
  
 11رقم اإلصدار:  FHRO-14: الرمز 1رقم الصفحة: 

 

 هذارس هيبر الذولية  

 2019/  2018 ول/ الفصل الذراصي األ التقيين الثبًي

  A -B لثبًياصف لا /القضن الىطٌي 

اليىم 

 والتبريخ
 الوعلوبت الصفحبت هبدة االهتحبى الوطلىثة الوبدة

 األحذ

11 /11 
English 

Unit #2: 

-Sentence Building (Nouns and 

Adjectives) 

-Grammar (Expressing likes and 

dislikes) 

Unit #3: 

-Our Sports Club 

(Comprehension) 

-Sentence Building (Apostrophe) 

-Grammar ( Do/Does Questions) 

Phonics: 

-Hearing and writing medial 

consonant sound 

-Sounds of c 

-Booklet Unit#2 Unit #3 

Language Book: 

21/22 

26-30 

Practice Book: 

11/12 

16-18 

Phonics: 

7/8 

13/14 

Fadwa 

Alkhatib 

 االثٌيي

12/11 
 اجتوبعيبت

 الدرس الثاني : عاداتنا

 الدرس الثالث : الّتسامح
15-10هي ص  صعبد الٌبظز  

 داًب حضيي

 الثالثبء

13/11 
 33-22من ص وحدة القياس + أوراق عمل وحدة القياس  علىم

 صعبد الٌبظز 

 داًب حضيي

 األرثعبء

14/11 
 تزثية إصالهية

هبية  درس هي ثذاية درس )صىرة القذر( إلى ً

 )صىرة الفيل(

 حفع:

 (22صىرة القذر  صفحة ) -

 (38صىرة الفيل صفحة ) -

كتاب التربية االسالمية 

 44-22الصفحات: 

+ 

 (1ورقة عمل رقم )

 

 

 صعبد الٌبظز

 داًب حضيي



 

 

 الخويش

 

15/11 

 ريبضيبت

ضوي هٌزلتيي هي دوى اعبدة  درس الطزح*

 التجويع  

 ضوي هٌزلتيي هع اعبدة الطزحدرس *

+ دفتز القصبصبت ) القصبصبت التجويع

  الخبصة ثبلطزح فقط(.

 *العذد هئة 

 999*قزاءة األعذاد وكتبثتهب ضوي 

31-14من ص  
 صعبد الٌبظز 

 داًب حضيي

 األحذ

18/11  
 اللغة العزثية

 كتبة لغتٌب العزثية

 الىحذة الثبلثة + الىحذة الزاثعة

 )الووزضة + جزاء اإلحضبى(

 كتبة أحت لغتي

 الوذكىرة ويع الوهبرات الىاردة في الصفحبتج

 كتبة لغتٌب العزثية 

  74—62هي ص 

 كتبة أحت لغتي 

 81—81ص 

 صعبد الٌبظز 

 داًب حضيي

 االثٌيي

19 /11 
Math 

-The Number 100 

-Understanding 100’s 

-Patterns of 100’s 

-3 Digit Numbers 

-Counting up to 999 

-Even and Odd Number 

1-8 

11/12 

18/19 

Fadwa 

Alkhatib 

 الثالثبء

20  /11 
Français  

*Livre p. 8-9-10   . الكتاب ص   

*Cahier d’activités p. 8-9-10 

01-9-8التمارين ص  كتاب   

*Fiche de travail # 2ورقة العمل  

- les numéros de 1-20االرقام   

- les matières scolaire المواد الدراسية 

-les fournitures scolaire االدوات المدرسية 

-les lettres muettes en Français 

 الحروف الفرنسية الصامتة               

*Livre :  الكتاب 

     p. 8-9-10 

*Cahier d’activités: 

  كتاب التمارين

   p. 8-9-10 

Fadia 

Helal  
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