يدًغ يذاسس األَذنس انخبصخ
انًشحهخ اإلػذادٌخ نهجٍٍُ
رحذ إششاف انًدهس األػهى نهزؼهٍى
من 2014/ 10 /19 :
التاريخ :
إلى 2014/ 10 / 23:
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 هذا االسبوع  ،فٌرجى متابعته وتشجٌعه لٌتمكن من تحضٌر وإنجاز المهام المطلوبة
منه األسبوع الذي ٌلٌه  ،وإلٌكم بٌان رسالتنا األسبوعٌة رقم ()4

 :نهصف انثبيٍ:

انًبدح

انًمشس انذساسً نٓزا األسجٕع

انصفحخ

انًٓبو انًطهٕة رحضٍشْب ٔإَدبصْب األسجٕع
انمبدو

شرعٌة

صالة الجمعه – نبً هللا شعٌب

77-63

تطبٌق من 55 - 44

لغة عربٌة

النص التفسٌري الثانً والقواعد

75-68

كتابة النشاط صفحة  36فً الدفتر

لغة انجلٌزٌة

Unit two A-B

SB 22-25
WB22 -25

حفظ الكلمات الجدٌدة ومتابعة حل التمارٌن مع اكمال
النقص

رٌاضٌات

الجذور التكعٌبٌة  +النسبة

85-101

حل تمارٌن صفحة  18 - 16كراسة التمارٌن

علوم

وحدة الطاقة

111-96

حل اسئلة الوحدة من صفحة 123 : 120

اجتماعٌات
حاسوب

موارد المٌاه فً العالم االسالمً

60-55

االجابة على كراسة النشاط صفحة 14-13

تسجٌل البٌانات وتحلٌلها

78-67

حل التدرٌبات



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:
ْبو  :يشفك طٍّ اخزجبس انزمٍٍى االٔل

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/ 10 /19 :
التاريخ :
إلى 2014/ 10 / 23:
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 هذا االسبوع  ،فٌرجى متابعته وتشجٌعه لٌتمكن من تحضٌر وإنجاز المهام المطلوبة
منه األسبوع الذي ٌلٌه  ،وإلٌكم بٌان رسالتنا األسبوعٌة رقم ()4

 :نهصف انسبثغ:

انًبدح

انًمشس انذساسً نٓزا األسجٕع

انصفحخ

انًٓبو انًطهٕة رحضٍشْب ٔإَدبصْب األسجٕع
انمبدو

شرعٌة

تسمٌع سورة المعارج  +غزوة الخندق

73-66

حفظ سورة المعراج حتى االٌة  – 35نشاط صفحة 86
 +السؤال الخامس صفحة 7

لغة عربٌة

النص التفسٌري الثانً والقواعد

72-62

كتاب النشاط صفحة ٌ ، 33كتبه فً الدفتر

لغة انجلٌزٌة

Unit two A-B

SB 24-27
WB 21-24

حفظ الكلمات الجدٌدة ومتابعة حل التمارٌن

رٌاضٌات

ضرب االعداد الصحٌحة الى الجذر التربٌعً

76-53

كراسة التدرٌب صفحة 101-77

علوم

سلوك المادة

139-124

مراجعة حل التقوٌم والمذاكرة

اجتماعٌات
حاسوب

االسرة وخصائصها (مواطنة )

64-57

تابع االسرة  +حل التدرٌبات

أمن المعلومات

36-31

حل التدرٌبات



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 (  )249( ،)55869700أ /يصطفى انٕٓاسي"انًششف اإلداسي نهصف
انسبثغ"

أٔ انذخٕل ػهى يٕلغ انًذسسخ www.q-andalus.com:
اَظش خهفّ

ْبو  :يشفك طٍّ اخزجبس انزمٍٍى االٔل

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
ً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/ 10 /19 :
التاريخ :
إلى 2014/ 10 / 23:
الفصل الدراسي األول

 ،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 ()4

 :نهصف انزبسغ:
يالحظبد

انًبدح

انًمشس انذساسً نٓزا األسجٕع

انًٓبو انًطهٕة رحضٍشْب ٔإَدبصْب األسجٕع
انمبدو

شرعٌة

الزكاة

77-64

حل تدرٌبات الكتاب صفحة 76-75-69-68

لغة عربٌة

النص التفسٌري الثانً والقواعد

80-72

ٌكتب الموضوع من كتاب النشاط صفحة  32فً الدفتر

لغة انجلٌزٌة

MODULE 2: lesson 3
By air

SB 30
WB 25

رٌاضٌات

جمع وطرح الكسور الجبرٌة
ضرب وقسمة الكسور الجبرٌة

answer module 1
revision

84-76

مراجعة و حل التدرٌبات

علوم

الوحدة الثالثة  :انتقال الصوت وسماعه

126-118

حل التقوٌم رقم  8-6-5-3-1صفحة 136

اجتماعٌات

قارة اسٌا

60-54

تطبٌق على قارة اسٌا

حاسوب

االمن والسالمة فً استخدام ادوات تكنولوجٌا
المعلومات

33-27

حل تدرٌبات الكتاب



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:
ْبو  :يشفك طٍّ اخزجبس انزمٍٍى االٔل

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
.

