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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

 

 28حفظ الحديث جديدا صفحة  29-28 1 -أهمية سالمة الصدر  -1
 35صفحة  4حل س  30 2-أهمية سالمة الصدر  -2
 33حل  صفحة  33-23 3-أهمية سالمة الصدر  -3
 حفظ أسماء يوم القيامة ص 39-38 جزاء الطائعين ومصير العصاة يوم القيامة -4

  نوصي السادة أولياء األمور بمتابعة الطالب أوآل بأول لمنع التراكم على الطالب/ وفقهم هللا مالحظات 
 اللغة 
 العربية

 

 28حل ص  29-28ص   1القواعد ظرف الزمان وظرف المكان  -1
 4س  31حل  31-30ص  2القواعد ظرف الزمان وظرف المكان  -2
 33حل ص  32ص  - في العجلة الندامة -التعبير  -3
-41-40-39ص  1أشواق إلى الكعبة  -القراءة  -4

42 
 نسخ وحفظ أول أربعة أبيات

نسخ وحفظ األبيات من خمسة إلى   43ص  2أشواق إلى الكعبة  -القراءة  -5
 ثمانية

   مالحظات
 اللغة

 اإلجنليزية
 

1- Story SB 74-75 
WB 76 

Ex. 3 page 76 WB 
2- Phonics SB 76 

WB 77 
Copy new words 

3- CLIL 3 SB 77 
WB 78 

Project Work page 77 SB 
4- Round-Up SB 78 

WB 79-80 
Ex. 5 page 80 WB 

 5- Song SB 79 
WB 82 

Copy new words 
  مالحظات

 الرياضيات
 

 8-6-4-3رقم  47صفحة  52 :47  الكسور المتكافئة: نماذج المساحة -1
 51باقي صفة  52 :47  نماذج المساحة الكسور المتكافئة: -2
  6إلى  1من  57صفحة  58 :53  الكسور المتكافئة: خطوط األعداد -3
  14إلى  1من  63صفحة  64 :59  إنشاء كسور متكافئة: الضرب -4
 63باقي صفحة  64 :59  إنشاء كسور متكافئة: الضرب -5

  34: 5الوحدة السادسة  1اختبار قصير  مالحظات
 العلوم

 
   23 – 22 كيف تتغير درجة حرارة الماء الساخن ؟ -1
  2و  1السؤال  28صفحة   25 – 24  ما الحرارة وما مصادرها -2
  3السؤال  28صفحة   27 – 26 كيف تنتقل الحرارة من جسم إلى آخر ؟ -3

  مالحظات
 االجتماعيات

 
 .19ص  3حل س  19: 14من ص  .توِزيـع المواِرد الطبيعيـة -1
 .37ص  4حل س  24: 21من ص  ( األنِشطـة االقِتصاديَّـة فـي قطر )الزراَعـة -2
3-    

  مالحظات
      احلاسوب  

  2020/ 1 /     التاريخ:  اليوم:  أنشطة أسبوعية خالل األسبوع
 حفظ الوقت  القيمة االسبوعية

                                                      


