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الخطة األسبوعية للصف:الرابع (ب –ج -د) من  2018/5/20إلي 2018/5/24
المادة

اللغة العربية

التربية
اإلسالمية

اللغة
اإلنجليزية

الرياضيات

العلوم

اليوم
األحد

كتاب النشاط صفحة 37-35

األثنين

كتاب النشاط صفحة 41-40-39-38

الثالثاء

كتاب النشاط 44

األربعاء

كتاب الطالب 111-110

الخميس

كتاب الطالب درس (عالم الدمى تاريخ وأسرار )
كتاب النشاط 45
امتحان
كتاب النشاط صفحة 37-35
كتاب النشاط صفحة 41-40-39-38

األولى
الثانية
الثالثة

كتاب النشاط صفحة -34
36
كتاب النشاط 43-42

اختيار كلمتين من صفحة
 111-110ووضعهما في
جملتين مفيدتين
كتاب النشاط صفحة 46
امتحان التربية اإلسالمية
الوحدة الثالثة من الجزء
األول الوحدة الرابعة
والخامسة والسادسة من
الجزء الثاني ماعدا
دروس القراءة الذاتية
– Copy (long – high
wide – wet –warm
)–humid
Activity L.B P 139

األحد

)Unit (12) lesson (1

األثنين

)Unit (12) lesson (2

الثالثاء

Aquiz unit (11)from lesson 4 to 11

األربعاء
الخميس
االحد

)Unit (12) lesson (3
At half past ten
)Unit (12) lesson (4
حل المسائل بإستخدام الزوايا

A.B P 141
872 + 869

االثنين
الثالثاء

امتحان الدرس (  ) 1+2+3+4الوحدة 13
المثلثات

880+877

االربعاء
الخميس
األحد
األثنين

رباعيات األضالع
رسم خطوط التناظر المحوري
درس األرض والقمر
إكمال درس األرض والقمر وحل األسئلة

الثالثاء

المجموعة الشمسية

األربعاء

اكمال درس المجموعة الشمسية

الخميس

اكمال درس المجموعة الشمسية

األولى

الدراسات
االجتماعية

المقرراألسبوعي

تكاليف الطالب

الثانية
الثالثة

ابو بكر الرازي +علم الطب في دولة االمارات
العربية
مراجعة عامة على ما سبق دراسته
األمتحان الوزاري الجزء الثاني من صفحة 18
إلى  87والجزء الثالث من صفحة  14إلى 103

المالحظات

886 +883
892 +889

* تمثيل النماذج 895
* التمثيالت البيانية الدائرية
واجب 905 + 901
** سيتم التقدم و التأخر
بالدروس حسب عدد
الحصص لكل شعبة .

الواجب صفحة  97و 98
و  102و 103

مشرفة القسم :

آالء اسماعيل حامد

