يدًغ يذاسس األَذنس انخبصخ
انًشحهخ اإلػذادٌخ نهجٍٍُ
رحذ إششاف انًدهس األػهى نهزؼهٍى
من 2014/ 9 / 21 :
التاريخ :
إلى 2014/ 9 / 25 :
الفصل الدراسي األول

األخ انفبضم ٔ /نً األيش انًحزشو ..
كم ػبو ٔأَزى ثخٍش.
رحٍخ طٍجخ ٔ ..ثؼذ ،

وٌسرنا أن نتواصل معكم من خالل رسالتنا األسبوعٌة للعام الدراسً 2015/2014م ونشكر لكم حسن متابعتكم وتواصلكم معنا
 ،وإلٌكم المقرر الدراسً الذي تلقاه الطالب خالل الفترة السابقة  ،فٌرجى متابعته وتشجٌعه لٌتمكن من تحضٌر وإنجاز المهام المطلوبة
منه األسبوع الذي ٌلٌه  ،وإلٌكم بٌان رسالتنا األسبوعٌة رقم ()1

 :نهصف انثبيٍ:

انًبدح

انًمشس انذساسً نٓزا األسجٕع

انصفحخ

انًٓبو انًطهٕة رحضٍشْب ٔإَدبصْب األسجٕع
انمبدو

شرعٌة

ادب المسلم مع هللا ورسوله صلى هللا علٌه
وسلم وبٌان حق المسلم على اخٌه

42-31

حفظ اآلٌات من  5 – 1من سورة التحرٌم

لغة عربٌة

الوحدة االولى  :النص الثانً (القمر)

41-30

التدرب على كتابة نص معلوماتً

لغة انجلٌزٌة

MODULE ONE 1.a -1.b – 1.c ,
SB&WB

SB 7-13
WB6-11

حفظ الكلمات الجدٌدة ومراجعة الدروس والتمارٌن

رٌاضٌات

مقارنة الكسور -ضرب وقسمة الكسور

54-31

حل تمارٌن صفحة  8-9كراسة التمارٌن

علوم

الوحدة االولى (درس  + 1درس )2

59-40

حل التقوٌم من 67-63

اجتماعٌات
حاسوب

الوحدة االولى

26-13

حل التقوٌم صفحات 29-28-27

GOOGLE Earthنظم المعلومات العامة

13-23

مراجعة الدروس والتدرٌبات



يالحظبد

يالحظبد ْبيخ خذاًا خذاًا:

(ٌ )1شخى االحزفبظ ثٓزِ انشسبئم نًزبثؼخ انًُٓح انخبص ثبنًبدح .
( )2االحزفبظ ثًزكشاد ٔدفبرش ٔأٔساق انؼًم ٔكزت انفصم انذساسً األٔل نكم يبدح
ألًٍْزٓب فً اخزجبساد َٓبٌخ انفصم ٔاحزٍبج انطبنت إنٍٓب فً يشاخؼخ انًبدح..
 نهزٕاصم ٌ :شخى االرصبل ػهى أي يٍ انٕٓارف انزبنٍخ  )441277428/44127429/44127415 ( :داخهً ػهى :
 )237( أ  /خبنذ ػجذ انشءٔف " األخصبئً االخزًبػً " أٔ ػهى خٕال سلى ()77047147
 )238( أ  /خًبل يحفٕظ " يُسك شئٌٕ انطالة " أٔ خٕال سلى (  )227 ( ،)55869700أ /ػالء فزحً "انًششف اإلداسي نهصف
انثبيٍ"

أٔ انذخٕل ػهى يٕلغ انًذسسخ www.q-andalus.com:
يشفك طٍّ ثٍبٌ ثبسًبء انٍٓئخ االداسٌخ ٔانزذسٌسٍخ ٔاسلبو ْٕارفٓى (يؼب ًا َزٕاصم)
اَظش خهفّ
انُبئت اإلداسي
أ  /طّ أحًذ انًُش

ًتبٌى رؤيت قطر  2030وًطوح أى ًكىى في صذارة الوؤسسبث التعليويت التي تحقق هفهىم الجىدة
الشبهلت هي أجل تعلن فبعل يخرج شبببب ً هؤهٌب ً واعيب ً هتطىراً قبدراً على تحول الوسئىليت وصٌع الوستقبل
.

يدًغ يذاسس األَذنس انخبصخ
انًشحهخ اإلػذادٌخ نهجٍٍُ
رحذ إششاف انًدهس األػهى نهزؼهٍى
من 2014/ 9 / 21 :
التاريخ :
إلى 2014/ 9 / 25 :
الفصل الدراسي األول

األخ انفبضم ٔ /نً األيش انًحزشو ..
كم
رحٍخ طٍجخ ٔ ..ثؼذ ،
ػبو ٔأَزى ثخٍش.

وٌسرنا أن نتواصل معكم من خالل رسالتنا األسبوعٌة للعام الدراسً 2015/2014م ونشكر لكم حسن متابعتكم وتواصلكم معنا
 ،وإلٌكم المقرر الدراسً الذي تلقاه الطالب خالل الفترة السابقة  ،فٌرجى متابعته وتشجٌعه لٌتمكن من تحضٌر وإنجاز المهام المطلوبة
منه األسبوع الذي ٌلٌه  ،وإلٌكم بٌان رسالتنا األسبوعٌة رقم ()1

 :نهصف انسبثغ:

انًبدح

انًمشس انذساسً نٓزا األسجٕع

انصفحخ

انًٓبو انًطهٕة رحضٍشْب ٔإَدبصْب األسجٕع
انمبدو

شرعٌة

صفات المؤمنٌن (تفسٌر)

29

حفظ اآلٌات من  19 – 1من سورة المعارج مع
الواجبات

لغة عربٌة

الوحدة االولى  :النص الثانً (الزجاج)

46-35

التدرب على كتابة نص معلوماتً

لغة انجلٌزٌة

MODULE ONE 1.a -1.b – 1.c

SB 6-15
WB4 -11

حفظ الكلمات الجدٌدة ومراجعة الدروس والتمارٌن

رٌاضٌات

قسمة الكسور العشرٌة

32-44

مع الواجبات وأوراق العمل 33

علوم

الوحدة االولى  +التكاثر فً االنسان

71-50

مذاكرة وحدة التكاثر فً االنسان

اجتماعٌات
حاسوب

المواقع األثرٌة الحدٌثة – الحضارات القدٌمة

22-14

متابعة اوراق العمل وحل التدرٌبات



مصادر المعلومات – الموسوعة المعرفٌة

يالحظبد

متابعة حل التدرٌبات

يالحظبد ْبيخ خذاًا خذاًا:

(ٌ )1شخى االحزفبظ ثٓزِ انشسبئم نًزبثؼخ انًُٓح انخبص ثبنًبدح .
( )2االحزفبظ ثًزكشاد ٔدفبرش ٔأٔساق انؼًم ٔكزت انفصم انذساسً األٔل نكم يبدح
ألًٍْزٓب فً اخزجبساد َٓبٌخ انفصم ٔاحزٍبج انطبنت إنٍٓب فً يشاخؼخ انًبدح..
 نهزٕاصم ٌ :شخى االرصبل ػهى أي يٍ انٕٓارف انزبنٍخ  )441277428/44127429/44127415 ( :داخهً ػهى :
 )237( أ  /خبنذ ػجذ انشءٔف " األخصبئً االخزًبػً " أٔ ػهى خٕال سلى ()77047147
 )238( أ  /خًبل يحفٕظ " يُسك شئٌٕ انطالة " أٔ خٕال سلى (  )249( ،)55869700أ /يصطفى انٕٓاسي"انًششف اإلداسي نهصف
انسبثغ"

أٔ انذخٕل ػهى يٕلغ انًذسسخ www.q-andalus.com:
يشفك طٍّ ثٍبٌ ثبسًبء انٍٓئخ االداسٌخ ٔانزذسٌسٍخ ٔاسلبو ْٕارفٓى (يؼب ًا َزٕاصم)
اَظش خهفّ
انُبئت اإلداسي
أ  /طّ أحًذ انًُش

األخ انفبضم ٔ /نً األيش انًحزشو  ..رحٍخ طٍجخ ٔ ..ثؼذ ،

كم ػبو ٔأَزى ثخٍش.

وٌسرنا أن نتواصل معكم من خالل رسالتنا األسبوعٌة للعام الدراسً 2015/2014م ونشكر لكم حسن متابعتكم وتواصلكم معنا
 ،وإلٌكم المقرر الدراسً الذي تلقاه الطالب خالل الفترة السابقة  ،فٌرجى متابعته وتشجٌعه لٌتمكن من تحضٌر وإنجاز المهام المطلوبة
ًتبٌى رؤيت قطر  2030وًطوح أى ًكىى في صذارة الوؤسسبث التعليويت التي تحقق هفهىم الجىدة
الشبهلت هي أجل تعلن فبعل يخرج شبببب ً هؤهٌب ً واعيب ً هتطىراً قبدراً على تحول الوسئىليت وصٌع الوستقبل
.

يدًغ يذاسس األَذنس انخبصخ
انًشحهخ اإلػذادٌخ نهجٍٍُ
رحذ إششاف انًدهس األػهى نهزؼهٍى
من 2014/ 9 / 21 :
التاريخ :
إلى 2014/ 9 / 25 :
الفصل الدراسي األول

منه األسبوع الذي ٌلٌه  ،وإلٌكم بٌان رسالتنا
)1

األسبوعٌة رقم (

 :نهصف

انزبسغ:
انًبدح

انًمشس انذساسً نٓزا األسجٕع

انصفحخ

انًٓبو انًطهٕة رحضٍشْب ٔإَدبصْب األسجٕع
انمبدو

شرعٌة

درس الشرك

51-48

حل تدرٌبات صفحات 54-53-52

لغة عربٌة

الوحدة االولى  :النص الثانً (الحرف الشعبٌة)

41-29

التدرب على كتابة نص معلوماتً

لغة انجلٌزٌة

MODULE ONE
)(TEENS

SB 7-13
WB4 -9

Revise and complete
Workbook exercises

رٌاضٌات

الوحدة االولى الى درس التطبٌقات

44-25

حل الواجبات وأوراق العمل

علوم

الوحدة االولى (الدرس الثانً)

64-54

حل التقوٌم صفحة  76رقم ()7-6-4-2-1

اجتماعٌات
حاسوب

الوحدة االولى

25-13

حل التقوٌم صفحة 28



مستعرض االنترنت

يالحظبد

مراجعة الدروس والتدرٌبات

يالحظبد ْبيخ خذاًا خذاًا:

(ٌ )1شخى االحزفبظ ثٓزِ انشسبئم نًزبثؼخ انًُٓح انخبص ثبنًبدح .
( )2االحزفبظ ثًزكشاد ٔدفبرش ٔأٔساق انؼًم ٔكزت انفصم انذساسً األٔل نكم يبدح
ألًٍْزٓب فً اخزجبساد َٓبٌخ انفصم ٔاحزٍبج انطبنت إنٍٓب فً يشاخؼخ انًبدح..
 نهزٕاصم ٌ :شخى االرصبل ػهى أي يٍ انٕٓارف انزبنٍخ  )441277428/44127429/44127415 ( :داخهً ػهى :
 )237( أ  /خبنذ ػجذ انشءٔف " األخصبئً االخزًبػً " أٔ ػهى خٕال سلى ()77047147
 )238( أ  /خًبل يحفٕظ " يُسك شئٌٕ انطالة " أٔ خٕال سلى ( )250( ،)55869700أ /يؼبر فشج "انًششف اإلداسي نهصف انزبسغ"

أٔ انذخٕل ػهى يٕلغ انًذسسخ www.q-andalus.com:
يشفك طٍّ ثٍبٌ ثبسًبء انٍٓئخ االداسٌخ ٔانزذسٌسٍخ ٔاسلبو ْٕارفٓى (يؼب ًا َزٕاصم)
اَظش خهفّ
انُبئت اإلداسي
أ  /طّ أحًذ انًُش

المطلوبة منه األسبوع الذي ٌلٌه  ،وإلٌكم بٌان رسالتنا األسبوعٌة رقم ()1
انًبدح

انًمشس انذساسً نٓزا األسجٕع

التربٌة اإلسالمٌة

أحكام المسح على الجبرة
النص المعلوماتً وإعراب الفعل
المضارع والفعل الصحٌح والمعتل

اللغة العربٌة

انصفحخ

 :نهصف انثبيٍ:
انًٓبو انًطهٕة رحضٍشْب ٔإَدبصْب األسجٕع
انمبدو
حفظ سورة التحرٌم

55 – 20

كتابة نص معلومات

ًتبٌى رؤيت قطر  2030وًطوح أى ًكىى في صذارة الوؤسسبث التعليويت التي تحقق هفهىم الجىدة
الشبهلت هي أجل تعلن فبعل يخرج شبببب ً هؤهٌب ً واعيب ً هتطىراً قبدراً على تحول الوسئىليت وصٌع الوستقبل
.

يدًغ يذاسس األَذنس انخبصخ
انًشحهخ اإلػذادٌخ نهجٍٍُ
رحذ إششاف انًدهس األػهى نهزؼهٍى
من 2014/ 9 / 21 :
التاريخ :
إلى 2014/ 9 / 25 :
الفصل الدراسي األول
اللغة االنجلٌزٌة

MODULE 1
Lesson 1a / 1b / 1c / 1d

SB 1 – 14
WB 1 – 10

Revision

الرٌاضٌات

خصائص األعداد – القوى واألسس

76 – 62

حل كراسة التمارٌن ص13 ، 12 :

العلوم

الفلزات

87 – 74

حل اسئلة التقوٌم ص94 :

االجتماعٌات

العالم اإلسالمً

54 – 41

حفظ اوراق العمل والتقاوٌم

الحاسوب

Excel

اإلنجلٌزٌة العلمٌة

First class from math and
science



تعلم الدوال والصٌغ باستخدام البرنامج
15 – 28

Square roots and cube roots

يالحظبد ْبيخ خذاًا خذاًا:

(ٌ )1شخى االحزفبظ ثٓزِ انشسبئم نًزبثؼخ انًُٓح انخبص ثبنًبدح .
( )2االحزفبظ ثًزكشاد ٔدفبرش ٔأٔساق انؼًم ٔكزت انفصم انذساسً األٔل نكم يبدح
ألًٍْزٓب فً اخزجبساد َٓبٌخ انفصم ٔاحزٍبج انطبنت إنٍٓب فً يشاخؼخ انًبدح..
 نهزٕاصم ٌ :شخى االرصبل ػهى أي يٍ انٕٓارف انزبنٍخ  )441277428/44127429/44127415 ( :داخهً ػهى :
 )237( أ  /خبنذ ػجذ انشءٔف " األخصبئً االخزًبػً " أٔ ػهى خٕال سلى ()77047147
 )238( أ  /خًبل يحفٕظ " يُسك شئٌٕ انطالة " أٔ خٕال سلى (  )227 ( ،)55869700أ /يحًٕد الشٍٍ "انًششف اإلداسي نهصف
انثبيٍ"

أٔ انذخٕل ػهى يٕلغ انًذسسخ www.q-andalus.com:
انُبئت اإلداسي
أ  /طّ أحًذ انًُش

األخ انفبضم ٔ /نً األيش انًحزشو  ..رحٍخ طٍجخ ٔ ..ثؼذ ،

كم ػبو ٔأَزى ثخٍش ثًُبسجخ لذٔو ػٍذ األضحى انًجبسن .

وٌسرنا أن نتواصل معكم من خالل رسالتنا األسبوعٌة للعام الدراسً 2014/2013م ونشكر لكم حسن متابعتكم وتواصلكم معنا
 ،وإلٌكم المقرر الدراسً الذي تلقاه الطالب خالل الفترة السابقة  ،فٌرجى متابعته وتشجٌعه لٌتمكن من تحضٌر وإنجاز المهام المطلوبة
منه األسبوع الذي ٌلٌه  ،وإلٌكم بٌان رسالتنا األسبوعٌة رقم ()1

 :نهصف انزبسغ :

انًبدح

انًمشس انذساسً نٓزا األسجٕع

انصفحخ

انًٓبو انًطهٕة رحضٍشْب ٔإَدبصْب األسجٕع
انمبدو

التربٌة اإلسالمٌة

التالوة – الحفظ – التفسٌر – الحدٌث –
العقٌدة – الفقه

33 – 21
59 – 36
67 – 62

حل ورقة العمل الالصفٌة مع الواجبات

اللغة العربٌة

اإلمالء والتعبٌر الكتابً

58 – 44

التدرب على كتابة نص معلوماتً

ًتبٌى رؤيت قطر  2030وًطوح أى ًكىى في صذارة الوؤسسبث التعليويت التي تحقق هفهىم الجىدة
الشبهلت هي أجل تعلن فبعل يخرج شبببب ً هؤهٌب ً واعيب ً هتطىراً قبدراً على تحول الوسئىليت وصٌع الوستقبل
.

يدًغ يذاسس األَذنس انخبصخ
انًشحهخ اإلػذادٌخ نهجٍٍُ
رحذ إششاف انًدهس األػهى نهزؼهٍى
من 2014/ 9 / 21 :
التاريخ :
إلى 2014/ 9 / 25 :
الفصل الدراسي األول
SB 1 – 14
WB 1 – 10

Revision

55 – 35

حل تمارٌن الكراسة من ص 8 :إلى ص 17
مذاكرة اوراق العمل من 5 - 1
حل تدرٌبات الكتاب ص58 – 56 :

اللغة االنجلٌزٌة

MODULE 1
Lesson 1a / 1b / 1c / 1d
تطبٌقات على الكسور والنسبة المئوٌة
والفائدة البسٌطة
الحركة الموجبة

118 – 110

االجتماعٌات

االقالٌم الطبٌعٌة فً العالم

54 – 48

الحاسوب

IP – Address photoshop

اإلنجلٌزٌة العلمٌة

The first the lessons of math
and science

الرٌاضٌات
العلوم



حل الواجب صفحة  15 ، 14بالكتاب
18 – 19

تحضٌر الدرسٌن القادمٌن 105 - 96

يالحظبد ْبيخ خذاًا خذاًا:

(ٌ )1شخى االحزفبظ ثٓزِ انشسبئم نًزبثؼخ انًُٓح انخبص ثبنًبدح .
( )2االحزفبظ ثًزكشاد ٔدفبرش ٔأٔساق انؼًم ٔكزت انفصم انذساسً األٔل نكم يبدح
ألًٍْزٓب فً اخزجبساد َٓبٌخ انفصم ٔاحزٍبج انطبنت إنٍٓب فً يشاخؼخ انًبدح..
 نهزٕاصم ٌ :شخى االرصبل ػهى أي يٍ انٕٓارف انزبنٍخ  )441277428/44127429/44127415 ( :داخهً ػهى :
 )237( أ  /خبنذ ػجذ انشءٔف " األخصبئً االخزًبػً " أٔ ػهى خٕال سلى ()77047147
 )238( أ  /خًبل يحفٕظ " يُسك شئٌٕ انطالة " أٔ خٕال سلى (  )250 ( ،)55869700أ /يصطفى انٕٓاسي "انًششف اإلداسي نهصف
انزبسغ"

أٔ انذخٕل ػهى يٕلغ انًذسسخ www.q-andalus.com:
انُبئت اإلداسي
أ  /طّ أحًذ انًُش

ًتبٌى رؤيت قطر  2030وًطوح أى ًكىى في صذارة الوؤسسبث التعليويت التي تحقق هفهىم الجىدة
الشبهلت هي أجل تعلن فبعل يخرج شبببب ً هؤهٌب ً واعيب ً هتطىراً قبدراً على تحول الوسئىليت وصٌع الوستقبل
.

