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

4 

 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

 

 39حفظ أسماء يوم القيامة ص  39 - 38 1-جزاء الطائعين ومصير العصاة يوم القيامة -1
 42حل ص  40-41 2-جزاء الطائعين ومصير العصاة يوم القيامة -2
 1س  52حل ص  47- 46 1-أحكام الصالة  -3
 51حل ص  50 - 48 2-أحكام الصالة -4

 يوجد تقصير من بعض الطالب في ذلك -الواجبات نوصى باالهتمام بحل  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 46حل ص  47-46 1الصفة  -1
 4س  49حل ص  49-48 2الصفة  -2
 3تدريب  51حل ص  51-50  إمالء الهمزة على األلف -3
 --- 53-52 االستماع مسجد له تاريخ -4
 59نسخ أول سبع سطور ص  62- 61-60-59  1النخيل  -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Top Stars 1 SB 80-81 
WB 83 

Copy new words 
2- Top Stars 2 SB 81 

WB 83-84 
Ex. 5 page 84 WB 

3- Our World 1 SB 82-83 
WB 85 

Copy new words 
4- Our World 2 SB 83 

WB 85-86 
Ex. 4 page 86 WB 

5- Let's Talk SB 84 
WB 87 

Ex. 3 page 87 WB 
  مالحظات

 الرياضيات
 

  24إلى  9من رقم  69صفحة  70 : 65  إنشاء كسور متكافئة  : القسمة -1
 69باقي صفحة   70 : 65  إنشاء كسور متكافئة : القسمة -2
  كاملة 75صفحة  76 : 71  استعمال الكسور المرجعية لمقارنة الكسور -3
  8إلى  1من  81صفحة  82 : 77  مقارنة الكسور -4
  81باقي صفحة   82 : 77  مقارنة الكسور -5

 (الوحدة السادسة كاملة  ) نعتذر عن تأجيل االختبار األسبوع الماضي  1اختبار قصير  مالحظات
 العلوم

 
 - 29  كيف تتغير درجة حرارة الماء البارد -1
 33صفحة   32 – 30  األجسام الباردة تكتسب حرارة -2
  7السؤال  38صفحة   38 – 36  مراجعة على درس انتقال الحرارة -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 .األنشطة االقِتصادية في دوَلة قطر -تابع  -1

مكي )  ( اإلنتاج الحيواِني والسَّ
 ............. 27:  24من ص 

 .األنشطة االقِتصادية في دوَلة قطر -تابع  -2
ناَعـة  )  ( والتِ جارةالصِ 

 37ص  3حل س  31:  28من ص 

  مالحظات
   برنامج العروض التقديمية   احلاسوب  

  2020/ 1 /     التاريخ:  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
 حفظ الوقت  القيمة االسبوعية

                                                      


