
 

 (2018/2019 –   التقويم الثاني اتختبارا)  خامس وطني

 

المادة / 

 التاريخ
الصفحات/   المادة المطلوبة / أوراق العمل  المعلمون 

 رياضيات

 األحــد 

14  /4  /2019 

 (58(+ السؤالين الثامن والتاسع في ص  56ص  - 44الوحدة الخامسة :))ص

 (. 89ص – 62الوحدة السادسة :) أول أربعة دروس ص  

 هناء األسعد 

 ايناس أبو عيد

 لغة عربية

 اإلثنين 

15  /4  /2019 

 (والداللة  األفكار+ المعاني + االستيعاب والمعجم) دروس القراءة : القائد والنملة +الحسين بن طالل*

  (.)ضمائر الرفع المنفصلة والنكرة والمعرفة وحروف الجر حروف الجر+مراجعة*دروس القواعد : 

 ألف تنوين النصب وإن شاء وإنشاء )همزة ابن وبن و مهارة إن شاء وإنشاء+ مراجعةالكتابة :  *دروس

 أبيات القصيدة كاملة ()التعريف بالشاعر والمعاني واألسئلة + حفظ  إرادة الحياة*المحفوظالت :

 12إلى ص 8والدفتر األساسي والملزمة من ص .   44إلى ص 30*الدراسة من الكتاب من ص 

 ا عّواددين

 هيا كمركجي

 علوم

 الثالثاء 

16  /4  /2019 

 وحدة الصوت كاملة 
 عين السلطي 

 اماني البدرين 

 تربية اسالمية

 األربعاء 

17  /4  /2019 

( / معجزات الرسل / حديث المفلس / الشجاعة / صفية بنت عبد المطلب / 24-19سورة الملك ) .  
 صالة التراويح / 

 ( / حديث المفلس24- 19الحفظ غيباً : حفظ سورة الملك آيات ) 

 هدى رياض

 عبير القريني

 ورود عقل

 اجتماعيات

 الخميس

18  /4  /2019 

 الوحدة السابعة: من تراثنا الشعبي/

 (73-71ص) الدرس الثالث: األلعاب الشعبّية
 الوحدة السادسة: رحلة في وطني/

 (53-48وطني ص ) الدرس األول: المواقع األثرية في

 (2ورقة عمل )
 

 إيناس كيوان
 آيات دنون

English  

 األحــد 

21  /4  /2019 

 Language Book: 42 – 47 + 66 – 70 

 Practice Book: 36 – 39 + 41 + 60 – 63 

 Booklet #2 (The Mysterious Cupboard) 

 Booklet #3 (Man on the Moon): (Vocabulary + Grammar sections) 

Maha Q. 

& Islam S. 

MATH 

 اإلثنين 

22  /4  /2019 

 

Unit#5 : 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4   /  Pages: 20-32 
الالال هند  

Science 

 الثالثاء  

23  /4  /2019 

Booklet#1:Food Chains and Food Webs)/ p.1-p.9 
Bushra 

Hijaz 

Français  

 األربعاء 

24  /4  /2019 

  Le livre p.20, 21,22  

 le cahier d’activités  p.20,21 

 les fiches de travail ( lexique , la négation, rédiger une invitation)  
la fiche de révision 

  +اوراق العمل + ورقة المراجعة20,21/ كتاب الحل ص: 20،21،22الكتاب ص   

Nour et 

Aicha 


