
 2015/2016للعام  تبارات الشهر األول الفصل الدراسي األولبرنامج اخ
 وطني للصف الرابع

 مالحظات المادة التاريخ اليوم

 رياضيات 11/10/2015 األحد

 الوحدة االولى: االعداد و عمليتا الجمع و الطرح

 18إلى ص 6من ص

 + ورقة العمل

 تربية إسالمية 12/10/2015 االثنين

   35إلى الدرس الثامن ص  6ول صمن الدرس األ

 (16-1) تسميع آيات سورة النبأ مع المعاني+ 

 29ص تسميع حديث )حق المسلم على المسلم(+ 

 13/10/2015 الثالثاء
Science 

 

Chapter 1: Plants 

 Lessons 1, 2, 4, 5 

  علوم 14/10/2015 األربعاء

  الوحدة األولى: الكائنات الحية وبيئاتها

 38ى ص لإ 8من ص 

 الفصل األول: العالقات بين الكائنات الحية

 الفصل الثاني: أثر الكائنات الحية في البيئة

 (.2( و )1ورقة عمل رقم )

 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 15/10/2015 الخميس

 See attached paper لغة انجليزية 18/10/2015 األحد

 19/10/2015 االثنين

 27_ص12ه االولى صالوحد اجتماعيات

IT 

Computer Club 5, paper exam 

Chapter 1: Computer Literacy (pages: 2–16) 

+ The paper sheet. 

 التربية المهنية 20/10/2015 الثالثاء
 الوحدة االولى: الصحة و التغذية

 16إلى ص 6من ص

 لغة عربية 21/10/2015 األربعاء

  22إلى ص  6من ص 

تيعاب للدروس: من آداب االستئذان والتحية المعاني واالس

 + الصياد واللؤلؤة.

 + أوراق العمل + التدريبات + الكتابة + التعبير .

 + المحفوظات: شرح ومعاٍن وحفظ.

 + مختارات من لغتنا الجميلة: معاٍن واستيعاب

 



 2015/2016للعام  تبارات الشهر األول الفصل الدراسي األولبرنامج اخ

 وطني امسللصف الخ

 
 مالحظات المادة التاريخ اليوم

 رياضيات 11/10/2015 األحد

 الوحدة االولى: االعدادا الطبيعية والعمليات عليها

 26إلى ص 7من ص

 + ورقة العمل

 تربية إسالمية 12/10/2015 االثنين

  35إلى الدرس الثامن ص 6من الدرس األول ص

 .المعاني" من سورة البقرة مع 286-285ين"يتتسميع اآل

 22تسميع حديث )التنافس في عمل الخيرات( ص

 علوم 13/10/2015 الثالثاء

 الوحدة األولى: النمو والوراثة 

 39لى ص إ 8من ص 

 الفصل األول: النمو عند اإلنسان.

 الفصل الثاني: الوراثة عند اإلنسان.

 (.1( + نشاط )2( و )1ورقة عمل رقم )

  Science 14/10/2015 األربعاء
Chapter 1: Matter 
Lessons 1, 2, 3, 4 

 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 15/10/2015 الخميس

 English   See attached paper 18/10/2015 األحد

 25ص _ 12الوحدة االولى ص اجتماعيات 19/10/2015 االثنين

 التربية المهنية 20/10/2015 الثالثاء
 وليةالوحدة االولى: االسعافات اال

 27إلى ص 9من ص



 لغة عربية 21/10/2015 األربعاء

 .27حتى ص  6من ص 

 المعاني واالستيعاب: آيات من سورة القلم + حبة القمح.

 + المعجم والداللة.

التراكيب واألساليب اللغوية: أقسام الكالم + المذكر  

 والمؤنث مع التدريبات وأوراق العمل.

+ كلمات فيها حروف  الكتابة: النون الساكنة والتنوين

 تنطق وال تكتب. مع تدريباتهما.

المحفوظات: النشيد ابذل من مالك + التينة الحمقاء 

 شرحاً ومعاٍن وحفظاً.

 + التعبير.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



exams’ schedule 2015/2016  stSem. 1  st1 

) International4( Grade 

Day Date Subject Notes 

Sunday 11/10/2015 English   See attached paper 

Monday 12/10/2015 Religion 

 35 إلى الدرس الثامن ص 6من الدرس األول ص

 (16-1تسميع آيات سورة النبأ مع المعاني)

 29تسميع حديث )حق المسلم على المسلم(ص

Tuesday 13/10/2015 Social Studies 

Unit 1: Geography and Map Skills  

*Lesson One: Geography Review 

*Lesson Two: Lines of Latitude and 

Longitude 

*Lesson Three: Parts of a Map 

Unit 2: Our Dynamic Earth 

*Lesson One: Earth’s Materials 

*Lesson Two: Earth’s Materials 

*Student’s book pgs. 3-31 

*Activity book pgs. 3-18 

Wednesday 14/10/2015 Science 

Unit 1 Studying Science 

Lessons 1, 2, 3, 5 
Unit 3 Plants and Animals 

Lessons 1, 2,  

Work sheet 1, 2, 3 

Thursday 15/10/2015 Holiday 



Sunday 18/10/2015 Math 

1.1 Model Place Value Relationships 

1.2 Read and Write Numbers through 

hundred millions 

1.3 Compare and Order Numbers 

1.4 Round Numbers 

1.5 Rename Numbers 

1.6 Add Whole Numbers 

1.7 Subtract Whole Numbers 

1.8 Problem Solving 

Monday 19/10/2015 Arabic  

  22إلى ص  6من ص 

المعاني واالستيعاب للدروس: من آداب االستئذان 

 والتحية + الصياد واللؤلؤة.

 ق العمل + التدريبات + الكتابة + التعبير .+ أورا

 + المحفوظات: شرح ومعاٍن وحفظ.

 + مختارات من لغتنا الجميلة: معاٍن واستيعاب

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



exams’ schedule 2015/2016  stSem. 1  st1 

) International5( Grade 
 
 
 
 

 

Day Date Subject Notes 

Sunday 11/10/2015 English   See attached paper 

Monday 12/10/2015 Religion 

تسميع  35إلى الدرس الثامن ص 6من الدرس األول ص

 ." من سورة البقرة مع المعاني286-285ين"يتاآل

 22تسميع حديث )التنافس في عمل الخيرات( ص

Tuesday 13/10/2015 Science 

Unit 1 How Scientists Work 

Lessons 1, 3, 5 

Unit 3  Cells to body systems 
Lessons 1, 3 

Worksheet 1, 2, 3 

Wednesday 14/10/2015 Social Studies 

Unit 1: "Moon and Earth "  

Student’s book pgs. 3-32  

*Workbook pgs.  3-17 

*study the highlighted information   

Thursday 15/10/2015 Holiday 



Sunday 18/10/2015 Math 

1.2 Place Value of Whole Numbers Place 

Value through hundred billions 

1.3 Properties 

1.4 Powers of 10 & Exponents 

1.5 Multiplication Patterns 

1.6 Multiply by 1-Digit Numbers 

1.7 Multiply by 2-Digit Numbers 

1.10 Numerical Expressions 

1.11 Evaluate Numerical Expressions 

1.12 Grouping Symbols 

Monday 19/10/2015 Arabic  

 .27حتى ص  6من ص 

المعاني واالستيعاب: آيات من سورة القلم + حبة 

 القمح.

 + المعجم والداللة.

التراكيب واألساليب اللغوية: أقسام الكالم + المذكر  

 والمؤنث مع التدريبات وأوراق العمل.

ابة: النون الساكنة والتنوين + كلمات فيها حروف الكت

 تنطق وال تكتب. مع تدريباتهما.

المحفوظات: النشيد ابذل من مالك + التينة الحمقاء 

 شرحاً ومعاٍن وحفظاً.

 + التعبير.

 

 

 


