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 رسالة هذا األسبوع إطار التواصل والحرص على مصلحة أبنائنا نهديكم النجاح فينا في ءشركا/ن يالسادة أولياء األمور المحترم  
كتاب ال عنوان الدرس المادة 

  المدرسي
  الواجبات 

 الرتبية
 اإلسالمية

 

 في الكتاب 79حل صفحة  68-67 3يوم بدر يوم الفرقان  -1
 في الكتاب 76حل صفحة  72 1وآدابه  الدعاء فضل -2
 في الكتاب 77حل صفحة  73 2فضل الدعاء وآدابه  -3
 حفظ اآليات جيدا في البيت 16 31-27حفظ سورة اإلنسان   -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 66ص  63  األسماء الخمسة -1
 64حفظ القاعدة ص  65 2األسماء الخمسة  -2
 إكمال اإلنشاء  67  أعالم من التاريخ-إنشاء  -3
  التدرب على سماع نصوص 69  مدينة القيروان -استماع  -4
 4س  80ص  75  الثلج -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Let's talk  24  الكلماتحفظ  
2- project 25 Write a story about unlucky dy 
3- Reading time 26 - 27 حفظ الكلمات 
4- Phonics  28 كتابة خمس كلمات تحتوي على أصوات الدرس 

5- Clil 29 حفظ الكلمات 
  مالحظات

 الرياضيات
 

  بالكتاب 78ص  2حل رقم   80 – 75 - 1-القيمة المطلقة لألعداد النسبية  -1
  بالكتاب 78ص  3حل رقم   80 – 75 - 2 -القيمة المطلقة لألعداد النسبية  -2
  بالكتاب 80ص  a/47حل رقم   80 – 75 - 3 -القيمة المطلقة لألعداد النسبية  -3
 بالكتاب 80ص  b/47حل رقم   80 – 75  - 4 -القيمة المطلقة لألعداد النسبية  -4
  81حل اختبار منتصف الوحدة ص   81 – 7 اختبار تجريبي    5

  مالحظات
 العلوم

 
  44 آلية عمل الجهاز الدوري  -1
  46  مسار الدم في الدورة الدموية -2
 49 49-48 مراجعة الجهاز الدوري  -3

 اختبار قصير على الجهاز الدوري  مالحظات
 االجتماعيات

 
 62ص  57- 56  الحضارات القديمة في قطر -1
 63ص  60- 57  المواقع األثرية في قطر -2
 71- 70 69- 68 ثقافة المجتمع القطري                           -3

  مالحظات
      احلاسوب  
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