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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

 

 88صمعاني المفردات +  87الحديث صحفظ  88-87ص 1-عاقبُة الصدِق والكذِب  -1
 2-عاقبُة الصدِق والكذِب  -2

 
 3،  2س،      95الكتاب ص حل  89-88ص

 3-عاقبُة الصدِق والكذِب  -3
 

 92-89ص
 

 5،  4س      96الكتاب ص حل 
 77ص حفظًا متَقًنا    22-11اآليات من حفظ  77ص  حفظ وتسميع سورة البروج -4 

 !!درجاِتها /      لذا ننبهمَن يعرضُه للحرماِن لألسئلِة حٍل أو حفٍظ من للواجبات أداِء الطالِب عدُم مالحظات: 
 اللغة 
 العربية

 

  ورقة عمل 85-84-83  الجملة االسمية -1
 بالدفتر كتابة قصة بئر زمزم 86 التعبير قصة بئر زمزم -2
 91نسخ الفقرة األولى إلى كلمة دقائق ص 94 : 91  1القراءة ــ الجمل ــ  -3
 2القراءة ــ الجمل ــ  -4

 
 91نسخ بقية صفحة  95

 3القراءة ــ الجمل ــ  -5
 

 اكتب في الدفتر نًصا معلوماتيا عن الحصان 96-97
     / درجاِتهامَن يعرضُه للحرماِن لألسئلِة حٍل أو حفٍظ من للواجبات أداِء الطالِب عدُم مالحظات:  

 اللغة
 اإلجنليزية

 

1- Our World 1 SB 34-35 
WB 33 

Copy new words 
2- Our World 2 SB 35 

WB 33-34 
Ex.3 WB Page 34 

3- Let's Talk SB 36 
WB 35 

Ex.3 WB Page 35 
4- Project SB 37 

WB 36 
Ex.3 WB Page 36 

5-    
  مالحظات

 الرياضيات
 

  181  182 : 177  الشبكات ونواتج الضرب الجزئية -1
 3إلي  1من رقم  187 188 : 183  الضرب باستعمال خاصية التوزيع -2
 13إلي رقم  4من رقم  187 188 : 183  الضرب باستعمال خاصية التوزيع -3
استعمال نواتج الضرب الجزئية للضرب  -4

  رقمينفي عدد من 
189 : 194 193  

ضرب عدد من رقمين في مضاعفات  5
 10العدد 

195  :200 199 

 170:  153من صفحة  4اختبار قصير  مالحظات
 العلوم

 
درجة  ما أثر التمارين الرياضية على -1

 حرارة جسم اإلنسان؟
41 - 

 أثر األمراض على تغير درجة حرارة جسم -2
 اإلنسان.

 43صفحة  42

 47أسئلة التفكير الناقد صفحة  46 مراجعة درس العالقة بين اإلنسان والبيئة -3
  مالحظات

 االجتماعيات
 

 ................ 82،  81،  80ص  .النمو الُسكاني في دولة قطر -1
 87ص   3حل س  87: ص  82من ص  .التـركيب الُسكاني -2
    

  مالحظات
   (المتعددة ) أجهزة التصوير إنتاج الوسائط   احلاسوب  
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   القيمة االسبوعية
                                                      


