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

1 

 رسالة هذا األسبوع إطار التواصل والحرص على مصلحة أبنائنا نهديكم النجاح فينا في ءن /شركايالسادة أولياء األمور المحترم 
 

 الواجبات الكتاب عنوان الدرس المادة

 الرتبية
 اإلسالمية

اختبار قصير في درس القرآن الكريم ودرس  1-حصة
   قضاء الحاجة

 مراجعة الدرس  بعثة الرسول صلى هللا عليه وسلم 2-حصة
 مراجعة الدرس  الهجرة من مكة إلى المدينة 3-حصة

 اللغة 
 العربية

  + التحليل والتركيب 6الملزمة ص  األحد
 . اإلمالء: َهذا َأميُر َوَطني َقَطر

 164ص 

 

  7الملزمة ص      

 (1التعبير الكتابي+ قراءة خارجية ) الملزمة ص   اإلثنين
 َنَجح -َجَمَع  -َبَسَط  -اإلمالء: َطَرَق 

 165الكتاب ص       166ص         

 (+ شرطي المرور) قراءة 8الملزمة ص  الثالثاء
 َشاِرع -َفَرَش  -َنَشرَ  -اإلمالء:  َشرح 

 9الملزمة ص       168 - 167ص 

 ورقة واجب      173 - 169ص  شرطي المرور) تدريبات( + حرف الشين األربعاء
 + حرف الياء  10الملزمة ص  الخميس

 اإلمالء: َسَبْحنا في ِمياه اْلَبْحرِ 

 178 - 174ص 
 11الملزمة ص     

   

 الرياضيات

   ملزمة التهيئة 20و  19و  18قراءة و تمثيل األعداد  األحد

 256 - 255 254 - 251   20و  19و  18عد و كتابة األعداد  اإلثنين

 274 - 273 267 - 264  مراجعة + تقويم الثالثاء

  280 - 279  الجمع بالعد التصاعدي األربعاء

 284- 283 282 - 279  تابع الجمع بالعد التصاعدي الخميس

العلوم 
 العامة

    11صـ  10:  7صـ   تابع مما تصنع األشياء 1-حصة
 كيف يمكن أن تساعدني الحواس على 2-حصة

   تحديد المواد
عمل لوحة ألشياء تصنع من  15:  12صـ 

 مواد مختلفة

  تابع كيف يمكن أن تساعدني الحواس 3-حصة
  في تحديد المواد

 19صـ  18:  16صـ 
  22:  20صـ  ما استخدامات المواد القاسية أو اللينة 4حصة  

 اللغة
 االجنليزية

كتاب  كتاب الطالب 
 التدريبات

 

  حل الورقة Module 4 Song  49 43 األحد
 حفظ الكلمات Top stars 1 50 44 اإلثنين
 حل الورقة Top stars 2 51 45 الثالثاء
   Our world 1  52 46 األربعاء
  Our world 2 53 47 الخميس

   أنشطة أسبوعية خالل األسبوع:
 )بر الوالدين  ( القيمة االسبوعية

                                                      


