
 

 ( 2023/  2022 –   النهائيختبار التقويم  ا )   رابع وطني 

 

 

 

 المعلمون المادة المطلوبة / أوراق العمل  / الصفحات المادة / التاريخ

 ( 2:10الحصة األخيرة  -  7:50اعتيادي ) الحصة االولى  مدرسيدوام  

 األربــعـاء

24 /5/  2023 

 تربية وطنية 

 : االحترام  الدرس الثاني: الح من صفات المواطن الص : الوحدة الخامسة

 الحوار وحسن التحدث + الدرس الرابع: المسؤولية +  : + الدرس الثالث

 : العطاءالدرس الخامس

 : معركتا اللطرون وباب الوادالدرس األول :   الوحدة السادسة

 آيات دنون 

  اإلثــنـيــن

29   /5/ 2023 

Français 

Livret de français :  (p.9 -17)    الملزمة 
 

-Quelle heure est -il ?  )p.9-10           (   درس كم الساعة ؟ 
     

-La routine quotidienne  )p.13 +16 حفظ جمل الروتين اليومي      )   

             

- La lettre  (p.14 )   اسئلة الفهم و االستيعاب لنص الرسالة                            
   

-Les nombres de 1 à 100 .  ) p. 12,15,8,17( 

100الى   1االرقام من   

Alalem 

Hiba 

 الثالثاء

30 /5 /2023 

Math 

Unit 3 “Fraction”: Lessons(1,2,3,4,5) -pg(29-46) 

Unit 4 “Addition and Subtraction” : Lessons(1,2,3)-pg(47-57)  

 

Matab 

 األربعاء 

31   /5   /2023 

Science 

Producers and consumers P74-78 

How do changes affect living things P84-87 

How do people affect plants and animals P88-93 

Shatha 

Yousef 

 صباحا  10:00و ينتهي الساعه  8:00ختبار الساعة اإل يبدأ

 األحــد

4 /6 /2023 

 رياضيات 

 ت المعادالنماط ومنة: ال الوحدة السابعة: الكسور العشرية + الوحدة الثا 
 (  129 -33الوحدة التاسعة : القياس + الوحدة العاشرة: االحصاء واالحتماالت ) ص 

 (. 37ص  –  12كتاب التمارين  ) ص 
 ايناس ابوعيد  

 الثالثاء

6 /6 /2023 

 عـــلــوم 

 الوحدة الثامنة : الدرس الثاني الطاقة فقط

 الوحدة التاسعة : الكهرباء كاملة 

 ة فقط  الدرس االول الموارد الحيوي الوحدة العاشرة : 

 عين ممدوح 

 

 لخميسا

8  /6/  2023 
 

 لغة عربية 

 أوًلا : القراءة واًلستيعاب القرائي : 

والملزمة من   55إلى صفحة    53* درس القراءة الحمامة المطوقة) الكتاب من صفحة  

 (  74إلى صفحة      70صفحة  

والملزمة   64إلى صفحة   62ن صفحة  *درس القراءة حتى ال تضيع المروءة ) الكتاب م

 (  85إلى صفحة   84من صفحة 

 ) كافة القواعد  والتّدريبات من الكتاب والملزمة(  ثانياا: التّدريبات

 ) كافة القواعد اإلمالئية من الكتاب والملزمة(ثالثاا : الكتابة 

كتاب صفحة  ) هي األخالق ( حفظ أول أربعة  أبيات + اسم الشاعر الرابعاا : المحفوظات 

68 

 أريج عبدالرحيم 

 آًلء جرادات 



 

 

 المعلمون المادة المطلوبة / أوراق العمل  / الصفحات لمادة / التاريخا

 

 األحــد

11   /6   /2023 

English  

Unit 9: Jakarta + (Unit 6, 7: only grammar) + The Star Llama 

(The whole unit) 

S.B: p. 61,73, 88- 93,95 

W.B: p. 52, 53, 63, 64, 78-84 

Booklet 3 and 4 (Booklet 1, 2: only grammar)  

The final writing assessment will be held separately prior to the 

final English assessment.  

Rahaf 

Alhalouh 

 الثالثاء 

13  /6 /2023   

 تربية اسالمية 

 

 صالة الجمعة. + الجماعةصالة  + آداب المسجد+   دمكانة المسج الدروس :  

 المسلمون في شعب أبي طالب.+  سورة الضحى   

 .مالحظة: حفظ سورة الضحى

 صبا حمادنه 


