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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

 

 4س 113الكتاب المدرسي ص 114 -108 1نبي هللا موسى عليه السالم   -1
 . كاملة 112الكتاب المدرسي ص 114 -108 2نبي هللا موسى عليه السالم  -2
  حفظ التعريف واألركان 118 -116 1أحكام الصالة  -3
 ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــ     رحلة خارجية -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 117ص3ورقم -116ص 2حل رقم 113-115 (قراءة ) أغنية البحر -1
 117ص 5-4حل رقم  116 (قراءة) أغنية البحر -2
 118حل ص 117 (قراءة ) أغنية البحر -3
 ----- ---- رحلة مدرسية -4
 120القاعدة صقراءة  119 جمع المذكر السالم -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Module 3 : Reading Time SB 38,39-
WB31 

WB Ex. 31 
2- Module 3 : Phonics SB 40 – WB32 Study the sounds SB 40 
3- Module 3 : Top Time SB 41 – WB33 حفظ الكلمات SB 41 
 ______________________ _______ رحلة مدرسية  -4
5- Module 4: Song SB 40 – WB32 

 
 SB 43 حفظ الكلمات
 fur – weight – length – bamboo - hunt سيتم امالء الكلمات التالية خالل الحصص مالحظات 
–  race – javelin – high jump – insect -  wood 

 الرياضيات
 

 215ص  211من ص  باألنماط 10القسمة على مضاعفات  -1
 221ص  217من ص  تقدير ناتج القسمة على رقمين -2
 227ص  223من ص  1-القسمة على رقمين باستخدام النماذج  -3
 228ص  224من ص  2-القسمة على رقمين باستخدام النماذج  -4

 اختبار قصير مالحظات
 العلوم

 
 57 56  مراجعة الدرس األول -1
 - 58 المتوازن الغذاء  -2
3- - - - 

   اختبار قصير خالل األسبوع مالحظات
 االجتماعيات

 
 93ص  4حل س  92:  89ن ص م في ِشبه الجزيرة العربيَّـة. السكانترِكيب  -1
كاني في شبه الجزيرة العربيَّـة -2  101حل ص  101:  96من ص  .التوزيع السُّ
أقسام  -العرب  الَعرب قبل اإلسالم ) مفُهـوم -3

 (الَعـرب
،  107، 106 ص

108 
................. 

  مالحظات
   المخطط االنسيابي   احلاسوب  

 رحلة  ترفيهية لطالب الصف الخامس السادس 2019/ 11/  6التاريخ:    اليوم: األربعاء أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
  حفظ الوقت القيمة االسبوعية

                                                      


