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المادة

اليوم

االحد
اللغة العربية األثنين

التربية
اإلسالمية

الثالثاء
األربعاء

قراءة صفحة 71 - 69

الخميس
األولى

قراءة صفحة 73
تسميع سورة المسد

الثانية
الثالثة

من أداب الطعام
حل التدريبات صفحة 91 - 90

امالء يوم االربعاء
كتاب النشاط صفحة - 12
13
كتاب النشاط صفحة 14

واجب صفحة 88

Reading evaluation

األثنين
الثالثاء

Unit 8 lesson 9 - 10

A.B page 166

األربعاء
الخميس

الوقت بالساعة :الساعة التناظرية
 +اختبار قصير من صفحة 569
الى 594
الوقت بالساعة 606 - 605 :

A.B page 167 - 168
صفحة 600 - 599
صفحة 606 - 605

األربعاء

الوقت بنصف الساعة
(الساعة التناظرية )
الوقت بالدقائق (الساعة الرقمية)

صفحة 618 - 617

الخميس
األحد

الوقت بالساعة ونصف الساعة
خصائص االجسام الصلبة

صفحة 624 - 623
واجب صفحة 396

األثنين

العلوم
الثالثاء

السوائل و الغازات

األربعاء
الخميس
األولى
الثانية
الثالثة

Reading words
Warm – weather – day – week
 – zipper – zebrazigzag
Dictation
Sunday – Monday – Tuesday
– Wednesday – Thursday
Saturday

صفحة 612 - 611

صفحة – 112 – 111
 114 – 113من دليل
االنشطة
واجب صفحة 410

مالحظة :
لن يتم صعود الطالب الى الحافلة
بدون البطاقة التعريفية الخاصة
بالحافالت

األثنين

Dictation
Unit 8 lesson 11

أبي الحنون :
ياأعظم انسان في الكون أنت مصدر
فخرنا

كتاب النشاط صفحة 15

Unit 8 lesson 8

الثالثاء

الدراسات
االجتماعية

تكاليف الطالب

A.B page 163

األحد

الرياضيات

اكمال المراجعات
قراءة صفحة 63 - 61 – 59
قراءة صفحة 67 - 65

األحد

اللغة
اإلنجليزية

المقرراألسبوعي

المالحظات

116–115من دليل
االنشطة
تسميع درس ( حاالت المادة )
ملوثات بيئتي
أحمي بيئتي

صفحة 38

اعادة التدوير

مشرفة القسم :

ابتسام أبو طالب

