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 المعلمون المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة / التاريخ

 د ــاألح
11/11/2018 

 ومــلـــع
 عين ممدوح  الوحدة الثانية كاملة ) الحركة والقوة ( + الدوسية

 أماني البدارين

 اإلثنين 
12/11/2018 

 تربية اسالمية

ي شريف " التنافس في عمل الخيرات "  / خلق التواضع / من آداب النوم / سورة الملك اآليات حديث نبو  
 " / اإلسراء والمعراج . 5 -1" 

 .38( صفحة 5-1( آيات سورة الملك ) 2) . 22( حديث التنافس في عمل الخيرات صفحة 1: )الحفظ 
 47 -22الصفحات : 

 هدى رياض
 ورود عقل 
 عبير القريني

 ثاء الثال 
13/11/2018 

 اجتماعيات

 (2الوحدة األولى/ الدرس الثالث: المواطن الصالح+ ورقة عمل )
 (3الوحدة الثانية/ الدرس األول: المرافق العامة+ ورقة عمل )

 (32-20الصفحات )

 إيناس كيوان
 آيات دنون 

 األربعاء 
14 /11/2018 

Science 

Lesson #2: what are the parts of flowers? 
Lesson #3: how do flowers make seeds and fruits? 
Book: p.23-p31 
Booklet: p.5- p.9 

 بشرى حجاز

 الخميس
15/11/2018 

English  

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

Islam + 
Maha 

 األحــد 
18 /11/2018 

 رياضيات
 

(+ 10)( 6( ,)5(,)4(,)3(,)2لقسمة على )أخر ثالث دروس من الوحدة األولى : قابلية القسمة + قابلية ا
القسمة على عدد من منزلتين+ أول ثالث دروس من الوحدة الثانية ) الحساب الذهني لألعداد الصحيحة الموجبة 

 + األعداد الصحيحة وتمثيلها + مقارنة األعداد الصحيحة (
 72ص – 34ص 

 عيدبو أايناس 
 هناء األسعد 

 اإلثنين 
19 /11/2018 

MATH 
Unit 1: all of it + unit 2: L (2-1) / Pages : (1-31) + (32-33) هند الالال 

 األربعاء 
21 /11/2018 

 لغة عربية

داللة المعجم و الو  يمعانالفاار و األ الوحدتان الثالثة والرابعة ) في العمل حياة + حفظ اللسان ( : القراءة*
 ستيعاب .االو 
 الجملة االسمية  المذكر والمؤنث+:  القواعد*
 حروف تنطق وال تاتب + همزة المد : الكتابة*
من أبيات أول خمسة المحفوظات ) قصيدة اللغة العربية +التعريف بالشاعر+ المعاني + األسئلة وحفظ *

 القصيدة( 
 الملزمةالدراسة من الاتاب + الدفتر األساسي + **

 11-10-9-7-6صفحات الملزمة +      47ص -26الاتاب : ص
 

 دينا عواد 
 أسماء البواب
   هيا كمركجي


