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 الخميس األربعاء ءالثالثا اإلثنين  األحد 

 اللغة العربية

 

 اختبار لغة عربية 

 كتابة 

 

 عالم الدمى تاريخ وأسرار

( مفردات وتراكيب)   

 ضمائر الرفع المنفصلة وتصريف الفعل منها

 

 44-47حل كتاب النشاط ص    الواجبات

 عثمان بن عفان  التربية اإلسالمية

 

الدراسات االجتماعية 

 املتكاملة

ي درس مشاري    ع رائدة ودرس ابداعات جدي ودرس علم الطب من ص
 
ي ف

 
كت   عىل األنشطة  100اىل ص  48اختبار التقويم الثان

 مع التر
 يوم األربعاء H-F-I-D-A اختبار شعب 
  يوم الخميس  B-C-G-E اختبار شعب 

 

   الخامس اللمسات األخيرة الدرس      األخالقيةالتربية 

 مواد األنشطة
 الفنون البصرية:  مراجعه خبرات فنية سابقة  : التربية الرياضية 

 
   التربية الموسيقية:  

 
بين  تفاعليةاألنشطة ال

ولي األمر والطالب لدعم 

 ملهارات اللغوية
 وحفظ النشيد تعلم يا صغيري .متابعة الطالب في حل الواجبات 

 تاسعال: األسبوع                                                                         9/6/2019-13 األسبوعتاريخ                                                                                                                            الرابع  :الصف

 الخطة   األسبوعية    للمواد العربية - الفصل الثالث        )2018 / 2019 (

2019/4/28  

2019/5/2  

 

 

 2018

 

http://www.kidsmusicnmotion.com/PriceList.html
https://3asafeer.com/parent/login


 

 

 

 .واالبتكارية للطلبة، لتحقيق رؤية القيادة اإلماراتية للوصول ألعلى مراتب التميز والريادة إطالق العنان للطاقات المعرفية والمهارية رؤيتنا :

 

1995@adec.ac.ae +، البريد االلكتروني:971 25826355أ.ع.م ، هاتف:  –أبوظبي    

Abu Dhabi – UAE, Tel: 25826355 971+ , Email:1995@adec.ac.ae 
 

 وزارة التربية والتعليم

  وحلقة أولىمدرسة الدانة / روضة أطفال 

Ministry of Education 

AL Danah School / KG and Cycle 1 

 

 

 

 

 

مالحظات ولي 

 تاريخ القراءة عنوان الدرس الموضوع األمر

 
  دمية.ال شك أنك حين كنت طفال صغيراً كنت تملك  -1

 .    يعد الخشب أقدم مادة صنعت منها الدمى ألغراض البيع  -2

عالم الدمى 
تاريخ 
 وأسرار 

 األحد

2019/6/9 
 

  

  طفولتك.أو تحتفظ بواحدة أو أكثر من أيام  دمية،وربما ما زلت تملك -1 

 أقدم دمية مصنعة كانت المرأة شابة. -2

    

 االثنين

2019/6/10 

  
 لألطفال.وهي تعد أقدم لعبة  الحضارات،عرف الناس الدمى في كل  -1

 .  كانت الدمى الفرنسية هي االغلى واالجمل -2

 الثالثاء
2019/6/11 

 
 أول دمية في التاريخ إلى الحضارة المصرية.يرجع علماء االثار  -1 

  هاندلر.صاحبة فكرة دمية باربي سيدة أمريكية تدعى روث  – 2              

 األربعاء

2019/6/12  

 

 

الدانةلطالب  الجهرية المنزليةالقراءة   
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