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

 

 56 -55تكملة الح ص   53ص  فقه -أحكام الحدث   -1
 59مراجعة ص   59ص   السيرة 1بيعتا العقبة  -2
 66-61تكملة الحل ص   60ص  السيرة  - 2بيعتا العقبة  -3

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 46نسخ و إمالء ص  34 - 33 - الخط الجميل -استماع  -1
 االستعداد الختبار قصير عن النفي 46 - األلف الفارقة - 46ص إمالء  -2
-51-50-49 النفي-+ اختبار قصيرزيارة المتحف -1-قراءة -3

52 
 -المختلفة-حتى 49قراءة ونسخ 

 49 قراءة ونسخاستكمال  53-50-49 زيارة المتحف - 2-قراءة  -4
 الوالدين+ بر 56-55حل ص 54-50-49 زيارة المتحف - 3 -قراءة  -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Our world 2 88-89 مراجعة قاعدة some- any   ص
142 

2- Let's play 90  نسخ وحفظ المفردات على ورقة
  النسخ

3- CLIL 91  على ورقة  91نسخ المفردات ص
 النسخ

4- Story  92-93  وحفظ  93-92قراءة القصة ص
 المفردات

5- phonics 94  
  -ان شاءهللا -اختبار قصير يوم االربعاء  مالحظات

 الرياضيات
 

  86 – 85  86 – 81  2تقدير نواتج الطرح  -1
  92 – 91  92 – 87  عالقة الجمع بالطرح -2
  104 – 103  104 – 101  مراجعة الوحدة السابعة -3
  120 – 119  120 – 115  نواتج الجمع الجزئية -4
  126 – 125  126 – 121  أرقام 3جمع عدد من  -5

 . اختبار قصير على الوحدة السابعة ، يرجى احضار الدفتر للمشاركة اثناء الحصة مالحظات
 العلوم

 
  33-32 اطارات السيارات وأواني الطهي -1
 اختبر نفسك 35ص 35-34 فيم تختلف أنواع الورق عن بعضها؟ -2
 ----- 39 استخدامات الموادمراجعة درس  -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 47ص 43- 40 القالع -المعالم التاريخية في دولة قطر  -1
 48ص 46- 43  األبراج -المعالم التاريخية في دولة قطر  -2

  مالحظات
   المعلومات الموثوقة   احلاسوب  

 سارعوا إلى أعلى الجنان-أفضل االعمال وأشرف المسابقات –مسابقة القرآن الكريم  2/2020 / 17التاريخ:  االثنيناليوم:  قادمةأنشطة 

 (الرحمة)  القيمة االسبوعية
                                                      


