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  9120201312020من    6  األسبوع  

 

 .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

 

 جيدا 65-64مراجعة ص  64-63 1اللعب و المرح  - النبويةمواقف من السيرة  -1
 68حل ص  65 - 64 2 رحاللعب و الم -النبويةمواقف من السيرة  -2
 8-1تسميع سورة الشمس  23 8 - 1حفظ سورة الشمس  -3

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 49نسخ الفقرة الثانية ص قراءة و  53 - 50 – 49 زيارة المتحف - 2 -قراءة  -1
-55+ حل ص 50نسخ ص قراءة و  54 - 50 – 49 زيارة المتحف - 3 -قراءة  -2

56 
 ------- ------ عطلة اليوم الرياضي -3
 حل ورقة واجب 58 - 57 - 1 - فعل األمر -4
الصالة على النبي صلى هللا عليه  58 - 57 - 2 -فعل األمر  -5

 مرة 100 وسلم
 نرجو االهتمام بنسخ الواجبات بشكل منظم وخط جميل  مالحظات

 اللغة
 اإلجنليزية

 

1- Phonics                                  94  التفريق بين االصوات الثالثة/s/  و
/z/  و/iz/  في نهاية الكلمة والتدريب

  SB 94على ذلك في ص 
 - -  لليوم الرياضيانشطة وتدريبات استعدادا  -2
 - -  اجازة اليوم الرياضي -3
4- Project 1  95  95قراءة النص ص  
5- Project 2  95  اكمال حل تدريبات كتاب الطالب ص

91 
                           مالحظات

 الرياضيات
 

 126 - 125 126  -  121  أرقام 3جمع أعداد من  -1
 132 - 131 132  -  127 أو أكثرجمع ثالثة أعداد  -2
 138 - 137 138  -  133  استعمال نواتج الطرح الجزئية -3
4-    

  مالحظات
 العلوم

 
 اختبر نفسك 44ص 40-42 كيف تتغير أشكال المواد -1
 التفكير الناقد 44ص 42-43 قوة السحق والعصر -2
3- -------- -------- -------- 

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 48- 47 46- 43  األبراج -المعالم التاريخية في قطر  -1
 56 54- 50  المتاحف في وطني -2

  مالحظات
  66 تحرير الصور  احلاسوب  

 اليوم الرياضي للدولة 2/2020 / 11التاريخ:  الثالثاءاليوم:  أنشطة هذا األسبوع 

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

 (الرحمة)  القيمة االسبوعية
                                                      


