
 المادة
 الأحد

2021-4-18 

 الاثنين

2021-4-19 

 الثلاثاء

2021-4-20 

 الأربعاء

2021-4-21 

 الخميس

2021-4-22 

 التربية االسالمية .1

الفقه االسالمي المجال 

الرابع احكام صالة 

 الجماعة الجزء االول 

احكام صالة الجماعة الجزء 

 الثاني 

السيرة والبحوث 

االسالمية درس 

نسيبة بنت كعب 

االنصارية الجزء 

 االول 

نسيبة بنت كعب 

االنصارية الجزء 

 الثاني 

نسيبة بنت كعب االنصارية 

 الجزء الثالث 

 اللغة العربية .2

 8الوحدة 

 األم الصابرة

 157ص

 8الوحدة 

 األم الصابرة

 158ص

من التقويم  1إجابة س

 160ص

 8الوحدة 

 الصابرةاألم 

 159ص

 8الوحدة 

 األلف اللينة

 164ص

 8الوحدة

 األلف اللينة

164 

 اللغة االنجليزية .3

Module 10 Top Stars 
Part 2  page 116 & 
117 
Homework 

Ex 3+4 page 102 

Module 10 Our World 
page 118 
Homework 

Ex 1+2 page 103 WB 

Module 10 Our 
World page 118 & 
119 
Homework 

Ex 3 page 103 WB 

Module 10 Lets 
talk 
Page 120 
Homework 
Ex 1+2page 104 
WB  

 

Module 10 Project part 1 
Page 121 
Homework 
Ex 1+2 page 105 WB  

 



 الرياضيات .4

في الجبر تحليل :  14الوحدة 

 والعالقات االنماط
املزيد من األنماط العددية 

)3 ) 
حل وشارك، أنظر مجدد 

موجه، أقنعني، تدرب 

 الواجب المنزلي

)الرجاء االلتزام بحضور 

دروس البث 

المباشروالمشاركة في 

المناقشات الصفية  ونود 

منكم متابعة حل الواجب 

 اليومي (

الوحدة الثامنة حل مسائل 
المساحة، والمساحة السطحية، 

 والحجم
 المنحرفإيجاد مساحة شبه 

 ( 1والطائرة الورقية (

ان +حاول 3،مثال 2مهيد+مثال

 تحل، تدريبات، الواجب المنزلي

)الرجاء االلتزام بحضور دروس 

البث المباشروالمشاركة في 

المناقشات الصفية  ونود منكم 

 متابعة حل الواجب اليومي (

الوحدة الثامنة حل 
مسائل المساحة، 

والمساحة السطحية، 
 والحجم

إيجاد مساحة شبه 
والطائرة  المنحرف

 ( 1الورقية (
، المفهومتمهيد، ملخص 

تدريبات، الواجب 

 .المنزلي

)الرجاء االلتزام بحضور 

دروس البث 

المباشروالمشاركة في 

المناقشات الصفية  ونود 

منكم متابعة حل الواجب 

 اليومي (

الوحدة الثامنة حل 
مسائل المساحة، 

والمساحة السطحية، 
 والحجم

مساحات  المضلعات )1(
 جادإي

 1حل وناقش، مثال 

،حاول أن تحل، 

تدريبات، الواجب 

 .المنزلي

)الرجاء االلتزام 

بحضور دروس البث 

المباشروالمشاركة في 

المناقشات الصفية  

ونود منكم متابعة حل 

 الواجب اليومي (

الوحدة الثامنة حل مسائل 
المساحة، والمساحة السطحية، 

 والحجم

 مساحات إي المضلعات )1(

+حاول ان 3،مثال 2تمهيد+مثال

 واجب المنزليتحل، تدريبات، ال

)الرجاء االلتزام بحضور دروس 

البث المباشروالمشاركة في 

المناقشات الصفية  ونود منكم 

 متابعة حل الواجب اليومي (

 العلوم .5

 الوحدة السادسة 

الدرس االول : التغيرات 

الكيميائية والفيزيائية ) 

 (144-136ص 

 الوحدة السادسة 

الدرس االول : التغيرات 

والفيزيائية ) ص الكيميائية 

148-150) 

 الوحدة السادسة 

الدرس االول : 

التغيرات الكيميائية 

والفيزيائية، حلول 

اسئلة الدرس) ص 

153-156) 

  



 

 االجتماعيات .6

 المظاهر:  5 الوحدة

 للخالفة الحضارية

 الثاني الدرس-االموية

 االسالمية الحضارة اثر

 ص اوروبا على

 2-2س التدريبات126

 128ص

 تدريبات حل: 5 الوحدة

 ص الثاني للدرس الوحدة

128-129 

 دولة:  6 الوحدة 

 وحقوق قطر
 الدرس- االنسان

 االنسان حقوق االول

 التدريبات133 ص

 واجب فكر اثرائي

 133 ص

 

 تكنولوجيا .7

 -حل أسئلة الدرس    

اختبار البرنامج وتشخيص 

 االخطاء


