
 هذارس هيار الذوليت  

 0217/  0216 ثاًي/ الفصل الذراسي ال لرابعا  تقيينال

  A - B الثاًي الصف  /القسن الوطٌي 

 

 

 

 

  

 

    اليوم

  
 الوعلواث الصفحاث هادة االهتحاى الوطلوبت الوادة التاريخ

 

 الثالثاء 

12/3 Français  

-Qu’est ce que tu mets?  

livre   .  P. 50-53 ذا ترتدي ؟  ما  

- cahier d’activités : p. 40-42 

-Fiche de travail:   ورقة العمل 

- Les vêtements  المالبس  

- les nombres de 0 à  40 االرقام    

-les couleurs  االلوان 

 

Livre (p. 50-35) 

 الكتاب      

Cahier d’activités  

 (p 40-42) 

 كتاب التمارٌن    

Helal 

Fadia  

 ربعاء اال
 ال يوجذ اختبار  13/3

 

الثورة العربيت الكبرى / مملكتي / اعتز  اجتواعياث 14/3 الخويس

 وأفتخر بمناسباث وطني 
14 - 11ص   سعاد الٌاظر  

 داًا حسيي

 

 األحذ

17/3 
English 

 

 :Language and Practice Book 

Unit #9 (Just like mum)  

*Sentence Building: 

Singular and Plural 

*Grammar: 

Regular past tense 

Phonics: 

S Blends and tw 

R Blends 

Booklet Unit #9 

Language Book: 

78-82 

Practice Book: 

60-62 

Phonics: 

73-76 

79-81 

Fadwa 

Alkhatib 

 
 

 نذكركم بما ٌلً: لكرامأولٌاء األمور ا

  و حتى صباًحا   01:11 و حتى انتهاء فترة االختبارات من  الساعة 9102/ 5/ 12ٌكون دوام الطلبة بدًءا من ٌوم األحد

 ظهًرا 00:11الساعة 

  فً هذه الفترة. ظهًرا  00:11ال ٌوجد فترة انتظار أهالً بعد الساعة 

 



 

 االثٌيي

02/3 
التربيت 

 االسالهيت

نهاٌة إلى  (آداب الزٌارة)درس  بداٌةمن 

  (رٌقإماطة األذى عن الط)درس 

   حفظ:

 35ص قرٌشسورة  -
 34سورة التٌن ص  -

 35ص حدٌث -

 

34 – 35 

 

 
 سعاد الٌاظر 

 داًا حسيي

 

 

 

 الثالثاء

 علوم 01/3
وحدة الصوت / وحدة البٌئة + أوراق 

 عمل وحدة الصوت والبٌئة 

 

 

36-53ص   

 سعاد الٌاظر 

 داًا حسيي 

 

 

 األربعاء

00/3 Science 

-What is weather? 

-What are the seasons? 

-What are natural resources? 

-How can we conserve natural 

resources? 

Science Book 

pages: 

60/ 64/ 66/ 70/ 

72/ 76 

Fadwa 

Alkhtaib 

 

 

 الخويس

 رياضياث 01/3
وحذة القسوت / وحذة القياس + قصاصاث 

 القسوت والقياس 

 

 123-50ص
 سعاد الٌاظر 

 داًا حسيي

 

 

 األحذ

 اللغت العربيت 04/3

فقط كتاب أحب لغتً  

 فً المهارات اآلتٌة:

 األفعال

 أشكال التاء

 ضمائر الغائب

 األلف التي تلفظ وال تكتب

 الالم الشمسية والقمرية

 الجموع

 

 

(33+33 

+35+34+36+

35+34+36++

54+57+53+53

+55+54+56+

44 

43+43) 

 سعاد الٌاظر 

 داًا حسيي



 


