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الخطة األسبوعية للصف:الرابع (ب+ج+د) من  1122/22/21إلى 1122/22/21
المادة

اللغة العربية

التربية
اإلسالمية

اللغة
اإلنجليزية

الرياضيات

اليوم

المقرراألسبوعي

تكاليف الطالب

األحد

كتاب الطالب صفحة 831- 821

األثنين

درس شهيد اإلمارات األول

أختار ثالث مفردات من صفحة
 821- 821وأضعها في جمل
مفيدة
نسخ صفحة 831

الثالثاء

تكملية درس شهيد اإلمارات األول

كتاب النشاط صفحة 12

األربعاء

كتاب الطالب صفحة 863- 868

استخرج من درس شهيد
اإلمارات كلمات منتهية بألف
لينة وتصنيفها إلى
(اسم –فعل –حرف )

الخميس
األولى
الثانية
الثالثة
األحد

إمالء خارجي
تسميع سورة الطارق
التثبت من االخبار
حل أنشطة الدرس
)Unit4(L.B lesson 1

األثنين

)Unit4(L.B lesson2

الثالثاء

Study the quiz

األربعاء
الخميس
األحد
األثنين

Grammar quiz
(comparative and
)superlative
)H.W(P:45
)Unit4(L.B lesson3
)H.W(p:46
)Unit4(L.B lesson4
مراجعة  +اختبار في الوحدة الخامسة
قسمة مضاعفات األعداد
ص ( ) 332 + 331

الثالثاء

تقدير نواتج القسمة

ص ( ) 340 + 337

األربعاء

نشاط عملي

ص ( ) 346

الخميس
األحد

استقصاء حل المسائل

ص ( ) 349
واجب صفحة 831

األثنين

العلوم
الثالثاء
األربعاء
الخميس

إكمال درس التغييرات في البيئة وحل
أسئلة الوحدة
صحة الكائنات الحية (( اختبار
قصير))
إكمال درس األطعمة الصحية

األولى

استكمال درس الفكر الوحدوي (
االمارات قبل األتحاد )

الثانية
الثالثة

درس زايد األول
درس الطريق الي األتحاد

الدراسات
االجتماعية

(يوم الخميس إمالء خارجي )
مهارات اإلمالء :
(الحروف التي تلفظ وال تكتب /
همزة الوصل والقطع  /التاء
المربوطة والتاء المفتوحة و الهاء
في نهاية الكلمة  /التنوين  /اللم
الشمسية والقمرية )

أثري خبرتي ص 11
)H.W( p:42-43 A.B

)H.W( p:44

إعطاء درس التغيرات التي تشهدها
األنظمة البيئية
درس كيف يغير اإلنسان األنظمة
البيئية ( اختبار عملي من صفحة
 51الي صفحة . 18

المالحظات

واجب صفحة 842
اختبار قصير من صفحة 51
الى صفحة 811
واجب صفحة 861
الواجب صفحة ( +11
االمتحان القصير يوم الثالثاء
)من صفحة  51الي صفحة 11
)
الواجب صفحة 13
الواجب صفحة 15
مشرفة القسم :

Write sentences using the
following words on your
copy book:
– enough – picture
– impossible – healthy
dangerous
* القسمة مع الباقي
ص ( . ) 355 + 358
* التعامل مع باقي القسمة
ص ( ) 362 + 361
مالحظة :
سيتم التقدم و التأخر في الدروس
حسب عدد الحصص لكل شعبة .
اختبار قصير يوم األربعاء من
صفحة  51الى صفحة 811

مالحظة:
إختبارات
األربعاء 22/21مادة التصميم
والتكنولوجيا

الخميس  22/21مادة التربية
الرياضية

آالء اسماعيل حامد

