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 التربية االسالمية .1

 الوحدة الثالثة

العقيدة -الباب األول -

الدرس:أشراط -اإلسالمية 

الساعة الصغرى والكبرى 

 مع حل التمرينات

مراجعة الوحدة 

مجال  -األولى 

 -الكريمالقرآن 

سورة السجدة 

تالوة  -(1/17)

وتجويد وحفظ 

 معاني السورة

مراجعة الوحدة 

-والمجال –الرابعة 

 -الفقه اإلسالمي

 درس أحكام الصيام

حل أسئلة الوحدة 

درس  –الرابعة 

 أحكام الصيام

سورة  –تسميع المحفوظات 

 القيامة كاملة

 اللغة العربية .2

  8الوحدة 

  جهود قطر من أجل صحة

  أفضل

 176+ 175ص

  8الوحدة 

جهود قطر من أجل 

  صحة

  أفضل

  8الوحدة 

جهود قطر من أجل 

  صحة

  أفضل

 8الوحدة 

 األعداد المركبة

 19 -11من 

 183+ 182ص

 8الوحدة 

 األعداد المركبة

 19 -11من 

 185+ 184ص



 176+ 177ص 176+ 175ص

 اللغة االنجليزية .3

Round-up page 110 SB 

Homework 120+121 

Round-up page 

110 SB 

Homework 

120+121 

To revise Module 

5A ( Grammar , 

Vocabulary & 

reading   

To revise 

Module 5 ( 

Writing , 

speaking and 

listening 

To revise Module 6A ( 

Grammar , Vocabulary & 

reading 

 الرياضيات .4

( 4مراجعة الوحدة ال )

  تكوين مقادير متكافئة

 4-3الى     4-1

 24  ------  7من 

ام  ز الرجاء من الجميع االلت 

بالحضور والمشاركه 

بحصص البث المباشر 

ومتابعة حل الواجبات 

مراجعة الوحدة ال 

( تكوين مقادير 4)

  متكافئة

 4-6الى     4-4

 38  ------ 25من 

الرجاء من الجميع 

ام بالحضور  ز االلت 

والمشاركه 

مراجعة الوحدة ال 

( تكوين مقادير 4)

  متكافئة

  الى    4-7

 44  ------39من 

الرجاء من الجميع 

ام بالحضور  ز االلت 

والمشاركه 

مراجعة الوحدة ال 

( تكوين مقادير 4)

  متكافئة

  الى   4-7

 61  ------  7من 

الرجاء من الجميع 

ام بالحضور  ز االلت 

والمشاركه 

 



لية ز  المتز

 

بحصص البث 

باشر ومتابعة الم

حل الواجبات 

لية ز  المتز

 

بحصص البث 

المباشر ومتابعة 

حل الواجبات 

لية ز  المتز

 

بحصص البث 

المباشر ومتابعة 

حل الواجبات 

لية ز  المتز

 

 العلوم .5
مراجعة وحدة  مراجعة وحدة الفلزات

  الفلزات

مراجعة وحدة 

 الكهرباء السكونية

مراجعة وحدة الكهرباء  

 السكونية

 االجتماعيات .6

:الحقوق  6الوحدة  

الدرس -والحريات 

الحريات المدنية  2

 151ص 1

 152التدريبات ص 

: الحقوق  6لوحدة  

الدرس  -والحريات 

الحريات المدنية  2

 153ص  2

التدريبات  السؤال 

 156الثاني ص 

: الحقوق  6الوحدة 

حل تدريبات  -والحريات 

-156الدرس الثاني  ص 

157 

تكنولوجيا  .7

 المعلومات

مراجعة الوحدة    

-72الثانية ص
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