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(4C)   Grade One Weekly Plan      الخطة األسبوعية للصف الرابع    

2-7إلى  2-3من   
. ومن خالل هذه الوحدة، سيقوم الطالب .نتشارك الكوكب. في الفصل الدراسي األول بوحدة االستقصاء األولى وهي: .. الرابعيبدأ طالب الصف .

عن الحقوق والواجبات في النضال من أجل تقاسم الموارد المحدودة مع الكائنات الحية األخرى وعن العالقات داخل وبين  ستقصاء با ب..

 المجتمعات المختلفة وإمكانية الحصول على فرص متساوية في السالم وتسوية النزاعات

  

 نتشارك الكوكب /عنوان الوحدة 

   :الفكرة المركزية

 األفراد من أجل المحافظة على موارد األرضممارسات 

 

 خطوط البحث:

 ـ موارد األرض المحدودة )التغيير(

 ـ االختيارات الشخصية الت يتساهم في المحافظة على البيئة )المسؤولية(

 ( )االرتباط ـ ترشيد االستهالك وإعادة استخدام وتدوير الموارد المختلفة

       

 الواجب المنزلي:

 
 



 

 األحد الواجب المنزلي

 3 و 2سؤال  42 صفحة الواجب 

 التصحر وأثره على البيئة تابع النص القرائي :

 44 - 42 األنشطة ص

 لغتي

 رياضيات    5-1درس  10+ 6

Read (passage 2) of the fluency 
reading and record WCPM. 

Unit 1 :Professor Inkspot's Telescope 

Language book :working with words page 13 
English 

 علوم الدرس الثاني : تصنيف المخلوقات الحية حضار صورتين لحيوانين مختلفينإ

 سالميةإتربية  20 - 1تالوة سورة الحديد من مراجعة قرآن :  

 

Project steps         Making pencil cup 

Materials needed   ) small ,circular carton size 6.5 cm-scissors-Heavy colored paper-

Glue) 
MS 

 

 

 

 

 



 

الثنينا الواجب المنزلي   

50 - 45 تابع األنشطة ص   لغتي 

6-1درس  6+10+12  رياضيات  

Read (passage 2) of the fluency 
reading and record WCPM. 

Practice book: page 5 

Unit 1: Professor Inkspot's Telescope 

Language book: sentence building page 13 

 

English 

 علوم تابع درس تصنيف المخلوقات الحية 

 

بمناسبة االحتفال باليوم الوطني نتطلع لمشاركة األمهات في قصص نجاحهن والتي تعزز 

لتمكين المرأة السعودية2030رؤية المملكة    

بفيدو او مقطع صوتي لتروي لنا قصة نجاحكيمكنك عزيزتي األم المشاركة أثناء الحصة   

Drama 

 تربية اسالمية الحديث : من أسماء النبي وألقابه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الثالثاء الواجب المنزلي

فقرة أ 49صفحة   

دوني تجربتك األولى للتعلم عن بعد مراعية وضوح المعنى 
سيرسل  وصحته إمالئيًا في حدود ثالثة أسطر،عبر الرابط الذي 

 لك لبرنامج البادلت

49تابع األنشطة  صفحة    لغتي 

7-1درس  7  رياضيات  

Read (passage 2) of the fluency reading and record 
WCPM. 

Unit 1: Professor Inkspot's Telescope 

Language book: grammar page 14 
English 

 

 تقييم الفصل األول

المهارات الشرطية المطلوبة للتقييمرسال إسيتم   
 عـلـوم

 أسـريـــــة  الدرس الثاني: سالمة العينين واألذنين 

 MS. Word / paragraph tools CM 

 

 

 

 



 

 األربعاء الواجب المنزلي

ي   
وم الوطن  ة  الي  از  ج   إ 

ر وسلام  ي 
خ  ا ب  ن   كل عام ووطن 

 

 األسرية

 رياضيات

English 

إسالميةتربية   

 لغتي المشاركة بهذه المناسبة ، ولمعرفة التفاصيل اقرئي المنشور المرسل في القروب

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخميس الواجب المنزلي

 

  تقييم النص القرائي

 وضوح الصوت   - صحيحة  المعبرةـ  النطق بالحركات ال   االسترسال في القراءةـ  القراءة  : معايير التقييم

 لغتي

 رياضيات  مراجعة مهارات الفصل األول + تقييم مهارات الفصل األول وسيتم ارسال المهارات 

Read (passage 2) of the fluency reading 
and record WCPM. 

Practice book: page 6 

Unit 1: Professor Inkspot's Telescope 

Language book: grammar page 14 
English 

 

    14 - 8 قرآن:حفظ سورة المدثر

الماء الطهور والماء النجسفــقــه :   

 تربية اسالمية

 Physical health- food and nutrition PSPE 

 

 فعاليات األسبوع 

 تذكير الدراسية وأدواتك المدرسية بجانبك استعداًدا لرحلة التعلم.ألنك طالبة مهتمة جهزي كتبك  المتعلمة:صغيرتي 



 



 

  



 



  



 

 

 

 

 


