يدًغ يذاسس األَذنس انخبصخ
انًشحهخ اإلػذادٌخ نهجٍٍُ
رحذ إششاف انًدهس األػهى نهزؼهٍى
من 2014/ 9 / 28 :
التاريخ :
إلى 2014/ 10 / 2 :
الفصل الدراسي األول

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

َهُئكى بقذوو عيذ األضحى انًببرك أعبدِ هللا عهى األيت اإلسالييت ببنُصر وانتًكيٍ وَسأل هللا أٌ يتقبم يُب ويُكى صبنح االعًبل

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 هذا االسبوع  ،فٌرجى متابعته وتشجٌعه لٌتمكن من تحضٌر وإنجاز المهام المطلوبة
منه األسبوع الذي ٌلٌه  ،وإلٌكم بٌان رسالتنا األسبوعٌة رقم ()2

 :نهصف انثبيٍ:

انًبدح

انًمشس انذساسً نٓزا األسجٕع

انصفحخ

انًٓبو انًطهٕة رحضٍشْب ٔإَدبصْب األسجٕع
انمبدو

شرعٌة

اسماء هللا تعالى وصفاته -
سنن الفطرة

55-44

حفظ اآلٌات من  5 – 1من سورة التحرٌم

لغة عربٌة

التعبٌر الكتابً واالستماع والتحدث

50-42

كتاب االنشطة من صفحة 12 : 9

لغة انجلٌزٌة

MODULE ONE 1.D –TOP Skillsrevision

SB 12-20
WB 12-20

متابعة التمارٌن والكلمات الجدٌدة – حل اوراق العمل

رٌاضٌات

قسمة الكسور االعتٌادٌة – جمع وطرح
الكسور االعتٌادٌة

54-43

حل تمارٌن صفحة  10 - 9كراسة التمارٌن

علوم

الفلزات

81-72

حل التقوٌم من 93-92

اجتماعٌات
حاسوب

جغرافٌة العالم االسالمً

36-33

االجابة على اوراق العمل



Import data computer

يالحظبد

حل اسئلة التقوٌم

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:

انُبئت اإلداسي
أ  /طّ أحًذ انًُش

َتبُى رؤيت قطر  2030وَطًح أٌ َكىٌ في صذارة انًإسسبث انتعهيًيت انتي تحقق يفهىو انجىدة
انشبيهت يٍ أجم تعهى فبعم يخرج شبببب ً يإيُب ً واعيب ً يتطىراً قبدراً عهى تحًم انًسئىنيت وصُع انًستقبم
.

يدًغ يذاسس األَذنس انخبصخ
انًشحهخ اإلػذادٌخ نهجٍٍُ
رحذ إششاف انًدهس األػهى نهزؼهٍى
من 2014/ 9 / 28 :
التاريخ :
إلى 2014/ 10 / 2 :
الفصل الدراسي األول

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

َهُئكى بقذوو عيذ األضحى انًببرك أعبدِ هللا عهى األيت اإلسالييت ببنُصر وانتًكيٍ وَسأل هللا أٌ يتقبم يُب ويُكى صبنح االعًبل

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 هذا االسبوع  ،فٌرجى متابعته وتشجٌعه لٌتمكن من تحضٌر وإنجاز المهام المطلوبة
منه األسبوع الذي ٌلٌه  ،وإلٌكم بٌان رسالتنا األسبوعٌة رقم ()2

 :نهصف انسبثغ:

انًبدح

انًمشس انذساسً نٓزا األسجٕع

انصفحخ

انًٓبو انًطهٕة رحضٍشْب ٔإَدبصْب األسجٕع
انمبدو

شرعٌة

التوحٌد  +حفظ سورة المعارج حتى اٌه 35

52-46

حفظ اآلٌات حتى االٌة  35من سورة المعارج مع
اسئلة الكتاب صفحة 51

لغة عربٌة

التعبٌر الكتابً واالستماع والتحدث

56-47

كتاب النشاط صفحة 11-10-9

لغة انجلٌزٌة

MODULE ONE (my life )1.c /1.d
top skills

SB 15-22
WB 10-18

حفظ الكلمات الجدٌدة وحل ورقة العمل

رٌاضٌات

االعداد الصحٌحة – القٌمة المطلقة – المقارنة

51-46

حل وأوراق العمل والتدرٌبات 15-12

علوم

الوحدة الثالثة  +التنوع

100-92

حل اسئلة التقوٌم صفحة 106

اجتماعٌات
حاسوب

الحضارات القدٌمة بالمنطقة الشرقٌة +
التدرٌبات
wikipedia

29-23

الموقع الفلكً والجغرافً – المساحة



يالحظبد

حل اسئلة التقوٌم

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:
انُبئت اإلداسي
أ  /طّ أحًذ انًُش

َتبُى رؤيت قطر  2030وَطًح أٌ َكىٌ في صذارة انًإسسبث انتعهيًيت انتي تحقق يفهىو انجىدة
انشبيهت يٍ أجم تعهى فبعم يخرج شبببب ً يإيُب ً واعيب ً يتطىراً قبدراً عهى تحًم انًسئىنيت وصُع انًستقبم
.

يدًغ يذاسس األَذنس انخبصخ
انًشحهخ اإلػذادٌخ نهجٍٍُ
رحذ إششاف انًدهس األػهى نهزؼهٍى
من 2014/ 9 / 28 :
التاريخ :
إلى 2014/ 10 / 2 :
الفصل الدراسي األول

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

َهُئكى بقذوو عيذ األضحى انًببرك أعبدِ هللا عهى األيت اإلسالييت ببنُصر وانتًكيٍ وَسأل هللا أٌ يتقبم يُب ويُكى صبنح االعًبل

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 هذا االسبوع  ،فٌرجى متابعته وتشجٌعه لٌتمكن من تحضٌر وإنجاز المهام المطلوبة
منه األسبوع الذي ٌلٌه  ،وإلٌكم بٌان رسالتنا األسبوعٌة رقم ()2

 :نهصف انزبسغ:

انًبدح

انًمشس انذساسً نٓزا األسجٕع

انصفحخ

انًٓبو انًطهٕة رحضٍشْب ٔإَدبصْب األسجٕع
انمبدو

شرعٌة

حفظ سورة الجمعة اآلٌات 1:11

34,44,45

حل تدرٌبات الكتاب

لغة عربٌة

التعبٌر الكتابً واالستماع والتحدث

42-51

كتاب النشاط صفحة 12-11-10-9

لغة انجلٌزٌة

MODULE ONE
)(TEENS Battle

SB 7-20
WB 1-14

رٌاضٌات

من التطبٌقات الى نهاٌة الفائدة البسٌطة

54-35

حل التدرٌبات وأوراق العمل

علوم

قانون اوم  +الكهرباء فً المنزل

79-58

حل تدرٌبات الوحدة االولى

اجتماعٌات
حاسوب

الثورة الصناعٌة

33-30

حل التقوٌم صفحة 38



Photoshop

Finish home assignments
Finish workbook exercises
Revise module 1

يالحظبد

123-

كٌفٌة تعدٌل الصور

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:

انُبئت اإلداسي
أ  /طّ أحًذ انًُش

َتبُى رؤيت قطر  2030وَطًح أٌ َكىٌ في صذارة انًإسسبث انتعهيًيت انتي تحقق يفهىو انجىدة
انشبيهت يٍ أجم تعهى فبعم يخرج شبببب ً يإيُب ً واعيب ً يتطىراً قبدراً عهى تحًم انًسئىنيت وصُع انًستقبم
.

