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 األحد

19-11-2017 

معجم الثروة اللغوية   78+77رحلة  سعيدة  ) التدريب على القراءة ( ص أسبوع القراءة  العربي /   /اقرأ معنا 

 )حفظ(نصيحة :نصائح /ضيف :ضيوف/: حقيبة :حقائب كلمات الثروة اللغوية : 

 االثنين

20-11-2017 
 معجم الثروة 80+أقرأ وأنطق + هيا نلعب  ص 79دي  القراءة  ص تح  /أسبوع القراءة العربي  /اقرأ معنا 

 )حفظ(كلمات الجمع :ملعب :مالعب / موقف :مواقف/ حصة :حصص اللغوية  
 الثالثاء

21-11-2017 
    /اللغوية  معجم الثروةكلمات   81نحن  نستمع  إلى  زميلنا   ص أسبوع القراءة العربي /   /اقرأ معنا

 +  حل نموذج  االختبار:البهجة :الفرح / سكب : أراق فةالكلمات المتراد
 األربعاء

22-11-2017 
 انتبه  في المالحظات    اختبار  اللغة العربيةهام  جداً    

 الخميس

23-11-2017 
) كتاب في أسبوع  ( قصة ياسمين  وزهرة  دوار  حصة  تحدي القراءة  أسبوع القراءة العربي / اقرأ معنا في  

 . تفعيل شخصيات و أحداث القصة من خالل أنشطة في الصف و تلخيص القصة في الدفتر   الشمس
  
 األحد

26-11-2017 
 كراسة الخط/83+82نحن نعبر ص

 االثنين

27-11-2017 
ملف الصور  يصنع  التلميذ ألبوم  صور خاص به ويضع له عنواناً مناسباً  يضع فيه  -/ مشروعي   هام  جداً  

 ناسباته المتنوعة  ويكتب  جملة عن كل صورة محدداً اسم المكان  ثم يكتب  جملةً تبدأ بالكلمة  صوراً عن  م

 أنِت( -) أنت  
 الثالثاء

28-11-2017 
ملف الصور  يصنع  التلميذ ألبوم  صور خاص به ويضع له عنواناً مناسباً  يضع فيه صوراً عن   -مشروعي  

  أنِت( -صورة محدداً اسم المكان  ثم يكتب  جملةً تبدأ بالكلمة  ) أنت   مناسبته المتنوعة  ويكتب  جملة عن كل
 األربعاء

29-11-2017 
 حصة  تحدي القراءة  ) كتاب في  أسبوع  ( 

 الخميس

30-11-2017 
 إجازة رسمية  بمناسبة  المولد  النبوي

 

 

 

 اللغة العربية 

+  كلمات  معجم الثروة  76حتى50في  الصفحات  من   2017نوفمبر   22اختبار  اللغة العربية  سيكون في  يوم  األربعاء  مالحظات  : 

نحن  + أنت  و أنِت + ترتيب الكلمات لتكوين  جمل  + التعبير اللغوية   حفظ  ) قراءة ً وكتابة ً ( +  المهارات  استخدام  الضمائر ) أنا  و

 أنِت +  تنوين  الكسر و  تنوين  الفتح  و تنوين الضم .  –أنت     -نحن   -عن  صورة  بكلمة تبدأ بضمير أنا  
 

 

.إيمان : أ.ندى سليمان  ، أ .آالء حماد  ، أاسم المعلم

 الدويك  ، أ.آالءفتحي
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 أسبوع  القراءة  
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 خالل األسبوع األول  83ص /82ص /81قيم معلوماتي للوحدة األولى  ص أمالحظة  : تابع  حل أسئلة 

 101و الواجب  ص  89الحديث ص  يعتسمتأكيد على ال              
 

 

 

 

 

 

 104مجال الفقه : صالتي صحيحة بشروطها ص

  
 

 20)) أ (( ص لبينةاسورة تسميع  

 5-1من 

 

   

 

ي عالسيرة : عمل الرسولي صلى هللا عليه وسلم بالر

 112والتجارة ص

  

 23البينة ) ) ب (( صسورة 

 8-6من 

 

  القرآن الكريم
 التربية اإلسالمية

  فداء الطريفي–ريم سالم : المعلم اسم

 خليل أبوعفيفة د. 

 مدير قسم الدراسات العربية

 األسبوع األول  ا

 2017نوفمبر  23الى  نوفمبر 19

  الثانياألسبوع 

  نوفمبر 29 الى نوفمبر 26

2017 
 


