرياضيات

 
 1,2,3رقم  177ص  173من ص  ضرب كسر عشري في كسر عشري  -1
 189ص  185من ص  2+1ضرب الكسور العشرية   -2
 199ص  199من ص  4مراجعة الوحدة  -3
 200ص  200من ص  4مراجعة الوحدة  -4

  مالحظات
 العلوم

 
  49-47 لبروتيناتالمجموعات الغذائية ) الكربوهيدرات وا -1
  51-50 والدهون  الفيتامينات واألمالح المعدنية -2
 Tems باتجوا 53-52 والماء  الحليب -3

  اختبار قصير مالحظات
 االجتماعيات

 
 ........ 86،  85،  84ص  .به الجزيرة العربَيـة\النمو الُسكاني في ش  -1
 ........ 88،  87ص  .العوامل الُمؤثرة في الُنمو الُسكاني  -2
 .93ص  4، س  3حل س  93: 89من ص  .تركيب الُسكان في شبه الجزيرة العربية  -3

  مالحظات
   (أساسيات حل المشكالت ) برمجة قصة بسيطة   احلاسوب  

  2019/ 10 /     التاريخ:  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
   القيمة االسبوعية

                                                      


