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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

 

 18حفظ سورة االنشقاق كاملة ص 18-15من ص اختبار شفهي منتصف الفصل األول -1
 18-15من ص اختبار شفهي منتصف الفصل األول -2

 

 18حفظ سورة االنشقاق كاملة ص
 مذاكرة الصفحات المحددة جيدا   42 -20من ص  ثالثة مجاالت -مراجعة على الباب األول -3
 ثالثة مجاالت -الباب األول بقيةمراجعة  -4

 
 60 -44من ص 

 
 مذاكرة الصفحات المحددة جيدا  

 .سيتم اخبار تجريبي على الباب األول كامال  أثناء الحصص يرجي متابعة الطالب في ذلك   مالحظات
 اللغة 
 العربية

 

 37حفظ ونسخ أول خمسة أبيات ص   ـــ 1اختبار تجريبي شامل ــ  -1
وص  29مراجعة دروس اإلمالء ص   ـــ 2تجريبي شامل ــ اختبار  -2

 68وص  48
 اختبار منتصف الفصل الدراسي األول -3

 اختبار ــ االستماع واإلمالء والخط ـــ
 التدرب على كتابة قصة قصيرة  

 ال تقل عن ستة أسطر
 حل ملزمة المنزل  ـــ 3اختبار تجريبي شامل ـــ  -4
النحو ـ الفعل الماضي مراجعة قواعد  -5

 والمضارع والمفعول به ــ
 37حفظ ونسخ أول خمسة أبيات ص  

 ومراجعة قواعد النحو
 وحل الملزمة 37نرجو تدريب الطالب على كتابة قصة ال تقل عن ستة أسطر وأهمية حفظ األبيات ص  مالحظات

 اللغة
 اإلجنليزية

 

1- Listening Test     اختبارات االستماع والتحدث أثناء الحصص الدراسيةتجرى  اختبار استماع 
2- Speaking Test      موضوعات التحدث اختبار تحدث 
3- Speaking Test      اختبار تحدث 

 
 تحدث عن هوايتك المفضلة-     تحدث عن ما تفعله خالل اليوم

4- Revision Module 1 worksheet  
5- Revision Module 2 worksheet  

  مالحظات
 الرياضيات

 
  باقي أوراق العمل 28إلى  5الوحدة األولى من صفحة   1اختبار تجريبي   -1
  باقي أوراق العمل 28إلى  5الوحدة األولى من صفحة  2اختبار تجريبي  -2
  باقي أوراق العمل 70إلى  47الوحدة الثانية من صفحة  3اختبار تجريبي   -3
  باقي أوراق العمل 70إلى  47الوحدة الثانية من صفحة  4اختبار تجريبي  -4
 باقي أوراق العمل  130إلى 89الوحدة الثالثة من صفحة  5اختبار تجريبي  5 

  مالحظات
 العلوم

 
  20 - 8صفحة  مراجعة مواطن على اليابسة -1
  30 - 20صفحة  مراجعة مواطن مائية -2
  37 - 31صفحة  العالقة بين اإلنسان والبيئةمراجعة  -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 .56صفحة   6،  5،  4َحـل س  56:  51من ص  .الِعالقات القطريَّـة الُعثمانية _ معـرَكة الوجبة -1
ـة  -الوحدة الثاِلثة ) الهويَّـة القطرية  -2 ُمكونات الهويَّ

 .القطريَّـة
 . 64صفحـة   3حل س  61،  60ص 

سالة اأُلسبوعية فسيكون عليها درَجة الواِجبات)  .اجتماعيات( *نرجو االهتمام ِبَحل الواِجبات كما ُهو ُموضح في الرِ 
  مالحظات

  اختبار عملي الحاسب األلي أثناء الحصة    احلاسوب  
  2019/ 10التاريخ:      /  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع

  تعظيم قدر الصالة القيمة االسبوعية
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