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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

 

 69حل الكتاب صفحة  68صفحة  2-آداب االستئذان -1
 18حفظ السورة كاملة ص  18صفحة   17-1حفظ سورة الطارق كاملة من  -2
 17-1حفظ سورة الطارق كاملة من  -3

 
 18صفحة 

 
 18حفظ السورة كاملة ص 

 15التالوة ص التدريب على  15صفحة  40-17تالوة من سورة الواقعة من آية  -4 
 الخميس -األربعاء   53ص   - 38من ص  (2اختبار قصير ) مالحظات 

 اللغة 
 العربية

 

 نسخ وحفظ أول خمسة أبيات 85-84-83ص 3قصيدة وله أعمل  -1
 86حل ص  87-86 1قواعد نصب المضارع  -2
 89ص  5حل تدريب   89-88 2قواعد نصب المضارع  -3
 91ص  2حل تدريب  91-90 على الياء غير المنقوطةاإلمالء الهمزة  -4
اكتب سيرة مخترع المصباح الكهربائي  94-93-92  االستماع مخترع التلفاز -5

 توماس أديسون 
   مالحظات

 اللغة
 اإلجنليزية

 

1- Top Stars 2 SB 93 
WB 95-96 

Ex. 3 WB page 95 

2- Our World 1 SB 94-95 
WB 97 

Copy new words 

3- Our World 2 SB 95 
WB 97-98 

Ex. 3 WB page 98 

4- Let's Talk SB 96 
WB 99 

Ex. 3 WB page 99 
5- Project SB 97 

WB 100 
Ex. 4 WB page 100 

  مالحظات
 الرياضيات

 
 12إلى  1من  123 124 : 119  نمذجة طرح الكسور -1
 18-17-13رقم  124  124 : 119  ) نمذجة طرح الكسور ) مسائل حياتية -2
 10إلى  1من  129  130 : 125  طرح الكسور ذات المقامات المتشابهة -3
 17 - 11رقم  130 130 : 125 (مسائل حياتيةطرح الكسور ذات المقامات المتشابهة ) -4
 9إلى  1من  141 142 : 137 نمذجة جمع وطرح األعداد الكسرية  -5

  82إلى  47الوحدة السابعة من    4قصير  اختبار مالحظات
 العلوم

 
 66صفحة  1السؤال   59 – 56 ما أثر التمارين الرياضية على الجهاز التنفسي؟ -1
 66صفحة  4السؤال   61 – 60 ما أثر التمارين الرياضية على الجهاز الدوري؟ -2
 66صفحة  5و  2السؤال   63 – 62 ما أثر التمارين الرياضية على العضالت والعظام؟ -3

 االجتماعيات  مالحظات
 

 .........… 47: ص  43من ص  .الشيخ أحمد بن علي آل ثاني -1
 53حل ص  53:  49من ص  .الشيخ خليفـة بن َحمد آل ثاني -2

  مالحظات
   الدرس الخامس : كن آمنا     احلاسوب  

 سارعوا إلى أعلى الجنان-أفضل االعمال وأشرف المسابقات –مسابقة القرآن الكريم  2020-2-17التاريخ:  االثنيناليوم:  أنشطة هذا األسبوع:
 2020-3-12وتنتهي   -اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني   2020-3-5التاريخ:  الخميساليوم:  مواعيد قادمة 

 ( العفو) القيمة االسبوعية
                                                      


