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 رسالة هذا األسبوع إطار التواصل والحرص على مصلحة أبنائنا نهديكم النجاح فينا في ءالسادة أولياء األمور المحترمين /شركا  
 الواجبات  المدرسيكتاب ال عنوان الدرس المادة 
 الرتبية

 اإلسالمية

 

 52حل صفحة  47:50 (2أنواع المياه الدرس الثاني ) -1
 3،  2س  59حل صفحة  56 : 54 (1الدعوة اإلسالمية في مكة ) -2
 (2الدعوة اإلسالمية في مكة ) -3

 
 4س  59حل صفحة  58 : 57

 25: 13حفظ اآليات من  18 حفظ سورة االنشقاق -4
 35: 29في درس الحديث اثناء األسبوع فضل تعلم القرآن وتعليمه من  (2ختبار قصير)ا سيجرى  مالحظات 

 اللغة 
 العربية

 

 ) ب ( بالكتاب المدرسي 47حل ص  56-45-44 -الفعل المضارع  -القواعد  -1
 بالكتاب المدرسي 51حل ص  50-49-48 - التنوين -اإلمالء  -2
 - نشأتها -الفقر األولى نسخ  60إلى  57من   -آمنة الجيدة  - 1قراءة  -3
 -تعليمها  -نسخ الفقرة الثانية  62-61 - آمنة الجيدة - 2قراءة  -4
 بالكتاب المدرسي 63حل ص  63-62 - آمنة الجيدة - 3قراءة  -5

 خالل األسبوع -الفعل المضارع -سيتم إجراء اختبار قصير في درس   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Top Stars 1 SB 20-21 
WB 18 

Copy new words 
2- Top Stars 2 SB 21 

WB 19 
Ex. 5 SB page 21 

3- Our World 1 SB 22-23 
WB 20 

Copy new words 
4- Our World 2 SB 23 

WB 20-21 
Ex. 3 WB page 20 

5- Let’s Talk SB 24 
WB 22 

Copy new words 
  مالحظات

 الرياضيات
 

: التقريب لتقدير نواتج الحساب الذهني  -1
 الضرب

 9إلي  1من  99صفحة  100 : 95

 5،  3،  1رقم  105صفحة  106 : 101 خاصية التوزيع -2
 6،  4،  2رقم  105صفحة  106:  101 خاصية التوزيع -3
 6،  4،  2رقم  111صفحة  112 : 107 طرائق الحساب الذهني للضرب -4
 5،  3،  1رقم  111صفحة  112:  107 طرائق الحساب الذهني للضرب 5 

 70إلى صفحة   47الوحدة الثانية من صفحة   2اختبار قصير  مالحظات
 العلوم

 
  عمل مطوية عن تأثير اإلنسان على الموطن  32 – 31 ما تأثير اإلنسان على المواطن؟ -1
 تالغابااآلثار السلبية لإلنسان؟ إزالة  -2

 والتلوث
 35صفحة  2سؤال  33

اآلثار السلبية لإلنسان؟ إحداث التنافس  -3
 والرعي الجائر

 35صفحة  1سؤال  34

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 . 25حل ص  32،  31ص  .أشكال سطح األرض الساِحلية -1
ُمناخ دولة قطر والنَّـبات الطَّبيعي والحيوانات  -2

 .البريَّة
 . 37حل ص  37:  32ص  من

    
  مالحظات

   (4الدرس  )word التعامل مع النص في    احلاسوب  
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  تعظيم قدر الصالة القيمة االسبوعية
 

                                                      


