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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

 

 4، 3س 143الكتاب المدرسي ص 139 -138 1اإليثار  -1
 142الكتاب المدرسي ص 142- 140 2اإليثار  -2
  حفظ سورة التكوير في البيت 85 -84 (26 -15حفظ سورة التكوير ) -3
  تالوة اآليات في البيت 80 -77 ( ومهارات التجويد68 -55تالوة سورة يس ) -4

  مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 140قراءة القاعدة ص 139 جمع المؤنث السالم -1
 142ص 3حل رقم  141 تابع جمع المؤنث السالم -2
 143كتابة الموضوع ص 143 تعبير كتابي ) الحدائق العامة في قطر -3
 ---- 144-145  استماع -4
 حفظ قصيدة العصفورة  انشاء كتابي -5

 مالحظات ) اختبار قصير في اإلنشاء وحفظ القصيدة
 اللغة  

 اإلجنليزية
 

1- Module 4 Let's talk SB 48 WB 39 Ex. 3 
2- Module 4 Project SB 49 WB 40 Ex. 2 
3- Module 4 Reading time SB 50-51 WB 41 Ex. 2 
4- Module 4 Phonics SB 52 Study the sounds SB 52 
5- Module 4 CLIL SB 53  

   break  –slip– سيتم امالء الكلمات التالية خالل الحصص  - اختبار قصير يوم الثالثاء مالحظات
fall – hurt – kitten – safari – countryside – zebra – national park 

 الرياضيات
 

 15رقم  289ص  285من ص  استعمال النماذج في القسمة -1
 295ص  291من ص  عشري على رقم واحدقسمة  -2
 301ص  297من ص  قسمة عشري على عدد من رقمين -3
 307ص  303من ص  القسمة علي عشري  -4

  مالحظات
 العلوم

 
 63ص  3رقم  63  العادات الغذائية السيئة -1
 64ص 2رقم  64  العادات الغذائية الجيدة -2
  65  كيف تعد وجبة غذائية صحية -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 .132ص  3حل س  132: 128من ص  .الـَكـراَمة  اإلنسـاِنيَّـة -1
 138ص  3حل س  138: 134من ص  .الـتَّـساُمـح -2
 (122:  64اختبار تجريبي على الوحدة الثاِلثـة والرابعة والخامسة.  ) من ص  -3

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

  مالحظات
   برمجة سكراتش ) الجمل الشرطية(     احلاسوب  

  2019/ 11 /     التاريخ:  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
 حفظ الوقت  القيمة االسبوعية

                                                      


