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

 القادم رسالة األسبوع نهديكم \إطار التواصل والحرص على مصلحة أبنائنا النجاح فينا في ءشركا/نيالمحترم األمور السادة أولياء 
 

 2020-3-28 الموافقهـ  1441-من شعبان 4 النشر   تاريخ
 الواجبات الكتاب عنوان الدرس المادة م

 الرتبية
 اإلسالمية

حفظ وشرح حديث المسؤولية تجاه المجتمع  األحد
 101حفظ الحديث والمعاني ص 101 1

حفظ وشرح حديث المسؤولية تجاه المجتمع  الثالثاء
 102قراءة ص  102 2

حفظ وشرح حديث المسؤولية تجاه المجتمع  الخميس
 105 حل التقويم ص 103-104 3

 اللغة 
 العربية

 تيمس الورقة وحلها بدون طباعة  90 - 89 -2 -المفعول به  األحد
 واجب على برنامج فورمس 92 - 91 - 1-لهمزة على األلف ا اإلثنين
 تيمس الورقة وحلها بدون طباعة  92 - 91 - 2 -الهمزة على األلف  األربعاء
 الورقة وحلها بدون تيمسطباعة  93 - بطاقة دعوة -تعبير كتابي  الخميس

 اللغة
 االجنليزية

كتاب  كتاب الطالب عنوان الدرس
 التدريبات

 الواجبات

 (Song) اإلثنين
In the past 

111 107 Link No.1  
  Top Stars (1) 112-113 108 Link No.2 الثالثاء teams رابط الواجب علي
  Top Stars (2) 112-113 109 Link No.3 األربعاء teams رابط الواجب علي
  Our World (1) 114-115 110 Quiz الخميس teams رابط الواجب علي

 الرياضيات

 Teams رابط الواجب على -- 248 - 243 2: نفس المقام  استعمال النماذج لمقارنة الكسور األحد
 Teams رابط الواجب على -- 254 - 249 1: نفس البسط استعمال النماذج لمقارنة الكسور اإلثنين
 Teams رابط الواجب على -- 254-249 2: نفس البسط استعمال النماذج لمقارنة الكسور الثالثاء
 Teams رابط الواجب على -- 266-261 1: استعمال خط األعداد  مقارنة الكسور األربعاء
 Teams الواجب علىرابط  -- 266-261 2: استعمال خط األعداد  مقارنة الكسور الخميس

 العلوم
 1لصخورواجب استخدامات ا -- 73:70 1استخدامات الصخور اإلثنين

teams 2واجب استخدامات الصخور  -- 75:73 2استخدامات الصخور  األربعاء 
teams 

 االجتماعيات

 teams واجب تلوث المياه  75- 74 تلوث المياه  األحد
واجب جهود قطر في الحفاظ   77- 76 البيئةجهود قطر في الحفاظ على  الثالثاء 
 teams على البيئة
     استخدام األوامر البرمجية الثالثاء حوسبة 

 (الشجاعة ) القيمة االسبوعية
 

Teams 


