
 

  

جمعة ال لخميسا  ربعاءاأل  ثالثاءال  ثنين اال   المواد الدراسية 
  تابع الدرس تلخيص الدرس 

اختبار طلع ضمن  
مشروع التقييم والتدخل  
لتطوير مهارات القراءة  
والكتابة في اللغة العربية  

إلى تحديد  والذي يهدف 
مستوى الكفاءة في مادة  
اللغة العربية للوقوف  

على الفاقد المهاري وسد  
 فجوات التعلم 

 تابع القصة
اختبار طلع ضمن مشروع   
التقييم والتدخل لتطوير  

مهارات القراءة والكتابة في  
اللغة العربية والذي يهدف  

تحديد مستوى الكفاءة  إلى 
في مادة اللغة العربية  
للوقوف على الفاقد  

 المهاري وسد فجوات التعلم 

 تابع القراءة 
اختبار طلع ضمن مشروع 

التقييم والتدخل لتطوير مهارات  
ة والكتابة في اللغة  القراء

تحديد  إلى العربية والذي يهدف 
مستوى الكفاءة في مادة اللغة  
العربية للوقوف على الفاقد  
 المهاري وسد فجوات التعلم 

الثعلب مساومة   
 ( مفردات )

اختبار طلع ضمن مشروع التقييم والتدخل  

لتطوير مهارات القراءة والكتابة في اللغة  

تحديد مستوى  إلى العربية والذي يهدف 

الكفاءة في مادة اللغة العربية للوقوف  

  على الفاقد المهاري وسد فجوات التعلم

عنوان 
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أسئلة التمارين في   حل مراجعة التلخيص 
 كتاب النشاط 

 قراءة جهرية   مناقشة األحداث 
 قراءة صامتة

 ةالقراء

كتاب الطالب رقم    16إمالء ص     

7 
  

 اإلمالء 

المهمة   استكمال كتاب النشاط للدروس السابقة     
 اإلثرائية 

تدريبات فهم واستيعاب  
 LMS على

الرجاء احضار الدفتر 
األنشطة  يومياً لحل 

حيث  والمهام فيه 
على   سيحصل الطالب

درجات المشاركة  
  الصفية

78ص  نص لكم دينكم ولي دين  76ص  سورة الكافرون    
7في كتاب الجزء   
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 حفظ المعاني  تدريبات فهم واستيعاب 
 LMS وحل األنشطة على

المهمة 
 اإلثرائية 
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                                            1النهيانية للتعليم األساسي ح  المدرسة



 

  الحصة الثالثة   
والمحيطات القارات درس   

 حل أنشطة الدرس في الحصة 

والثانيةالحصة األولى    
والمحيطات درس القارات   

واستيعابفهم    
108-107ة حالتدريب على قراءة صف  
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جل نشاط      
ابحث صفحة  
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  2حل النشاط رقم 
113صفحة   

المهمة 
 اإلثرائية 

 

 ة األنشط     

  

   


