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 هذارس هيار الذولية  

 0219/  0218 ول/ الفصل الذراسي األ التقيين الثاًي

  A –B - C لثالثاصف لا /القسن الىطٌي 

اليىم 

 والتاريخ
 الوعلوات الصفحات هادة االهتحاى الوطلىبة الوادة

 األحذ

11 /11 
 اللغة العربية

  24+ص42كتاب اللغة العربية من ص

)السباحة ( الدرس الرابع)األصدقاء( +  الدرس الثالث  

   61+61ص  أحب لغتي

61صإلى 42من صو   

خر الكلمة ، آالمهارات المطلوبة )مهارة الهمزة في 

ى ،الضمائر،التنوين،جمع المؤنث،األلف نالمفرد والمث

 المقصورة

كتاب اللغة العربية من 

  24ص - 42ص

)األصدقاء( +  الدرس الثالث

باحة ()الس   الدرس الرابع  

  61+61ص  يأحب لغت

61ص -42من صو  

 

 سىسي صىالحة 

 

 هها عطاهللا

 

 هٌال القطاوًة

 

 االثٌيي

10/11 
Math 

1.6 Rounding . 

2.2 Adding without regrouping 2.3 

Adding with regrouping twice. 

2.4 Adding with regrouping. 

 

P.11-12 

P.17-22 

Haneen 

Sakkijha 

 الثالثاء

11/11 

 

 علىم

 

 

 

 

 حدة الثانية )أجزاء النباتات ووظائفها (الو

 + أوراق العمل

إلى صفحة  63من صفحة 

46 

 هها عطاهللا

 هٌال القطاوًة

 سىسي صىالحة

 األربعاء

12/11 
Français  

- Livre p. 8-9-10 الكتاب   

- Cahier d’activites p. 8 -10  

التمارين                                كتاب    

- Fiche de travail #2  ورقة عمل 

- Fiche de 

travail#2  ورقة العمل 

- Livre p. 8-9-10    

           الكتاب

- Cahier 

Ala’a Al 

Benni 



 

 

-( verbe être ( فعل الكينونة 

-(verbe avoir )  فعل الملكية 

-Les lexiques : (sensations 

physiques )  المشاعر 

-les nombres (de 1 à 40 ) االرقام      

d’activites   p. 8 -

 كتاب التمارين  10

 الخويس

 

13/11 

 رياضيات

 درس تقريب األعداد من الوحدة األولى

3333+ الوحدة الثانية جمع وطرح األعداد ضمن   

 + قصاصات الوحدة الثانية

66 – 42من ص   

44 - 61من ص   

 هٌال القطاوًة

 سىسي صىالحة 

 هها عطاهللا

 األحذ

18/11  
English 

Language Book(Unit three –Space 

Travel) 

Practice Book 

Phonics book(Soft and Hard c-g) and 

(Variant s) 

Booklet 3 

26-30 and 22 

 

16-18 ,12and11 

 

11-16 

Lamia 

Kolak 

 االثٌيي

19 /11 

التربية 

 االسالهية

 درسوهاية إلى  (الٌظافة)درس بداية مه 

 (نالعليمه أسماء هللا تعالى )  

 حفظ:

حديث فضل الّصدق كامًلا )مه الكتاب  -

 (01اإلثرائي صفحة 

 (73سورة الماعون صفحة ) -

 معاوي الكلمات -

 كتاب التربية اإلسالمية

 الصفحات

52- 25 

+ 

 (5ورقة عمل رقم )

 حٌيي هسك

هٌال قطاوًة   

سىسي صىالحه 

  

 

 الثالثاء

02  /11 
 اجتواعيات

اواة درس العذالة والوس درس العول التطىعي +

 12باستثٌاء صفحة 
 12_صفحة 8هي صفحة 

 سىسي صىالحه

 هٌال قطاوًة 

 هها عطاهللا
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