
 

 

 

 اليوم الخامس اليوم الرابع  اليوم الثالث اليوم الثاني  يوم األولال 

English Bridge to success 
Unit 10 / page :                

(175-176) 
H.W :Activity Book      page 

(123,)       
 

Bridge to success 
Unit 10 / pages :                   

(177, 178) 
H.W :Activity Book      page 

(124)       
 

Reading booklet  

Writing  booklet 
 

H.W : study for the 
dictation      
  

Dictation :  
 Kind – unkind              
happy –unhappy important 
– unimportant                    
tidy – untidy  
true – untrue 
clean – unclean . 

Support 
Students 

Bridge to success 
Unit 10 / page : (176) 

H.W :Activity Book      page 
(123)   exercise : 2      

 
 

Bridge to success 
Unit 10 / pages :                 

(177, 178) 
H.W :Activity Book      page 

(124) exercise : 1        
 
 

         Reading booklet 

Writing  booklet 
 

H.W : study for the 
dictation      

 

 Dictation :                       
Kind – unkind              happy 

–unhappy 
true – untrue 

 
 

 

اصزقصبء حم انًضبئم   حضبة انًحيط  الرياضيات
نشبط عًهي رًثيم انًضبحخ 

حضبة انًضبحخ 
حضبة انًضبحخ 

 

انرثط ثين انًضبحخ وانًحيط 

Support 
Students 

ركًهخ انذرس حضبة انًضبحخ ركًهخ انذرس ركًهخ انذرس حضبة انًحيط 

قراءح اننّص انًعهىيبري أطجبء  اللغة العربية

 اإلنضبنيخ 

طرح أصئهخ حىل اننص : انىاجت 

 رذل عهً فهى انطبنت نهنص

  اننّص انًعهىيبري أطجبء اإلنضبنيخ 

حم األصئهخ انًزعهقخ ثبننص في كزبة 

  20 – 19اننشبط صفحخ 

في كزبة 21حم صفحخ : انىاجت 

 اننشبط 

 قراءح اننّص انرديف في كزبة 

  (حظ صبحت انًزرعخ  )اننشبط 

اخزْر أحذ األنشطخ في : انىاجت 

 كزبة اننشبط وطجّْق 17انّصفحخ 

 18اننشبط صفحخ 

إيالء يحذد في كزبة انطبنت صفحخ 

55 

 كزبثخ 

 (يىضىع خبرجي  )

Support 
Students  55قراءح انصفحخ  55قراءح انصفحخ 

قراءح انفقرح األونً ين اننّص 

  14صفحخ 
 كزبثخ   يحذد في كزبثه55إيالء صفحخ 

 ربثع درس انقىي وانًىصالد  العلوم

 
 ربثع درس انزكنىنىجيب وانزّصًيى  درس انزكنىنىجيب وانزّصًيى 

اخزجبر عهىو قصير في درس رغيير 

 417 - 404انحركخ ين صفحخ 
 حم أصئهخ انكزبة انًذرصي

Support 
Students  

 ربثع درس انزكنىنىجيب وانزّصًيى  درس انزكنىنىجيب وانزّصًيى   ربثع درس انقِىي وانًىصالنذ 
اخزجبر عهىو قصير في درس رغيير 

 417 - 404انحركخ ين صفحخ 
 حم أصئهخ انكزبة انًذرصي 

 92 - 91ينبقشخ درس انرفق صفحخ  التربية االسالمية

 

  95 – 94 ربثع درس انرفق صفحخ  

 حفظ انحذيث انّشريف: انىاجت 

 97 - 96حم رذريجبد انكزبة صفحخ 

  

Support 
Students 

 96حم رذريت صفحخ  حفظ انحذيث انشريف يزعرف يعبني كهًبد انحذيث انشريف

 اخلطة األسبوعية للصف الرابع األساسي

 26/4/2018 إنً يىو انخًيش 22/4/2018نهفزرح ين يىو 



الدراسات 
 االجتماعية

 إنجازات إقتصادية في بالدي إنجازات إقتصادية في بالدي

Support 
Students 

 إنجازات إقتصادية في بالدي إنجازات إقتصادية في بالدي

 إحداث الفرق يبدأ بفكرة التربية األخالقية 

Support 
Students 

 إحداث الفرق يبدأ بفكرة 

 

 

 


