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4N / 4H / 4L

Grade/Section
Subjects Taught in the English Language

Subject

Topic/Book/Pages
Active Grammar Level 1
)Units 1-7 ; R1 ( 07 :40am – 8 :30am
)Unseen Comprehension (8:35am – 9:15am
1. The textbook: Chapter 1(Lessons: 1, 3, 4, 6, 10, and 13) + Chapter 2 (Lessons: 1, 2, 3, 6, and 11) + Chapter 3
)(Lessons: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, and 12) + Chapter 4 (Lesson: 1
2. The workbook: Chapter 1 (Pages: 1, 3, 4, 6, 10, and 13) + Chapter 2 (Pages: 14, 15, 16, 19, and 24) + Chapter 3
)(Pages: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, and 36) + Chapter 4(Page: 37
3. Worksheets and Quizzes: W4#1, W4#2, W4#3 + Q4#1, Q4#2
4. The copybook.
Textbook: chapter one pages 3 – 20 + Workbook: chapter one pages 3 – 13
Work sheets: 1. compass rose and 2. map symbols
Highlighted material in the book pages 50-193 + the copybook + worksheets number 1-10

English Language

Math

Social Studies

Science

المطلوب دراسته لتقييم نصف الفصل (الفصل الدراسي االول) 2019/ 2018
4N / 4H / 4L

الصف/الشعبة
المواد التي تدرس باللغة العربية
المبحث

التربية اإلسالمية

المادة  /الصفحات
الكتاب المدرسي من ص ( – )6الى ص (  ، )50ال تدخل دروس التالوة  ،ال تحفظ السور وال األحاديث وال رواي الحديث ،
تحفظ المعاني
الدرس األول  :اهلل موضوع إيماني ،الصفحات ( 6الى  + )8الدرس الثاني  :اإلنسان على صورة اهلل ،الصفحات (10الى  + )12الدرس

الدين المسيحي

المفرح ،الصفحات ( 17الى  + )19الدرس
الثالث  :التنبؤ بمجيء المسيح ،الصفحات ( 13الى  + )15الدرس الرابع  :اإلنجيل الخبر ُ
سر المعمودي ِ
َّة،الصفحات ( 25الى  + ) 27مالحظة :دراسة
المقدسة ،الصفحات ( 21الى  + )24الدرس السادس ُّ :
الخامس  :األسرار ُ
المفردات والنقاط المظللة لكل درس .

الكتاب المدرسي :من صفحة ( + )23-6المحفوظات :قصيدة (مولد الهادي محمد) صفحة + 14المطالعة الخارجية :قصص كليلة
اللغة العربية

الناسك و جرة السمن والعسل)  +الدفاتر المادة
ودمنة (المجموعة الخامسة) من صفحة (( )15-4ال ّ
طيب واللئيم  /ابن المالك وأصحابه ّ /
المطلوبة.

