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الخطة األسبوعية للصف:الرابع (ب –ج-د) من  7112/11/19إلى 7112/11/72
المادة

اللغة العربية

التربية
اإلسالمية

اللغة
اإلنجليزية

الرياضيات

اليوم
األحد

كتاب الطالب 461- 461

األثنين

إمالء خارجي

الثالثاء

كتاب الطالب صفحة 411 – 461

صفحة 411

األربعاء

كتاب النشاط صفحة 11- 13

كتاب النشاط صفحة 11

الخميس
األولى
الثانية
الثالثة
األحد

كتاب النشاط صفحة 11 - 11 – 16
أهمية الصالة المفروضة وأدابها
تسميع سورة الطارق
تسميع أهمية الصالة المفروضة وأدابها
)Unit4 L.B (lesson10

كتاب النشاط صفحة 11

اختار ( )3مفردات من
صفحة  461- 461و
أضعها في جمل مفيدة

حل النشاط الثاني ص 11
Bring you project(L.B
p.57 make a desert
)mural

األثنين

)Unit4 L.B (lesson11+12

)H.W (A.B p.51

الثالثاء

)Unit5 L.B (lesson1

)H.W (A.B p.52

Listening exam
)Unit5 L.B (lesson2

)H.W (A.B p.55+54

األربعاء
الخميس
األحد
األثنين

مراجعة  +امتحان الوحدة السادسة

فقط في الدرس( ) 5+2+1

نشاط عملي

ص346

الثالثاء

اسقصاء حل المسائل

ص 352

األربعاء

وضع الرقم األول

ص + 369ص 372

الخميس
األحد
األثنين

نشاط عملي
إكمال درس صحة الكائنات الحية
درس الحفاظ على الصحة واللياقة
والسالمة
إكمال درس الصحة واللياقة وحل األسئلة

ص 375
واجب صفحة 461
واجب صفحة 411
واجب صفحة 411

الثالثاء

اختبار قصير من صفحة ()11 – 16

األربعاء

مراجعة الدرس وحل أسئلة الوحدة

الخميس

إكمال درس صحة الكائنات الحية

واجب صفحة 461

الدستور
شهداء الوطن
مراجعة على المنهج

صفحة 413
صفحة 411- 416

العلوم

الدراسات
االجتماعية

المقرراألسبوعي

تكاليف الطالب

األولى
الثانية
الثالثة

المالحظات

مشرفة القسم :

Speaking exam will be
done during the next two
weeks, so please let the
students be ready and
practice speaking.
* قسمة األعداد الكبيرة  -ص381
ص. 384
* نواتج القسمة مع وجود اصفار –
ص + 389ص . 392
مالحظة :
سيتم التقدم و التأخر بالدروس حسب
عدد الحصص لكل شعبة .

آالء اسماعيل حامد

