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H.W : study for the 
dictation      
  

Dictation :  
To keep your body 

healthy and strong , you 
need healthy food to eat 
and clean water to drink 

.  
 

*CAT 4 ( English practice 
guide ) 
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Students 

Bridge to success 
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Bridge to success 
Unit 8 / page : 140,141) 

 
H.W : study for the 
dictation   

 

 Dictation : 
 To keep your body 
healthy and strong , you 
need healthy food to eat  

 
 

*CAT 4 ( English practice 
guide ) 

 
 

 جمع في النماذج استخدام الرياضيات
المتشابهة الكسور  

المتشابهة الكسور جمع المتشابهة الكسور طرح  المسائل حل استقصاء  الكسرية األعداد جمع   

Support 
Students 

 جمع األعداد الكسرية  استقصاء حل المسائل المتشابهة الكسور طرح المتشابهة الكسور جمع الكسور مقارنة

 اللغة العربية
 تقََى قراءح نوضع درجخ انطبنت 

 قصخ يعطفٌ انقريسً

 َص األزٍبء حول انعبنى 

 قراءح ويُبقشخ انُص

 يتبثعخ َص األزٍبء حول انعبنى 

عًم يشروع عٍ : انواجت 

 األزٍبء فٌ إحذى انجهذاٌ انعرثَخ 

إيالء يحذد فٌ انكتبة صفحخ 

121 

 حم أَشطخ انُص فٌ كتبة انُشبط 

 45صفحخ : انواجت 

Support 
Students 

 
 

  104تقََى قراءح صفحخ 
 148قراءح صفحخ 

 

جًع صور عٍ األزٍبء انخبصخ 

 ثبإليبراد

إيالء يحذد فٌ انكتبة صفحخ 

121 

حم انتذرٍت انثبنث :انواجت 

  كتبة انُشبط45صفحخ 

 اخلطة األسبوعية للصف الرابع األساسي

 22/2/2018 إني ٍوو انخًَص 18/2/2018نهفترح يٍ ٍوو 



 العلوم
  يتبثعخ درش انصود   يتبثعخ درش انصود  درش انصود

  حم أضئهخ انكتبة انًذرضٌ 

 إني 285اختجبر قصَر يٍ صفحخ 

  278صفحخ 

انتذرٍت عهي االختجبراد انّذونَخ  

cat 4 

Support 
Students  يتبثعخ درش انصود    يتبثعخ درش انصود  درش انصود  

 حم أضئهخ انكتبة انًذرضٌ 

 إني 285اختجبر قصَر يٍ صفحخ 

 278صفحخ 

انتذرٍت عهي االختجبراد انّذونَخ  

cat 4 

  139- 138يُبقشخ درش صالح انجًبعخ صفحخ  التربية االسالمية

  آٍبد يٍ ضورحا األعهي 10حفظ : انواجت 

 

 ٍجٍَ انًعُي اإلجًبنٌ نهحذٍث 

  139حفظ انحذٍث انشرٍف صفحخ : انواجت 

 

  145 - 142حم انتذرٍجبد صفحخ 

  144 – 143صفحخ : انواجت 

Support 
Students 

 144حم تذرٍت صفحخ  حفظ انحذٍث انشرٍف يعرفخ ثعض يعبٌَ انًفرداد فٌ انحذٍث انشرٍف

الدراسات 
 االجتماعية

 إمارة ومسمى إمارة ومسمى

Support 
Students 

 ورقة عمل للدرس ورقة عمل للدرس

 حل الخالفات التربية األخالقية 

Support 
Students 

 تلخيص الدرس

 

 

 


