
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

 

الملف الخطة األسبوعية للصف الرابع األسبوع األول لمدرسة الشعلة الخاصة

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ الصف الرابع ⇦ المدارس ⇦ الفصل الثاني

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الرابع

روابط مواد الصف الرابع على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الرابع والمادة المدارس في الفصل الثاني

الخطة االسبوعية 1

جداول اختبارات المحادثة الوزاربة للصف الرابع لمدرسة ساس
النخل
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إعداد جيل متعلم يساهم في تقدم دولة اإلمارات  : رؤيتنا 
 ةكرائد ملشروع نهضة عربية شامل

رتقاء تفعيل دور املدرسة كمؤسسة اجتماعية شاملة تعمل على اإل : رسالتنا
 بمستوى األداء التربوي والتعليمي وغرس قيم املواطنة واملسؤولية واملبادرة

عجمان  -  مدرسة الشعلة الخاصة  
 

 رابعال الصف:  ( 07- 01-2022إلى   03-01- 2022من )  2022/ 2021 ( 1)األسبوع  الثاني الخطة األسبوعية / الفصل الدراسي 

 اليوم            
 الجمعة  الخميس  األربعاء الثالثاء اإلثنين          المادة 

ي مهارات النص الرسدي اللغة العربية
ي   مراجعة عامة ف 

ي مهارات النص المعلومات 
  مراجعة عامة ف 

ي المهارات النحوية  
مراجعة عامة ف 

اكيب  واإلمالئية قصة سقف األحالم قراءة و تحليل    قصة سقف األحالم المفردات و الت 
  عنارص القصة

    تحضتر قصة سقف األحالم       الواجبات 

 General Revision ةاللغة اإلنجليزي

Reading practice 

General Revision 

Grammar  

Present and past simple 

 

General Revision 

Writing practice 

General Revision 

Writing practice 

General Revision 

Grammar  

Mixed Exercises 

Present and past simple 

Activity book.  https://www.liveworksheets.com/qf834990zt   https://www.liveworksheets.com/fn2348029yc 

Homework      

 ة نماط العددي األ   ة نماط غير العددي األ ة مفاهيم سابق ة مراجع ة مفاهيم سابق ةمراجع   ةمفاهيم سابق ة مراجع الرياضيات 

 https://www.liveworksheets.com/oq1473751bd  عمل ةورق  عمل   ةورق  الواجبات 

مهاره التصنيف )صنف اعضاء الجسم المختلفه   تحسينمراجعه ل المقارنه ( لخاليا ) تحسين مهاره مراجعه عامه ع ا علوم 
 ما الماده ؟  حسب االجهزه ( 

 ورقة عمل تفاعلة   ورقة عمل تفاعلية  الواجبات 

 
 

 

 

 

 في األسبوع  الثالث الدرس  الدرس الثاني في األسبوع  األسبوع الدرس األول في  المادة
 سورة الفلق  تالوة سورة الفلق  مراجعة عامة  التربية اإلسالمية 

    الواجبات 

  مراجعة مهارات عامة االجتماعيات 
مفهوم  السنع اإلماراتي  درس 

 السنع اإلماراتي و أهميته 
تابع درس مفهوم السنع  

أهميته اإلماراتي و   

في كتاب   26حل واجب صفحة   الواجبات 
 الطالب ) أسجل صفة أو قيمة …( 

في كتاب   29حل واجب صفحة 
 الطالب ) أعبر بالرسم …..( 

Design Technology Cyber Safety Cyber Safety Cyber Safety 


