
 

 

 

 الخطة األسبوعية

 4- 13إلى  9 -4 (  A)  للصف الرابع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

المنازل والرحالت،  الذاتية؛ بحث في التأقلم مع المكان والزمان؛ وفي السير

بين ترابط واالكتشافات واالستكشافات والهجرات البشرية، والعالقات 

 من منظور محلي وعالمي والحضارات، األفراد

 الفكرة المركزية :

 
تاريخ العائلة يتيح نظرة 

للمحافظة على الموروث 

 الثقافي  

 خطوط البحث:
 .تؤثر على حياة العائالت. )السببية(البيئة الجغرافية  •

 .الطقوس واألمتعة المتوارثة ثقافيًا تحدد تاريخ العائلة ) المنظور ( •

  التشابه واالختالف بين أجيال العائلة. ) التغيير ( •

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التسليم يوم ( الدرس ) متزامن الواجب المنزلي ) غير متزامن (   المادة  

حداأل  
المراجعة الجيدة استعداًدا لالختبار 

 النهائي
 

 مراجعة الظواهر اإلمالئية
 ـ كلمات حذفت األلف من وسطها1

 ـ همزتا الوصل والقطع2
 مراجعة الوظيفة النحوية: أنواع الكلمة والجملة

 والمبتدأ والخبر
 مراجعة الجملة المثبتة والمنفية

 لغتي

----------- ----------- -----------  

 الخميس
تجهيز جملة النسخ مسبقاً لتحميلها في 

  نموذج االختبار
  االختبار النهائي

 اإلثنين
 

 المراجعة الجيدة استعداًدا لالختبار
 النهائي

 مراجعة مهارات الفصل األول :ممالك المخلوقات الحية
الفصل الثاني: المملكة الحيوانيةمراجعة مهارات   العلوم  

 االختبار النهائي ------------ األربعاء

 مراجعة وتدريبات عامة ------------ -----------

 مراجعة وتدريبات عامة ------------ ----------- رياضيات

عامةمراجعة وتدريبات  ------------ -----------  

----------- ------------ 
 Vocabulary and spelling revision  

Exam Vocabulary and spelling 

English 
----------- ------------ Grammar review +Grammar Exam   

----------- ------------ Reading comprehension exam+ 

----------- ------------ We can 

----------- ------------  We can  

 اسرية مراجعة الفاقد التعليمي اليوجد -----------



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special subject  

Homework 
 (  Asynchronous ) 

Lesson ( Synchronous ) Subject  

 Art ماذا تعلمنا؟ ---------

--------- Emotions Drama 

---------- Exercises   ICT 

---------------------- Taekwondo basics PSPE 

WebSite for scratch 
 

https://scratch.mit.edu/  
ثنا نبدأ في قصة او حوار بسيط يتحدث عن مقارنه بين اي موضوع تحد 
   عنها أثناء الوحدة بين القديم والحديث اضفنا خلفية وشخصيات وحوار

Upload the scratch project to the 

engineering &Coding page 

 
E&C 

اإلثرائيةللمواد روابط البادلت لتسليم المهام   

https://padlet.com/rzainaldeen413082/7vshmx4259nrwif8  Art ف الرابع
ص

 ال

https://padlet.com/fsadf314055/o9xbeya44z8aoo80  Drama 

https://ar.padlet.com/kalrajal413063/x3pb6qms3pfe9756  ICT 

https://padlet.com/malbaqer413038/pe8th3l1d2ialv7o  PSPE 

https://padlet.com/balzayer413055/ni0a7e6v2xbhu44o  E&C 

https://scratch.mit.edu/
https://padlet.com/rzainaldeen413082/7vshmx4259nrwif8
https://padlet.com/fsadf314055/o9xbeya44z8aoo80
https://ar.padlet.com/kalrajal413063/x3pb6qms3pfe9756
https://padlet.com/malbaqer413038/pe8th3l1d2ialv7o
https://padlet.com/balzayer413055/ni0a7e6v2xbhu44o


 

  

قم بالنقر على األيقونات  وللتواصل معنا لإلطالع على أخبار مجتمع رند  

+966554577022       +966537181000 

 

https://wa.me/966554577022
https://wa.me/966537181000
https://twitter.com/randschools
https://ar-ar.facebook.com/pages/category/Education/Rand-Private-School-for-Girls-142704339135666/
https://www.instagram.com/rand_private2018/
https://connected.mcgraw-hill.com/connected/pictorialLoginSchool.do?code=q8a8
https://www.snapchat.com/add/randalahlya
https://wa.me/966537181000

