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 األحــد
11/11/2018 

 علوم

 من بداية درس أثر النباتات في البيئة الى نهاية درس االستجابة عند النباتات + الدوسية  
 55الى  29من ص 

 عين ممدوح

 اإلثنين 
12 /11/2018 

 تربية اسالمية
 

  50درس الصديق الصالح ص -26من درس االيمان باهلل تعالى ص
 46و ص36باستثناء دروس التالوة : سورة القلم ص

 (  و حديث حق المسلم على المسلم 42) ص 2مقرر الحفظ : سورة النبأ 
  50 – 26الصفحات : 

 نسيم الدوايمة

 الثالثاء 
 13 /11/2018 

 اجتماعيات
 

رس الثالث )السكان في وطني(+الدرس االول )وطني بيتي(+الدرس الثاني المحافظة على الموارد الد 
 3+2( الصفحة 2+ ورقة عمل )3الصفحة  (1ورقة عمل )+ 39 – 23/ الصفحات  في وطني

 ايات دنون 

 األربعاء 
14 /11/2018 

Science 

Lesson #1 what are objects made of?+  Lesson #2 what are physical 
changes? book: P.16- p. 26 + Booklet: p.1-p.9 

 بشرى حجاز

 الخميس 
15 /11  /2018 

English 

L.B.: 16 – 21, P.B.: 10 – 13 + 15, Booklet #2: Vocabulary + Grammar 
 (Past Continuous) + Booklet 1 (Grammar: past simple) 
 

Islam 
Salaymeh 

 األحد 
18 /11/2018 

 رياضيات

  }( + مربعات العدد 2( + الضرب )1الضرب ) { الوحدة الثانية: الضرب
 ( + أزواج عوامل العدد.2( + القسمة)1مضاعفات العدد + القسمة )  الوحدة الثالثة:القسمة) 

 77 - 36الصفحات : 
 يناس أبوعيدإ

 اإلثنين 
19 /11/2018 

MATH  

Unit 1: all of it + unit 2: L (2-1)  
Pages (1-19) (20-23) 

 
 هند الالال
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 األربعاء 
21 /11/2018 

 لغة عربية
 

 )ما أحسن أن نفعل مثلهم!+ الصياد واللؤلؤة+ قرية النمل(  دروس القراءة
 الفهم واالستيعاب +أسئلة معاني المفردات والتراكيب.

) المثنى + أن الناصبة للفعل المضارع +ضمائر الغائب +أقسام الكالم +الجملة  دروس القواعد
 االسمية والجملة الفعلية(

) همزة القطع وهمزة الوصل+ الهمزة المتوسطة + الهمزة المتطرفة+ التاء المربوطة  دروس الكتابة
 .اق العملدراسة دفتر المهارات وأور +  األلف اللينة في نهاية األفعال (والمبسوطة+ 
 43 - 15الصفحات : 

 
 نجاح الجيار
 جمانة خليل


