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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

 

 1س  102حل الكتاب ص  99 - 98ص  1-اإليمان بالكتب السماوية -1
 2-اإليمان بالكتب السماوية -2

 
 4،  3س  103حل الكتاب ص  101 -100

 77حفظ السورة كاملة ص  77ص   تسميع سورة البروج صفحة -3 
   رحلة خارجية لطالب صف رابع -4

 84إلى  79من ص -التفسير اليسر بعد العسر  اختبار قصير  في درس  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 حل ورقة العمل 99-98 1االسم المجرور  -1
اكتب خمسة جمل تحتوي على حرف  100-99 2االسم المجرور  -2

 جر مختلف
 اكتب نًصا معلوماتيا عن الخيل 101 التعبير الماء سر الحياة -3
 ----- 103 - 102 االستماع الكهوف -4
  نسخ وحفظ أول خمس أبيات 111-110-109  أغنية الحرية 1قراءة  -5

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Phonics SB 40 
WB 38 

Ex. 4 WB page 38 
2- Top Time SB 41 

WB 39 
Ex. 2 WB page 39 

 3- Round-Up SB 42 
WB 40-41 

Ex. 4 WB page 41 
 4- Song SB 43 

WB 42 
Copy new words 

5-    
  مالحظات

 الرياضيات
 

 5-4-3-2-1رقم  205 206 : 201  ضرب عدد من رقمين في عدد من رقمين -1
 10-9-8-7-6رقم  205 206 : 201  ضرب عدد من رقمين في عدد من رقمين -2
  8إلي  1رقم من  221 212 : 207  متابعة الضرب في عدد من رقمين -3
 16إلى  9من  221 212 : 207  الضرب في عدد من رقمين متابعة -4

 200إلى  153من صفحة  4اختبار قصير  مالحظات
 العلوم

 
 -  49 – 48  ما المراحل التي تمر بها دورة حياة الدجاجة -1
  51  51 – 50  ما دورة حياة الزواحف والطيور -2
3- - - - 

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 . 87ص  4حل س  87:ص  82من ص  .الترِكيب الُسكاني في دوَلة قطر -1
 ........… 92،  91،  90ص  .التوِزيع الُجغـرافي للُسكان في دوَلـة قطر -2
    

 .ِحصص اأُلسبوع الماِضي لم ُتـدرس ِلظروف ِصحية مالحظات
    windows photo إنشاء قصة مصورة   احلاسوب  

  م2019/ 11 /5   التاريخ:  الثالثاءاليوم:  خالل األسبوعأنشطة أسبوعية 
  حفظ الوقت القيمة االسبوعية

                                                      


