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التربية.1
السالمية

الجنة والنار العقيدة

1السالماية 

العقيدة السالماية درس

الجنة والنار الجزء

الثاني 

الفقه السالماي

درس صلوات

ماخصوصة العيدين

والساتسقاء

والكسوف

والخسوف والجنائز

الجزء الثاني مان

درس صلوات

ماخصوصة العيدين

وغيرها مان السنن 

الجزء الثالث مان درس

صلوات ماخصوصة العيدين

وغيرها مان السنن 

ماراجعة2اسام الفاعل 1اسام الفاعل تدريات 2السالما دين الرحمةاللغة العربية.2

اللغة.3
الناجليزية

Vocabulary 

P. 104

Homework:

daily

exercises

Listening

P. 104 + 105

Homework:

daily

exercises

Grammar

p. 105

Homework

: daily

exercises

Reading

p. 106

Homework: daily exercises

 : حل ماسائل7الوحدة الرياضيات.4
تتضمن المساحة
السطحية والحجم

-7 الكرة حجم إيجاد 1
4

 : حل ماسائل7الوحدة 
تتضمن المساحة
السطحية والحجم

4-7 الكرة حجم إيجاد 2
3- ماثال 2تهيئة -ماثال 

 : حل7الوحدة 
ماسائل تتضمن

المساحة السطحية
والحجم

 الكرة حجم إيجاد3

 : حل7الوحدة 
ماسائل تتضمن

المساحة السطحية
والحجم

 الكرة حجم إيجاد1

 : دراساةبيانات8لوحدة 
ذات ماتغيرين

إنشاء وتفسير ماخططات
1النتشار 

حل وناقش – التركيزعلى



اساتكشف –

التركيزعلى مامارساات

-1الرياضيات ماثال

حاول أن تحل- أقنعني

-(الرجاء اللتزاما

بحضور دروس البث

المباشروالمشاركة في

المناقشات الصفية

ونود مانكم ماتابعة حل

الواجب اليوماي )

- حاول أن تحل -

الواجب المنزلي

(الرجاء اللتزاما بحضور

دروس البث

المباشروالمشاركة في

المناقشات الصفية  ونود

مانكم ماتابعة حل الواجب

اليوماي )

7-4
مالخص  المفهوما -

تدريبات- الواجب

المنزلي

(الرجاء اللتزاما

بحضور دروس

البث

المباشروالمشاركة

في المناقشات

الصفية  ونود مانكم

ماتابعة حل الواجب

اليوماي )

7-4
ماراجعة الوحدة

السابعة – الواجب

المنزلي

(الرجاء اللتزاما

بحضور دروس

البث

المباشروالمشاركة

في المناقشات

الصفية  ونود مانكم

ماتابعة حل الواجب

اليوماي )

مامارساات الرياضيات ماثال

- حاول أن تحل- أقنعني -1

الواجب المنزلي

(  الرجاء اللتزاما بحضور

دروس البث

المباشروالمشاركة في

المناقشات الصفية  ونود

مانكم ماتابعة حل الواجب

اليوماي )

: النظاما11الوحدة العلوم.5

الشمسي

الدرس : ماا الخاتلف

بين التقويم الميلدي

-109والهجري  (ص 

112(

:أنماط12الوحدة 

الحياة الصحية 

الدرس : ماا حاجتك

اليوماية للطاقة

)130- 124(ص 

:أنماط12الوحدة 

الحياة الصحية 

الدرس : كيف

تقارن بين ماعدلت

السمنة ومارض

السكري في دولة

-124قطر  (ص 

130(



الجاتماعيات.6

 : حل5الوحدة 

التدريبات للدرس الثاني

127ص 

 : القيم6الوحدة 

العالمية المشتركة

-الدرس الول :

السلما العالمي ص

التدريبات فكر133

134وناقش ص 

تكنولوجايا.7
المعلومات

-حل أسائلة الدرس

دليل شراء

الحواسايب


