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الخطة األسبوعية للصف:الرابع(ب+ج+د) من  7112/11/5إلى 7112/11/9
المادة

اللغة العربية

التربية
اإلسالمية

اللغة
اإلنجليزية

الرياضيات

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 (lesson 4

حل أنشطة الطالب ص 44
واختبار قصير ص  04الى ص
 43يوم الخميس
)H.W(A.B p.31

األثنين

)Unit 3 L.B (lesson 4

Study the dictation

الثالثاء

Dictation +revision

)H.W (A.B p.33

األربعاء

)Unit 3 L.B (lesson 5

الخميس

)Unit 3 L.B (lesson 7

األحد

( مراجعة  +امتحان ) الوحدة الرابعة

األثنين

الضرب في العشرات

ص  + 281ص 284

الثالثاء

تقدير نواتج الضرب

ص  + 287ص 292

األربعاء

نشاط عملي

ص  + 295ص 298

الخميس

الضرب في عدد مكون من رقمين

ص  + 301ص 304

األحد
األثنين

العلوم

الثالثاء

)H.W (A.B p.34

األربعاء
الخميس

اكمال درس النباتات وما يحيط بها

مراجعة الدرس

درس الحرف االماراتية قديما و
انواع التعليم في بالدي قديما
درس الفكر الوحودي ( االمارات قبل
االتحاد )
درس زايد األول

الواجب صفحة  40و44

الثانية
الثالثة

يوم االثنين اختبار قصير (الجملة
األسمية )

Write sentences using the
following words in your
copybook:
– Desert – dry – difficult
underground - carry
* استقصاء حل المسئل  -ص 316
* حل المسائل المكونة من عدة
خطوات  -ص . 310
مالحظة :
سيتم التقدم و التأخر في الخطة
حسب عدد الحصص في اليوم
الواحد لكل شعبة .

اختبار عملي في درس الخاليا النباتية
و الحيوانية
إعطاء درس حواس الحيوانات
إكمال درس حواس الحيوانات وحل
اسئلة الكتاب
درس النباتات وما يحيط بها

األولى

الدراسات
االجتماعية

المقرراألسبوعي

تكاليف الطالب

المالحظات

مراجعة الدرس

الواجب صفحة 34

(اختبار قصيرمن صفحة  40الي
صفحة ) 44

الواجب صفحة 39
مشرفة القسم :

آالء اسماعيل حامد

