
 

  

 المواد الدراسية األحد االثنين  الثالثاء األربعاء الخميس
تكملة الدرس النص  

 الوصفي
61حل واجب ص   

A ابع ر   
 كتابة جمل وصفية  

النص الوصفي _ وصف 
 المكان 
  

 
اختبار استماع + حل تمارين   

مراجعة في درس الجملة  
 االسمية واأللف اللينة

 
  ) اختبار قطعة + أسئلة

 نشيد يا أبي 
ب  حل التمارين  في كتا

56- 55النشاط ص   

 عنوان الدرس 
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رب

لع
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غة

الل
 

 
 

قراءة روتينية في 
 الدرس 

   
 قراءة الدرس 

 ةالقراء القراءة الروتينية المعتادة   قراءة النص 

إمالء بسيطة في األلف      إمالء قطعة خارجية  
 اللينة 

 اإلمالء

الرجاء من األمهات توفير    
دفتر اللغة العربية ال يقل عن  

ورقة وتوفير األقالم   100

 للطالب 

نسخ قطعة  B-C-D رابع

مرات   3مرمن الدرس 

على دفتر اللغة   أسبوعيا
العربية بشكل دوري لتقوية  

 الكتابة لديهم 

كتابة قصة عن كورونا من  
 تأليف الطالب للصفوف رابع

B-C-D  

المهمة 
 اإلثرائية 

 الوحدة الثانية : مودة ورحمة

  الدرس : االحترام
                                                              المجال: قيم اإلسالم 

 عنوان الدرس 

ية 
الم

س
إل
 ا
ية

رب
الت

 

فقرة االحترام  قراءة  
  وذلك لجميع الشعب  98– 97صفحة 

وتتم متابعتهم من   بحسب مجموعات الطلبة 
 ...قبل المعلمة

ظ حديث  التأكد من حف
لم يكن الرسول صلى  
هللا عليه وسلم فاحشا  

وحفظ  وال متفحشا 
 .سورة الغاشية

  يحتفظ الطلبة
   بكتاب سلسلة سالمة 
 ((  (( الجزء األول

 .في المنزل 

المهمة 
 اإلثرائية 

 

  المجلد الثالث
  الدرس : الخصائص الطبيعية والبشرية في دولة اإلمارات

  المحور : أتحدث + أتعلم
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 جدول التواصل مع أولياء األمور ) المسار األسبوعي (    
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                                            1النهيانية للتعليم األساسي ح  المدرسة
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  حل النشاط في كتاب النشاط
104أطبق ص   

المهمة 
 اإلثرائية 

سيعقد اختبار قصير على بوابة التعلم الذكي لجميع فصول الصف الرابع في الجزء الثاني من كتاب سلسلة سالمة خالل الحصة المحددة لكل شعبة  

 : حسب الجدول

ماضي أجدادي : ولالدرس األ  

 الدرس الثاني : روابط من نور 

 E - C الرابع 2021-10-31 يوم األحد

 B-D الرابع 2021-11-2الثالثاء يوم

لالختبار المخصصة  الدرسية الحصة في خالله من االختبار ألداء بهم الخاص الحاسوب جهاز احضار الطلبة من يرجى:  مالحظة  . 

 اختبار قصير  

 

   


