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Grade/Section

Subjects Taught in the English Language

Subject

Topic/Book/Pages

Christian Religion Book One from page 4 - 35
Active Grammar Level 1
)English Language Units 40-47; R8 ( 7 :40am – 8 :30am
)Unseen Comprehension (8:35am – 9:15am
1. The book: Chapter 1 (Lessons: 2,3,6,7,8,9,12,15) + Chapter 2 (Lessons: 1,2,3,4,6,7,8,11,12) +
)Chapter 3( Lessons: 1,2,4,5,6
2. Work book: Chapter 1(Pages:1,2,5,6,7,8,11,13,14) + Chapter 2(Pages:15,16,17,19,20,21,24,25) +
)Chapter 3(Pages:26,27,29,30,31
3. Worksheets and Quizzes: W5#1,W5#2, P5#1,P5#2 + Q#1, Q#2,
4. The copybook
Textbook: chapter one pages 3 – 14; chapter two page 17
Workbook: chapter one pages 3 -13 + chapter two pages 15-16 + 2 assessment sheets
Highlighted material in the book pages 48-181 + the copybook + worksheets number 1-33

Math

Social Studies

Science

المطلوب دراسته لتقييم نصف الفصل (الفصل الدراسي االول) 2019/ 2018
الصف/الشعبة

5J / 5E /5D /5R

المواد التي تدرس باللغة العربية
المبحث

المحتويات  /الصفحات

التربية اإلسالمية

الكتاب المدرسي من ص ( – )6الى ص (  ، )55ال تدخل دروس التالوة ،ال تحفظ السور وال األحاديث وال رواي
الحديث ،تحفظ المعاني

الدين المسيحي

الدرس األول  :محبةُ هللا اإليمان ب ِه ،الصفحات (  7الى  + )10الدرس الثاني  :هللا يُحبنا و يعتني بنا ،الصفحات (12
الى  + )15الدرس الثالث  :هللا يُخاطب اإلنسان بالكلمة ،الصفحات ( 17الى  + )20الدرس الرابع  :اإلهتمام بالكلمة
اإللهيَّة،الصفحات ( 22الى  + ) 25الدرس الخامس  :مريم العذراء والدة اإلله،الصفحات ( 28الى  + ) 31الدرس
السادس  :تجسد الكلمة اإللهيَّة،الصفحات ( 33الى  + ) 36مالحظة :دراسة المفردات والنقاط المظللة لكل درس +
اآليات المحددة  +دراسة الدفتر.

اللغة العربية

الكتاب المدرسي :الصفحات المطلوبة .11،12،13،20،21،23،24،33،34،35،36،43،44،45،46،62،63،64
(أسئلة الفهم و االستيعاب من صفحة  + )64كتيب : MYPالوحدة األولى والثّانية  +المحفوظات  :اللغة العربية
صفحة (  )26،27في الكتاب المدرسي  +الدفاتر المادة المطلوبة.
التقوية :الكتاب المدرسي من صفحة  12إلى صفحة  + 61الدفاتر المطلوبة

