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

6 

 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

 

 75- 74حل التقويم صفحة  71- 70صفحة  . يوم أحد الجزء الثالث -1
 في الكتاب 83حل التقويم صفحة  79صفحة   . اإلحسان الجزء األول -2
 في الكتاب 84حل التقويم صفحة  80صفحة  . اإلحسان الجزء الثاني -3
 في الكتاب 85حل التقويم صفحة  81صفحة  .الثالثاإلحسان الجزء  -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

  إكمال اإلنشاء 72  تلخيص قصة -1
 88 77 المغامرات -2
 6س 85 84 2المغامرات  -3
 10س  86 85 3المغامرات  -4
 92 91 حذف النون  -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Module 8 Song 1  91  تالكلما ظحف   
2- Song 2  92 - 93  80ص  3 نتمري WB   
3- Top stars 1  94 - 95  تالكلما ظحف   
4- Top stars 2  94 -95  81ص  2 نتمري يباق لح  
5- 2 Our world  96 - 97  تالكلما ظحف   

  مالحظات
 الرياضيات

 
  بالكتاب 100ص  15حل رقم   100 – 95  مقارنة النسب -1
 بالكتاب 106ص  10حل رقم   106 – 101 1 تمثيل النسب بيانيًّا -2
 بالكتاب 106ص  13حل رقم   106 – 101 2تمثيل النسب بيانيًّا  -3
 بالكتاب 114ص  23حل رقم   114 – 109 1فهم المعدالت ومعدالت الوحدة  -4
 بالكتاب 114ص  25حل رقم   114 – 109 2فهم المعدالت ومعدالت الوحدة  -5

 88إلى  83. ضرورة مراجعة صفحات الكتاب من . 4 اختبار قصير مالحظات
 العلوم

 
 1السؤال  90صفحة   79 – 76 ما تأثير القوة في األجسام؟ -1
 3و  2السؤال 90صفحة   83 – 80  ما أشكال القوى؟ التالمس -2
  92صفحة    ما أشكال القوى؟ التأثير عن بعد -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 60 59 -11 الوحدتين األولى والثانيةاختبار تجريبي  -1
 62- 61 59- 45  مراجعة الوحدة الثانية -2
 75- 73 71- 67  نظام الحكم في دولة قطر -3

  مالحظات
   مشروع الوحدة   احلاسوب  

 سارعوا إلى أعلى الجنان-أفضل االعمال وأشرف المسابقات –مسابقة القرآن الكريم  2020-2-17التاريخ:  االثنيناليوم:  أنشطة هذا األسبوع:
 2020-3-12وتنتهي   -اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني  2020-3-5التاريخ:  الخميساليوم:  مواعيد قادمة 

 ( العفو) القيمة االسبوعية
                                                      


