يدًغ يذاسس األَذنس انخبصخ
انًشحهخ اإلػذادٌخ نهجٍٍُ
رحذ إششاف انًدهس األػهى نهزؼهٍى
من 2014/ 10 /26 :
التاريخ :
إلى 2014/ 10 / 30:
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 ()5

 :نهصف انثبيٍ:

انًبدح

انًمشس انذساسً نٓزا األسجٕع

انصفحخ

انًٓبو انًطهٕة رحضٍشْب ٔإَدبصْب األسجٕع
انمبدو

شرعٌة

غزوة خٌبر

120-78

حفظ اآلٌات من  12-6صفحة 30-29

لغة عربٌة

اإلمالء والكتابة

87-76

االستعداد للتطبٌق واختبار االمالء واالستماع

لغة انجلٌزٌة

Unit two 2.d+top skills

SB 28-31
WB 27-30

االستعداد لالمتحانات ومتابعة جمٌع التمرٌنات

رٌاضٌات

التناسب  +مقٌاس الرسم

102-121

حل تمارٌن الكتاب صفحة 117

علوم

مراجعة وحدة الطاقة

123-96

تحضٌر وحدة الكهرومغناطٌسٌة

اجتماعٌات
حاسوب

مواطنة حرٌة الرأي والتعبٌر

70-63

االجابة على ملزمة المراجعة

التدرٌب على المهارات العملٌة

83-50

التدرٌب على المهارات لالختبار العملً



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:
يالحظخ ْبيخ :
 .1سُٕافً حضشاركى فً انشسبنخ انمبديخ ثبنًُٓح انًمشس ػهى انطبنت فً انزمٍٍى االٔل.
 .2االسجٕع انمبدو اخزجبساد انحبسٕة انؼًهً ٔانزحذس ٔاالسزًبع حست اندذٔل انًشسم نكى سهفب
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 /26 :
التاريخ :
إلى 2014/ 10 / 30:
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 ()5
انًبدح

انًمشس انذساسً نٓزا األسجٕع

شرعٌة

حفظ وتسمٌع المعارج من  + 44 : 36سٌدنا
آدم علٌه السالم

 :نهصف انسبثغ:
انًٓبو انًطهٕة رحضٍشْب ٔإَدبصْب األسجٕع
انمبدو

انصفحخ

حفظ السورة ومراجعة ماسبق  +حل تدرٌبات درس
آدم صفحة 83

لغة عربٌة

الكتابة واالستماع والتحدث واالمالء

94-82

االستعداد والتطبٌق واختبار االمالء واالستماع

لغة انجلٌزٌة

Unit 2 2.d.top skils

SB 30-34
WB 27-31

االستعداد لالمتحانات

رٌاضٌات

ترتٌب العملٌات – المقادٌر الجبرٌة

91-66

حل كراسة التدرٌبات حتى صفحة 21

علوم

العناصر والمركبات

149-114

مذاكرة اول  5صفحات من المذكرة

اجتماعٌات
حاسوب

الصحة فً قطر

67 -66

مراجعة الدروس والوحدات

التدرٌب على المهارات العملٌة

88-57

التدرٌب على المهارات لالختبار العملً



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:
يالحظخ ْبيخ
 .1سُٕافً حضشاركى فً انشسبنخ انمبديخ ثبنًُٓح انًمشس ػهى انطبنت فً انزمٍٍى االٔل.
 .2االسجٕع انمبدو اخزجبساد انحبسٕة انؼًهً ٔانزحذس ٔاالسزًبع حست اندذٔل انًشسم نكى سهفب
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 هذا االسبوع  ،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/ 10 /26 :
التاريخ :
إلى 2014/ 10 / 30:
الفصل الدراسي األول

منه األسبوع الذي ٌلٌه  ،وإلٌكم بٌان رسالتنا
)5

األسبوعٌة رقم (

 :نهصف

انزبسغ:
يالحظبد
انًبدح

انًمشس انذساسً نٓزا األسجٕع

انًٓبو انًطهٕة رحضٍشْب ٔإَدبصْب األسجٕع
انمبدو

شرعٌة

غزوة حنٌن  +الدعاء

84:80
96:94

حل التدرٌبات صفحة 98-97-85

لغة عربٌة

الكتابة واالمالء

86-81

االستعداد والتطبٌق واختبار االمالء واالستماع

لغة انجلٌزٌة

Module 1 and 2

SB 1-36
WB 1-35

Answering the revision notes

رٌاضٌات

حل معادالت خطٌة  +تطبٌقات على المعادالت

100-55

حل المراجعة

علوم

مراجعة وحدة الصوت

139-114

تحضٌر دروس النقل فً الخلٌة

اجتماعٌات
حاسوب

مواطنة الوالء واالنتماء

70

االجابة على ملزمة الدعم

مراجعة المهارات العملٌة

101-57

التدرٌب على المهارات لالختبار العملً



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:
يالحظخ ْبيخ :
 .1سُٕافً حضشاركى فً انشسبنخ انمبديخ ثبنًُٓح انًمشس ػهى انطبنت فً انزمٍٍى االٔل.
 .2االسجٕع انمبدو اخزجبساد انحبسٕة انؼًهً ٔانزحذس ٔاالسزًبع حست اندذٔل انًشسم نكى سهفب
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
.

