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 الخميس األربعاء ءالثالثا اإلثنين  األحد 

 اللغة العربية

 

مراجعة مهارات  كتابة

 الكتابة
قناعي ـ اإل –النص السردي 

 اإلستجابة األدبية

اختبار الكتابة 
  الوزاري

األحجار ثمنًااأللماس أغلى  النص المعلوماتي :  

118ص  كتاب الطالب   
 مراجعة على دروس امالء 

 الهمزة المتوسطة

 استعدادا لالختبارات . في كتاب  النشاط استكمال حل صفحات الواجبات،ضرورة  45- 43: ص واجب كتاب النشاط  الواجبات

                                  درس : اإلنســــــــان و الكـــــــون التربية اإلسالمية

 

 الدراسات االجتماعية املتكاملة
    ( 91إلى ص  49ص  الدراسات االجتماعيةمادة  في اختبارالثالثاء )  عامة مراجعة

 ه عامةـــــمراجع األخالقيةالتربية 

 مواد األنشطة
   التربية الموسيقية:  قراءة و تدوين الموازين العربية ) إيقاع الرسبند( الفنون البصرية: مشروع الحديقة : التربية الرياضية 

 
بين ولي  تفاعليةاألنشطة ال

ملهارات األمر والطالب لدعم 

 اللغوية
 .   أجمل األعياد متقبل هللا طاعاتكم وبلَّغكـــ  بطاقات التهنئة لـــــعيد الفطر السعيد هيا نصمم و نكتب 

 9:األسبوع                                                                                                 13/6/2019-9   األسبوعتاريخ     الخامس                                                                                                                        الصف:

 الخطة   األسبوعية    للمواد العربية - الفصل الثالث    )2018 / 2019 (

2019/4/28  

2019/5/2  

 

 

 2018

 

http://www.kidsmusicnmotion.com/PriceList.html
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مالحظات ولي 

 تاريخ القراءة عنوان الدرس الموضوع األمر

 
على ضفاف نهر وديع ترقد مدينة جميلة تسمى " أداماس " يحميها من الغرب جبل صخري بلون  -1

  .النحاس 

 . صباٌح يصير المٌع كقطعٍة خيالية من الذهب الخالص -2

التوازن البيئي 
 الطبيعي 

 األحد

2019/5/19 
 

  

  .كان هذا  الجبل يوًما مأوى لمئات العّمال الذين يفدون إليه مع أول خيٍط من خيوط الفجر -1 

 .كانوا يعملون بدأٍب على استخراج الفحم من باطنه  -2

    

 االثنين

2019/5/20 

  

فيييييي هيييييذا الجبيييييل عنيييييد ميييييدخل المييييينجم كانييييي  قطيييييع الفحيييييم تتنييييياثر هنيييييا وهنيييييا  كيييييل  -1

 .صباح لترقب أشعة الشمس 

 .    تجعل مياه النهر تتراقص منتعشة بلون الفضة الذي تسكبه عليها-2

 الثالثاء
2019/5/21 

 
 !  ثم تعود لترقد بص  في بطن الجبل كلها تعود إلى النوم إالّ تواقًا  الذي يظل واقفًا عند باب المنجم -1 

  .إنك تضحكني حقًّا ّ!!يتساءل تواق بصوت حزين فيردُّ عليه صديقه "خابي"  – 2              

 األربعاء

2019/5/22  

 

 

لطالب الدانة الجهرية المنزليةالقراءة   
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