الخطة األسبوعية للصف الرابع األساسي
للفترة من يوم األحد 2018/10/14إلى يوم الخميس2018/10/ 18

English

الرياضيات

اليوم األول

اليوم الثاني

اليوم الثالث

Family and memories
unit 2
LB p.28 - 29
H.W
AB p.21

Family and memories
Unit 2
LB p.30 -31
H.W
AB p.22

Family and memories
Unit 2
LB p.32
H.W
AB p.22

المقارنة لحل المسائل
التقويم األول من صفحة  11إلى
صفحة 98

اللغة العربية
إكمال تقييم كتابة المتعلمين ( وصف
شخصية ) في كتاب النشاط

العلوم

تابع درس دورة حياة
الحيوانات

خصائص الضرب وقواعد القسمة
درس انسج مربعا ً ( قراءة وتفسير
المفردات الجديدة )
الواجب  :اختر بعضا من المفردات
الجديدة ووظفها في جمل من إنشائك

تابع درس دورة حياة
الحيوانات  +التدريب على
االختبارات الدولية تيمس

اليوم الرابع
Family and memories
Unit 2
LB p.33
H.W
AB p.23
Study for the dictation

خاصية التجميع في الضرب

قصة انسج ُمربعا ً ( قراءة القصة )
مالحظة  :الرجاء المساعدة في
متابعة تدريب الطالب على خطوات
القراءة الصحيحة في البيت

التكاثر والصفات الوراثية

العوامل والمضاعفات

اليوم الخامس
Dictation :
When I was child, I was
happy
When I was six , I was in
grade one

العوامل والمضاعفات

إمالء  :اإلمالء مسجلة لدى الطالب
في دفتره ومحددة لكل طالب .

كتاب النشاط
انسج مربعا ً ( تدريبات صفحة -33
)35
الواجب  :صفحة 34-32

حل أسئلة الكتاب المدرسي +
واجب صفحة  84و 85

نشاط استكشافي في المختبر +
التدريب على االختبارات دولية
تيمس

التربية االسالمية

درس  :أم المؤمنين  :السيدة زينب بنت خزيمة
جوانب من حياة السيدة زينب بنت خزيمة رضي هللا
عنها

درس  :أم المؤمنين السيدة زينب بنت خزيمة رضي هللا
عنها
استخالص الدروس والعبر المستفادة من سيرة زينب بنت
خزيمة رضي هللا عنها

درس  :السيدة زينب بنت خزيمة رضي هللا عنها
اقتراح اكبر عدد من المشاريع الخيرية التي يمكن تقديمها
للفقراء والمحتاجين

الدراسات
االجتماعية
التربية األخالقية

درس طبيعة بالدي أوال :الجزر صفحة 50- 48
الواجب  :صفحة 52-51

ثانيا ً  :الكثبان الرملية صفحة 54-53
الواجب  :صفحة  55وصفحة 57
درس النمو والعيش برفاهية صفحة 38 -37
الواجب  :صفحة 39 -38

مالحظة  :الرجاء ارسال كراسة رسم لمادة الفنية

