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الخطة األسبوعية للصف:الرابع (أ) من  7112/11/5إلى 7112/11/9
المادة

اللغة العربية

التربية
اإلسالمية

اللغة
اإلنجليزية

اليوم
األحد

كتاب النشاط صفحة 04

صفحة  04- 93كتاب النشاط

األثنين

كتاب النشاط صفحة 00

كتاب النشاط صفحة 04

الثالثاء

كتاب الطالب صفحة 419- 411

كتاب الطالب نسخ صفحة 441

األربعاء

كتاب الطالب صفحة 04- 04

كتاب النشاط 03

الخميس

إمالء صفحة 04

األولى

سورة الطارق

حفظ سورة الطارق

الثانية

تفسير المفردات وتدبر اآليات

حفظ معاني المفردات

الثالثة

دالئل إعجاز القرآن الكريم

األحد

)Unit 3 L.B (lesson7

حل أنشطة الطالب ص 44
واختبار قصير ص  04الى
ص  43يوم الخميس
Bring the worksheet

األثنين

)Unit 3 L.B (lesson 8

Study the dictation

الثالثاء

Dictation +
)Unit3 L.B (lesson 9
Revision + Activity book
Correcting books + English
files
خاصية التوزيع

األربعاء
الخميس
األحد
األثنين

الرياضيات

الثالثاء

ص 260

األربعاء

الضرب مع وجود أصفار

ص 2265+266

الخميس

الضرب في العشرات

ص 283+284

األثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
األولى

الدراسات
االجتماعية

الثانية
الثالثة

يوم االثنين اختبار قصير (الجملة
األسمية )

Write sentences using the
following words on your
copybook:
– Desert – difficult – dry
underground - carry

)H.W (A.B p36
H.W
Practice reading L.B p49
اختبار رياضيات األحد5/11
ص 240 +239
من صفحة  173حتى صفحة186
ص245+246
ومن صفحة  197حتى صفحة 220
ص 251+252

الضرب مع إعادة التجميع
الضرب في عدد متعدد األرقام
استقصاء حل المسائل

األحد

العلوم

المقرراألسبوعي

تكاليف الطالب

المالحظات

اختبار عملي في درس الخاليا النباتية
و الحيوانية
إعطاء درس حواس الحيوانات
إكمال درس حواس الحيوانات وحل
اسئلة الكتاب
درس النباتات وما يحيط بها
اكمال درس النباتات وما يحيط بها
درس الحرف االماراتية قديما و
انواع التعليم في بالدي قديما
درس الفكر الوحدوي ( االمارات
قبل االتحاد
درس زايد األول

الواجب صفحة40و 44
الواجب صفحة 34
الواجب صفحة 39
مشرفة القسم :

( اختبار قصير من صفحة 40الي
صفحة )44

آالء اسماعيل حامد

