
 

 (2018/2019 –   التقويم النهائي اتختبارا)رابع وطني  

 

الصفحات/   المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة / التاريخ  المعلمون 

Français  

 األحـــد 

12 / 5 / 2019 

Les jours de la semaime livre p.26-27    . 26.27الكتاب ص    
 أيام األسبوع

Fiche de lexique : رس  مفردات الد  

Fiche de révision  ورقة المراجعة  : les nombres de( 80-

100) األرقام   

 La négation  النفي  - L’heure  الساعة 
 

Aicha rkik 

MATH    

 اإلثنين

13 / 5 / 2019 

Unit 4 : Division(Pages:1-14) 

Unit 5: Fractions And Decimals(pages:15-43) 

 هند الالال

Science 

  الثالثاء

14 / 5 / 2019 

Chapter 2: forces, Machines and work: Booklet#1: 

 page.1-page .15 
Bushra Hejaz 

 اجتماعيات      

 األربعاء

 15 / 5 / 2019 

 

+ الوحدة الخامسة : الدرس األول :الصدق  71 إلى 58صالوحدة السادسة كاملة 

 :الحوار وحسن الحديث+ الدرس الثالث : االحترام  واألمانة +الدرس الثاني

 (3ملزمة اوراق العمل )+  46إلى ص 34ص

 آيات دنون

 رياضيات

 السبت  

18 / 5 / 2019 

"( 43-32الوحدة السادسة : ) الدرس الخامس + الدرس السادس "ص  
( 135ص – 54الوحدة السابعة +الوحدة الثامنة+ الوحدة التاسعة ) ص  

 ايناس أبوعيد

 تربية اسالمية

 األحد 

19 / 5 / 2019 

من درس العمل لكسب الرزق إلى درس الرحمة 89إلى ص  53من ص   
كاملة مل لكسب الرزق حفظ سورة الغاشية حفظ حديث الع  

 دروس التالوة غير مطلوبة 

 نسيم الدوايمة

 علوم

 الثالثاء  

21 / 5 / 2019 

 الوحدة الخامسة النباتات البذرية  
 الوحدة السادسة االرض والفضاء

 

 دوحعين مم

 لـــغــة عــربــيـة

 الخميس  

23 / 5 / 2019 

+ حتى التضيع 55إلى ص 53دروس القراءة )الحمامة المطوقة من ص -
 ( 64إلى ص  62من ص  المروءة

بإمالء  )حفظ أول أربع أبيات 68قصيدة هي األخالق ص:المحفوظات  -
 + حفظ اسم الشاعر(  سليمة

إلى  9اعد الكتاب ( من ص) كل قو ومهارات الكتابة واإلمالء القواعد -
 76ص

على دفتر واالختبارات القصيرة التي جميع أوراق العمل والبطاقات  -
 .التدريبات

 

 نجاح الجّيار
 جمانة خليل

English 

 االحد 

26 / 5 / 2019 

L.B.: 35, 36, 45, 46, 53, 54, 55, 58 – 61 / P.B. 28, 29, 38, 

39, 46, 47, 49, 52, 53, 54.  

Booklet 1, 2, 3 (Only Grammar Section) + Booklet #4 

(All of it) 

Islam 


