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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

 

  تالوة اآليات في البيت  79 -76ص  54 -45تالوة سورة يس  -1
 ـــــــــــــــــــــــــــ        90 -86ص 1عاقبة المطّففين   -التفسير -2
 91الكتاب المدرسي ص  90-86ص 2عاقبة المطّففين   -التفسير  -3
 97الكتاب المدرسي ص  94 -92ص 1المكي والمدني في القرآن الكريم  -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 نسخ األفعال الناسخة -- مراجعة على القواعد اللغوية -1
 نسخ الحروف الناسخة -- مراجعة على القواعد اللغوية -2
 أنواع الخبر  الهمزة المتوسطة على ألف -3
همزة التدريب على كلمات بها   تابع الهمزة المتوسطة على ألف -4

 متوسطة على ألف
   أبيات من قصيدة العصفورة 4تسميع  -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Module 3 Quiz 1 SB 31- WB 26  31حفظ الكلمات SB 
2- Module 3 Quiz 2 SB 31- WB 26 حل ورقة الواجب 
3- Module 3 Top stars 1 SB 32,33 - WB 27  32حفظ الكلمات SB 

 4- Module 3 Top stars 2 SB 32,33 - WB 27 WB 27 Ex. 3 
5-    

   مالحظات
 الرياضيات

 
  155من ص  1تقدير ناتج ضرب كسر عشري في عدد كلي  -1
  156من ص  2تقدير ناتج ضرب كسر عشري في عدد كلي  -2
  157من ص  3تقدير ناتج ضرب كسر عشري في عدد كلي  -3
  161من ص  ناتج ضرب كسر عشري في عدد كليبالنماذج  -4

  مالحظات
 العلوم

 
 حل الواجب ببرنامج التيمز 45  المجموعات الغذائية -1
 حل الواجب ببرنامج التيمز 47 مجموعة الكربوهيدرات -2

 3-    
  مالحظات

 االجتماعيات
 

 مراجعة حل التدريبات 79:  64ص  نم )مراجعة الوحدة الثاِلثة ) الُمجتمع القطري  -1
كاني في ِشبه الجزيـرة العربية -2  .........… 86،  85،  84ص  .النِّمو السُّ
ـكاني -3  ..................  88،  87ص  .الَعواِمل الُمـؤثرة في النِّمو السُّ

  مالحظات
   مراجعة على ما سبق   احلاسوب  

  2019/ 10 /     التاريخ:  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
   القيمة االسبوعية

                                                      


