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 رسالة هذا األسبوع إطار التواصل والحرص على مصلحة أبنائنا نهديكم النجاح فينا في ءالسادة أولياء األمور المحترمين /شركا  
 الواجبات  المدرسيكتاب ال عنوان الدرس المادة 
 الرتبية

 اإلسالمية

 

 60-59حل بقية أسئلة ص  60 -54 الدعوة اإلسالمية في مكة المكرمة  -1
 3-2-1س   67حل  ص  64- 62 1فضل الذكر وآدابه   -2
 2فضل الذكر وآدابه   -3

 
 5-4س    67حل ص  65- 64

 هام جدا    25-13حفظ اآليات  18  حفظ سورة االنشقاق -4
 األربعاء والخميس 42-38في درس اإليمان باهلل من ص  3قصير رقم  ختبارا مالحظات 

 اللغة 
 العربية

 

 حل ورقة عمل 65 - 64 ـــ 1القواعد ـــ المفعول به  -1
 ـــ 2القواعد ـــ المفعول به  -2

 
 تدريب   ــ ب ـــ 66حل ص  65-66

 شخصية مشهورة تحبهااكتب موضوًعا عن  67 التعبير ـــ سيرة شخصية بارزة ـــ -3
 70حل ص  69 - 68 اإلمالء ـــ األلف الملفوظة غير المكتوبة ــ -4
 75نسخ أول سبع سطور ص  78:  75من  القراءة ـــ قصة حجر ـــ -5

 هام 37إني أحبك يا قطر ــ ص ــ أول خمس أبيات من قصيدة ـ  هناك اختبار قصير في حفظ مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Project SB 25 
WB 23 

Write about your favourite sport 
2- Story SB 26-27 

WB 24 
Copy new words 

3- Phonics SB 28 
WB 25 

 
4- CLIL SB 29 

WB 26 
Do the project 

  مالحظات
 الرياضيات

 
  8رقم إلى  1من رقم   117 118  :  113 الشبكات ونواتج الضرب الجزئية  -1
ضرب أعداد من رقمين ومن ثالثة أرقام في  -2

 عدد من رقم واحد 
  8إلى رقم  1من رقم  123  124 : 119

ضرب أعداد من رقمين ومن ثالثة أرقام في  -3
  عدد من رقم واحد

 16إلي رقم  9من رقم  123  124:  119

  9رقم إلى  1من رقم  129 130 : 125  الضرب في عدد من رقم واحد -4
 15إلى رقم  10من رقم  129  130:  125 الضرب في عدد من رقم واحد  5 

  70إلى  47الوحدة الثانية من  صفحة   3اختبار قصير  مالحظات
 العلوم

 
 آثار اإلنسان االيجابية على المواطن  -1

 وضع القوانين
 1السؤال  46صفحة  36

 آثار اإلنسان االيجابية على المواطن  -2
 المحميات الطبيعية

 4السؤال  46صفحة  36
 آثار اإلنسان االيجابية على المواطن  -3

 إعادة التدوير 
  37صفحة  37

  اختبار قصير على آثار اإلنسان السلبية وااليجابية على الموطن مالحظات
 االجتماعيات

 
 ............... 44،  43،  42ص  .ُأسرة آل ثانـي -1
 48حل ص:  48:  44من ص  .ُمحمـد بن ثانيالشيخ  -2
ة الواِجبات) سالة اأُلسبوعية فسيكون عليها درج  ل الواِجبات كما ُهو ُموضح في الرِ   .اجتماعيات( *نرجو االهتمام ِبح 

  مالحظات
 وحة أو ورقة مطبوعةل (عمل مشروع الوحدة ) صحتك والحاسوب   احلاسوب  

  2019/ 9 /     التاريخ:  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
  تعظيم قدر الصالة القيمة االسبوعية
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