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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

 

 مجال التفسير والحديث مراجعة 36إلى  20من ص  على مجال التفسير والحديث 1-اختبار تجريبي -1
 عقيدة والفقهعلى مجال ال 2-اختبار تجريبي -2

 
 53إلى 38من ص 

 
 عقيدة والفقهمجال المراجعة 

 71إلى  56من ص  ال السيرة واآلدابعلى مج 3-اختبار تجريبي -3
 

 سيرة واآلدابمجال المراجعة 
 مراجعة عامة على الباب األول كامال -4

 
 71إلى  20من ص 

 
 الباب األولمراجعة 

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 إلى خمسة 1من  39ص األبيات مراجعة  ورق عمل  3اختبار تجريبي  -1
  التدرب على كتابة قصة  ورق عمل 3اختبار تجريبي  -2
  مراجعة القواعد  ورق عمل  القواعدمراجعة  -3
 التدرب على كتابة قصة ورق عمل مراجعة التعبير -4
 مراجعة عامة ور ق عمل  مراجعة عامة -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Listening Test اختبار استماع   
2- Revision 1   
3- Revision 2   
4- Revision 3   
5-    

  مالحظات
 الرياضيات

 
  باقي أوراق العمل 82 : 47  مراجعة الوحدة السابعة -1
  باقي أوراق العمل 82 : 47  مراجعة الوحدة السابعة -2
  باقي أوراق العمل  154 : 101  مراجعة الوحدة الثامنة -3
  باقي أوراق العمل 154 : 101  مراجعة الوحدة الثامنة -4
5-    

  مالحظات
 العلوم

 
 - - مراجعة على أثر التمارين الرياضية على الجسم -1
 - -  66إلى صفحة  8مراجعة عامة من صفحة  -2
3- - - - 

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 37: ص  11من ص  ( ) المواِرد واألنِشطة االقتصاديةُمراجعة الوحدة األولى  -1

. 
........... 

 -الوحدة الثاِنية والثاِلثة ) تاريخ قطر الحديث ُمراجعة  -2
 ( وطني قطر

 .......…  71: ص  41من ص 

  مالحظات
   (اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني ) عملي ونظري    احلاسوب  

 2020-3-12وتنتهي   -اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني   2020-3-5التاريخ:  الخميساليوم:  مواعيد قادمة 
 ( حب الوطن) القيمة االسبوعية

                                                      


