
 

QM-119-F3 

kh 

 
 02/ 7/  0202إلــى            02/   7/     0202لألســـبـوع مــن  8 الخطة االسبوعية

 )أ( رابعالوالشعبة 8 الصف 

 الوبدح

 
 الزٌبضٍبد English اللغخ الؼزثٍخ الززثٍخ اإلطالهٍخ

   ًىارج الزؼلن    

 
 

 ىمـــالــٍ

 الوؤهي القىي

  ٌظوغ الذذٌث رظوٍؼب هزقٌب
  ٌجٍي الوؼٌى اإلجوبلً للذذٌث

 ٌظزٌزج كٍف أكىى هؤهٌبً قىٌبً ًٌٌفغ الٌبص

   ٌىضخ أثز الظلخ ثبهلل ػلى قىح الوؤهي

 

 ٌوٍش ثٍي الجولخ االطوٍخ والفؼلٍخ 

 ٌكزت ًًظب وطفًٍب هكزول الؼٌبطز 

-To talk about abilities of animals  1- .يتعرف التلميذ خواص الجمع وقواعد الطرح 

            والطرح.يتعرف التلميذ أنماط الجمع  -2

     ذهنيا.يتعرف التلميذ جمع وطرح االعداد  -3

 يقدر مجاميع وفروق االعداد.                            -4

                                   يجمع االعداد الكلية                                .  -5

1-- To write a short formal letter of 
apology. 

 

 ٌوٍش ثٍي أًىاع الجولخ 00إلى طفذخ 02هي طفذخ  طفً االدذ
Bridge to Success:L.bk 

. Lesson 9-Page 15 
وقىاػذ الطزح واطزخذام رطجٍق ثبدلذ درص خىاص الجوغ 

  اثٌبء الشزح

 واجت

 كزبة الطبلت 46دل ص   دفظ الذذٌث الشزٌف

Bridge to Success:A.bk  Lesson.9-Page 
14 

EX:1 

 
 ;; - :;دل روبرٌي  الكزبة طفذخ 

 الزذرة ػلى كزبثخ ًض وطفً ---------------- طفً االثٌٍي
Bridge to Success:L.bk 

. Lesson 10-Page 16 
اثٌبء  Quizzes درص أًوبط الجوغ والطزح واطزخذام رطجٍق

 الشزح

 واجت
 الٌشبط 04كزبثخ وطف ٍ لشخظٍخ ص  -------------------

Bridge to Success:A.bk  Lesson.10-Page 
15 

EX:1 
 

 7>  -  7>دل روبرٌي الكزبة  طفذخ 

 02إلى طفذخ 00هي طفذخ  طفً الثالثبء
 أًذ الىطيًشٍذ 

Bridge to Success:L.bk 
Lesson 10-Page 17 

 

 live درص الجوغ والطزح الذهٌى  هغ اطزخذام رطجٍق

work sheet أثٌبء الشزح 

  رظوٍغ الذذٌث واجت

 اخزٍبر أثٍبد أػججزه وكزبثزهب فً كزاطزه

Bridge to Success:A.bk  Lesson.10-Page 
15 

EX:2 
 

77 - 77حل تمارين الكتاب صفحة   

 -------------------- طفً األرثؼبء
 هزاجؼخ الذزوف الزً ركزت و ال رلفظ

Bridge to Success:L.bk 

Lesson 11-Page 18 

 د رس تقدير المجاميع والفروق

 ------------------- واجت
 9=- 8=دل روبرٌي الكزبة طفذخ   Live worksheet  الجذث ػي كلوبد دزوفهب ركزت وال رلفظ

 05إلى طفذخ  03هي طفذخ  طفً الخوٍض
 كزبة الٌشبط 00الكلوبد ص  إهالء

Bridge to Success:L.bk 

Lesson 12-Page 19 

درص جوغ االػذاد الكلٍخ هغ اطزخذام رطجٍق ثبدلذ 

 أثٌبء الشزح

 -----------------------------  رظوٍغ الذذٌث الشزٌف واجت
Bridge to Success:A.bk  Lesson.12-

Page 17   
EX:1 

19- 19حل تمارين الكتاب صفحة   



 

QM-119-F3 

kh 

 )أ( الرابع 8 والشعبةالصف تابع 
 

 الوبدح
 الذراطبد االجزوبػٍخ الؼلىم

 الززثٍخ االخالقٍخ
 الزظوٍن والزكٌلىجٍب

   ًىارج الزؼلن     
 
 

 ىمـــالــٍ

 والجكززٌب والطالئؼٍبد ٌقبرى ثٍي الفطزٌبد 

  رظوٍخ الكبئٌبد الذٍخٌظزٌزج كٍف رزن  

  والوظطلذبد الىاردح فً الذرص الوفبهٍن ٌفظز 

 ٌزؼزف أهوٍخ الوىقغ الفلكً لذولخ اإلهبراد الؼزثٍخ الوزذذح 

 ٌذذد الوىقغ الٌظجً لذولخ االهبراد الؼزثٍخ الوزذذح. 

 ٌثوي أهوٍخ الوىقغ الجغزافً لذولخ اإلهبراد الؼزثٍخ الوزذذح. 
 

 Apply basic control 
commands. 

 Explain input and output 
functions. 

 Define the importance of 
loops. 

 طفً االدذ
  فٍلن رؼلٍوً ػي الفطزٌبد

 

 

 

 

 05-03طفً: الوىقغ الفلكً لذولخ االهبراد ص 

 02-06الوىقغ الٌظجً لذولخ االهبراد ص 

 00-06واجت: ص

 03-00طفً: أهوٍخ هىقغ ثالدي ص 

 03هؼلىهبرً ص واجت اخزجز 

 

 

 

 

Plan and design the My 
First game   and solve the 

problems 

  ٌجذث ػي أًىاع هي الجكززٌب الجذائٍخ والطالئؼٍبد واجت

  فٍلن رؼلٍوً ػي رظوٍخ الكبئٌبد الذٍخ طفً االثٌٍي

  وٌقبرى ثٍي الجٌض والٌىع 25ٌذل رذرٌت الزظٌٍف ص  واجت

 36هزاجؼخ فً هفبهٍن ودذح  رظٌٍف الكبئٌبد الذٍخ ص  طفً الثالثبء

 30االجبثخ ػلى أطئلخ الوهبراد والوفبهٍن ص  واجت

 ---------------------------- طفً األرثؼبء

 ------------------------------- واجت

  فٍلن رؼلٍوً ػي الهٍكل الؼظوً والجهبس الؼضلً طفً الخوٍض

  رطن هكىًبد الهٍكل الؼظوً واجت

 

 
 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 02/ 7/  0202إلــى            02/   7/     0202لألســـبـوع مــن  8 الخطة االسبوعية

 ()ب الرابعالصف والشعبة 8 

 الوبدح

 
 الزٌبضٍبد English اللغخ الؼزثٍخ الززثٍخ اإلطالهٍخ

   ًىارج الزؼلن    

 
 

 ىمـــالــٍ

  دذٌث الوؤهي القىي
الذذٌث رظوٍؼب هزقٌب ٌظوغ   

  ٌجٍي الوؼٌى اإلجوبلً للذذٌث
 ٌظزٌزج كٍف أكىى هؤهٌبً قىٌبً ًٌٌفغ الٌبص

 ٌىضخ أثز الظلخ ثبهلل ػلى قىح الوؤهي

 ٌوٍش ثٍي الجولخ االطوٍخ والفؼلٍخ 

 ٌكزت ًًظب وطفًٍب هكزول الؼٌبطز 

 

-To talk about abilities of animals 
 

 الجمع وقواعد الطرح.يتعرف التلميذ خواص  -1

            والطرح.يتعرف التلميذ أنماط الجمع  -2

     ذهنيا.يتعرف التلميذ جمع وطرح االعداد  -3

 يقدر مجاميع وفروق االعداد.                            -4

 يجمع االعداد الكلية   -5

- To write a short formal letter of 
apology. 

 طفً االدذ
 00إلى طفذخ 02هي طفذخ 

 ٌوٍش ثٍي أًىاع الجولخ

 

Bridge to Success:L.bk 
.Lesson 9-Page 15 

درص خىاص الجوغ وقىاػذ الطزح واطزخذام رطجٍق ثبدلذ اثٌبء 

  الشزح

 واجت

 دفظ الذذٌث الشزٌف
 كزبة الطبلت 46دل ص 

 

Bridge to Success:A.bk  Lesson.9-Page 
14 

EX:1 

 

 ;; - :;الكزبة طفذخ دل روبرٌي  

 

 طفً االثٌٍي
 الزذرة ػلى كزبثخ ًض وطفً -------------------

Bridge to Success:L.bk 
.Lesson 10-Page 16 

 اثٌبء الشزح Quizzes درص أًوبط الجوغ والطزح واطزخذام رطجٍق

 

 واجت
 

 الٌشبط 04كزبثخ وطف ٍ لشخظٍخ ص 

 

Bridge to Success:A.bk  Lesson.10-
Page 15 

EX:1 

 7>  -  7>دل روبرٌي الكزبة  طفذخ 

 

 ًشٍذ أًذ الىطي 02إلى طفذخ 00هي طفذخ  طفً الثالثبء

 

Bridge to Success:L.bk 
Lesson 10-Page 17 

 live work درص الجوغ والطزح الذهٌى  هغ اطزخذام رطجٍق

sheet أثٌبء الشزح 

 

 رظوٍغ الذذٌث واجت
 أػججزه وكزبثزهب فً كزاطزهاخزٍبر أثٍبد 

 

Bridge to Success:A.bk  Lesson.10-
Page 15 

EX:2 

 

77 - 77حل تمارين الكتاب صفحة   

 هزاجؼخ الذزوف الزً ركزت و ال رلفظ ---------------- طفً األرثؼبء

 

Bridge to Success:L.bk 
Lesson 11-Page 18 د رس تقدير المجاميع والفروق 

 كلوبد دزوفهب ركزت وال رلفظ الجذث ػي  واجت
 

Live worksheet  9=- 8=دل روبرٌي الكزبة طفذخ 

 

  05إلى طفذخ  03هي طفذخ  طفً الخوٍض

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

 كزبة الٌشبط 00الكلوبد ص  إهالء

 

Bridge to Success:L.bk 
Lesson 12-Page 19 

 درص جوغ االػذاد الكلٍخ هغ اطزخذام رطجٍق ثبدلذ أثٌبء الشزح

 

 واجت
---------------- ------------------------------ 

Bridge to Success:A.bk  Lesson.12-
Page 17 

EX:1 

19- 19حل تمارين الكتاب صفحة   

 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 (ب) الرابع 8 الصف والشعبةتابع 

 

 الوبدح
 الذراطبد االجزوبػٍخ الؼلىم

 الززثٍخ االخالقٍخ
 الزظوٍن والزكٌلىجٍب

   الزؼلنًىارج      
 
 

 ىمـــالــٍ

 ٌقبرى ثٍي الفطزٌبد والجكززٌب والطالئؼٍبد

 ٌظزٌزج كٍف رزن رظوٍخ الكبئٌبد الذٍخ
 ٌفظز الوفبهٍن والوظطلذبد الىاردح فً الذرص.  

 ٌزؼزف أهوٍخ الوىقغ الفلكً لذولخ اإلهبراد الؼزثٍخ الوزذذح.  

 ٌذذد الوىقغ الٌظجً لذولخ االهبراد الؼزثٍخ الوزذذح.  
 ٌثوي أهوٍخ الوىقغ الجغزافً لذولخ اإلهبراد الؼزثٍخ الوزذذح. 

 

 Apply basic control 
commands. 

 Explain input and output 
functions. 

 Define the importance of 
loops. 

 

 طفً االدذ
 فٍلن رؼلٍوً ػي الفطزٌبد

 

 

 

 

 

 05-03طفً: الوىقغ الفلكً لذولخ االهبراد ص 

 02-06لذولخ االهبراد ص الوىقغ الٌظجً 

 00-06واجت: ص

 (03-00طفً: أهوٍخ هىقغ ثالدي ص )

 ( 03) واجت اخزجز هؼلىهبرً 

 

 

 

Plan and design the My First 
game   and solve the 

problems 

 

 ٌجذث ػي أًىاع هي الجكززٌب الجذائٍخ والطالئؼٍبد واجت

 الذٍخ فٍلن رؼلٍوً ػي رظوٍخ الكبئٌبد طفً االثٌٍي

 

 وٌقبرى ثٍي الجٌض والٌىع 25ٌذل رذرٌت الزظٌٍف ص  واجت

 ---------------------------------- طفً الثالثبء

 ----------------------------------- واجت

 36هزاجؼخ فً هفبهٍن ودذح  رظٌٍف الكبئٌبد الذٍخ  ص  طفً األرثؼبء

 30الوهبراد والوفبهٍن ص االجبثخ ػلى أطئلخ  واجت

 فٍلن رؼلٍوً ػي الهٍكل الؼظوً والجهبس الؼضلً طفً الخوٍض

 رطن هكىًبد الهٍكل الؼظوً واجت

 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 02/ 7/  0202إلــى            02/   7/     0202لألســـبـوع مــن  8 الخطة االسبوعية

 )ج( الرابعالصف والشعبة 8 

 الوبدح
 

 الزٌبضٍبد English اللغخ الؼزثٍخ الززثٍخ اإلطالهٍخ

   ًىارج الزؼلن    

 
 

 ىمـــالــٍ

  دذٌث الوؤهي القىي
  ٌظوغ الذذٌث رظوٍؼب هزقٌب

  ٌجٍي الوؼٌى اإلجوبلً للذذٌث
 ٌظزٌزج كٍف أكىى هؤهٌبً قىٌبً ًٌٌفغ الٌبص

 ٌىضخ أثز الظلخ ثبهلل ػلى قىح الوؤهي
 

 

 ٌوٍش ثٍي الجولخ االطوٍخ والفؼلٍخ  

 ًًظب وطفًٍب هكزول الؼٌبطز ٌكزت 
 

Learning Objectives:  

 To identify different types of 
memory.  

 To compare different types of 
memory.  

 To read a passage for 
information.  

 To write a short paragraph 
about “ A Happy Memory” 

 الطرح.يتعرف التلميذ خواص الجمع وقواعد  -1

            والطرح.يتعرف التلميذ أنماط الجمع  -2

     ذهنيا.يتعرف التلميذ جمع وطرح االعداد  -3

 يقدر مجاميع وفروق االعداد.                            -4

 يجمع االعداد الكلية   - 5

 طفً االدذ
 00إلى طفذخ 02هي طفذخ 

  ٌوٍش ثٍي أًىاع الجولخ
 

Bridge to Success – L. B K- Pages 22, 24 درص خىاص الجوغ وقىاػذ الطزح واطزخذام رطجٍق ثبدلذ اثٌبء الشزح 

 واجت
 دفظ الذذٌث الشزٌف

  كزبة الطبلت 46دل ص 

 

Bridge to Success – A. Bk – Pages 18 , 

19 
 ;; - :;دل روبرٌي  الكزبة طفذخ 

 

 طفً االثٌٍي
-------------------------- 

 الزذرة ػلى كزبثخ ًض وطفً

 

Bridge to Success – L. B K- Pages 25 , 27 

 

 اثٌبء الشزح Quizzes درص أًوبط الجوغ والطزح واطزخذام رطجٍق

 

 واجت
 

 الٌشبط 04كزبثخ وطٍف لشخظٍخ ص 
 

Bridge to Success – A. Bk – Pages 20 , 

21 

 

 7>  -  7>دل روبرٌي الكزبة  طفذخ 

 

 02إلى طفذخ 00هي طفذخ  طفً الثالثبء

 
  ًشٍذ أًذ الىطي

 

Bridge to Success – L. B K- Pages 28 

 

أثٌبء  live work sheet درص الجوغ والطزح الذهٌى  هغ اطزخذام رطجٍق

 الشزح

 

  اخزٍبر أثٍبد أػججزه وكزبثزهب فً كزاطزه -------------------------------- واجت
 

Bridge to Success – A. Bk – Pages 22 

 

77 - 77حل تمارين الكتاب صفحة   

 

 هزاجؼخ الذزوف الزً ركزت وال رلفظ ------------------------------ طفً األرثؼبء

 
Bridge to Success – L. B K- Pages , 29 

 د رس تقدير المجاميع والفروق

 

 ------------------------------ واجت
  الجذث ػي كلوبد دزوفهب ركزت وال رلفظ

Bridge to Success – A. Bk – Pages 23 

 

 9=- 8=دل روبرٌي الكزبة طفذخ 

 

 05إلى طفذخ  03هي طفذخ  طفً الخوٍض

 

  كزبة الٌشبط 00الكلوبد ص  إهالء
Bridge to Success – L. B K- Pages 30, 31  ثبدلذ أثٌبء الشزحدرص جوغ االػذاد الكلٍخ هغ اطزخذام رطجٍق 

 واجت
----------------------------- 

------------------------ Bridge to Success – A. Bk – Pages 24 

 

19- 19حل تمارين الكتاب صفحة   

 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 (ج) الرابع 8 الصف والشعبةتابع 

 الوبدح
 الذراطبد االجزوبػٍخ الؼلىم

 الززثٍخ االخالقٍخ
 الزظوٍن والزكٌلىجٍب

   ًىارج الزؼلن     
 
 

 ىمـــالــٍ

 ٌقبرى ثٍي الفطزٌبد والجكززٌب والطالئؼٍبد

 ٌظزٌزج كٍف رزن رظوٍخ الكبئٌبد الذٍخ
 األهداف

 ٌزؼزف الوىقغ الفلكً لذولخ اإلهبراد الؼزثٍخ الوزذذح 

 ٌذذد الوىقغ الٌظجً لذولخ اإلهبرااد الؼزثٍخ الوزذذح 
 

 Apply basic control 
commands. 

 Explain input and output 
functions. 

 Define the importance of 
loops. 

 

 طفً االدذ
 فيلم تعليمي عن الفطريات

 

 

 

 

 

 

 

 25الموقع الفلكي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ص :أوال:صفي 

 28الموقع النسبي لدولة اإلمارت العربية المتحدةص:ثانيا

 32ص/29حل ص:الصفي

 

 

 

 

Plan and design the My 
First game   and solve the 

problems 

 

 ثذث ػي أًىاع هي الجكززٌب الجذائٍخ والطالئؼٍبد واجت

 

  طفً االثٌٍي

  واجت

 ثذث ػي أًىاع هي الجكززٌب الجذائٍخ والطالئؼٍبد طفً الثالثبء

 وٌقبرى ثٍي الجٌض والٌىع 25ٌذل رذرٌت الزظٌٍف ص  واجت

 36هزاجؼخ فً هفبهٍن ودذح  رظٌٍف الكبئٌبد الذٍخ  ص  طفً األرثؼبء

 30اجبثخ ػلى أطئلخ الوهبراد والوفبهٍن ص  واجت

 فٍلن رؼلٍوً ػي الهٍكل الؼظوً والجهبس الؼضلً طفً الخوٍض

 

 رطن هكىًبد الهٍكل الؼظوً واجت

 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 02/ 7/  0202إلــى            02/   7/     0202لألســـبـوع مــن  8 الخطة االسبوعية
 )د( الرابعوالشعبة 8 الصف 

 الوبدح
 

 الزٌبضٍبد English اللغخ الؼزثٍخ الززثٍخ اإلطالهٍخ

  دذٌث الوؤهي القىي 
  ٌظوغ الذذٌث رظوٍؼب هزقٌب

  ٌجٍي الوؼٌى اإلجوبلً للذذٌث
ٌٌفغ الٌبصٌظزٌزج كٍف أكىى هؤهٌبً قىٌبً ً  

 ٌىضخ أثز الظلخ ثبهلل ػلى قىح الوؤهي

 ٌوٍش ثٍي الجولخ االطوٍخ والفؼلٍخ 

 ٌكزت ًًظب وطفًٍب هكزول الؼٌبطز 
 

Learning Objectives:  

 To identify different types of 
memory.  

 To compare different types of 
memory.  

 To read a passage for 
information.  

 To write a short paragraph 
about “ A Happy Memory” 

 

 1-  يتعرف التلميذ خواص الجمع وقواعد

 الطرح.
 2-  والطرح.يتعرف التلميذ أنماط الجمع           

 3-  ذهنيا.يتعرف التلميذ جمع وطرح االعداد    

 4-                            .يقدر مجاميع وفروق االعداد

 5-   يجمع االعداد الكلية 

 طفً االدذ
 Bridge to Success – L. B K- Pages 22, 23  ٌوٍش ثٍي أًىاع الجولخ 00إلى طفذخ 02هي طفذخ 

درص خىاص الجوغ وقىاػذ الطزح واطزخذام رطجٍق ثبدلذ اثٌبء 

 الشزح

 كزبة الطبلت 46دل ص  دفظ الذذٌث الشزٌف واجت
Bridge to Success – A. Bk – Pages 18 

 ;; - :;دل روبرٌي  الكزبة طفذخ  

 طفً االثٌٍي
 الزذرة ػلى كزبثخ ًض وطفً 

Bridge to Success – L. B K- Pages 24, 25 

 اثٌبء الشزح Quizzes درص أًوبط الجوغ والطزح واطزخذام رطجٍق 

 واجت
 الٌشبط 04كزبثخ وطٍف لشخظٍخ ص  

Bridge to Success – A. Bk – Pages 19 , 20 

 

 7>  -  7>دل روبرٌي الكزبة  طفذخ 

 

 ًشٍذ أًذ الىطي 02إلى طفذخ 00هي طفذخ  طفً الثالثبء
 

Bridge to Success – L. B K- Pages 26, 27 

 

 live work درص الجوغ والطزح الذهٌى  هغ اطزخذام رطجٍق

sheet أثٌبء الشزح 

 أػججزه وكزبثزهب فً كزاطزهاخزٍبر أثٍبد  --------------- واجت
 

Bridge to Success – A. Bk – Pages 21 
77 - 77حل تمارين الكتاب صفحة    

  طفً األرثؼبء

 هزاجؼخ الذزوف الزً ركزت وال رلفظ

 

Bridge to Success – L. B K- Pages 28, 29 د رس تقدير المجاميع والفروق 

  واجت
 الجذث ػي كلوبد دزوفهب ركزت وال رلفظ

 

Bridge to Success – A. Bk – Pages 22 , 23  9=- 8=دل روبرٌي الكزبة طفذخ 

 05إلى طفذخ  03هي طفذخ  طفً الخوٍض

 كزبة الٌشبط 00الكلوبد ص  إهالء 

 

Bridge to Success – L. B K- Pages 30, 31 درص جوغ االػذاد الكلٍخ هغ اطزخذام رطجٍق ثبدلذ أثٌبء الشزح 

 -----------------------  واجت
Bridge to Success – A. Bk – Page  24  19- 19حل تمارين الكتاب صفحة  

 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 )د( الرابع 8 الصف والشعبةتابع 

 

 الوبدح
 الذراطبد االجزوبػٍخ الؼلىم

 الززثٍخ االخالقٍخ
 الزظوٍن والزكٌلىجٍب

   ًىارج الزؼلن     
 
 

 ىمـــالــٍ

والجكززٌب والطالئؼٍبدٌقبرى ثٍي الفطزٌبد   

 ٌظزٌزج كٍف رزن رظوٍخ الكبئٌبد الذٍخ
 األهداف

 ٌزؼزف الوىقغ الفلكً لذولخ اإلهبراد الؼزثٍخ الوزذذح 

 ٌذذد الوىقغ الٌظجً لذولخ اإلهبرااد الؼزثٍخ الوزذذح 
 

 Apply basic control 
commands. 

 Explain input and output 
functions. 

 Define the importance of 
loops. 

 

 فٍلن رؼلٍوً ػي الفطزٌبد طفً االدذ
 

 

 

 

 

 

 

 25الموقع الفلكي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ص :أوال:صفي 

 28الموقع النسبي لدولة اإلمارت العربية المتحدةص:ثانيا

 32ص/29حل ص:الصفي

 

 

 

 

Plan and design the My 
First game   and solve the 

problems 

 

 دث ػي أًىاع هي الجكززٌب الجذائٍخ والطالئؼٍبد واجت

 ثذث ػي أًىاع هي الجكززٌب الجذائٍخ والطالئؼٍبد طفً االثٌٍي

 وٌقبرى ثٍي الجٌض والٌىع 25ٌذل رذرٌت الزظٌٍف ص  واجت

 36هزاجؼخ فً هفبهٍن ودذح  رظٌٍف الكبئٌبد الذٍخ  ص  طفً الثالثبء

 

 30الوهبراد والوفبهٍن ص اجبثخ ػلى أطئلخ  واجت

 ---------------------------------- طفً األرثؼبء

 ----------------------------------- واجت

 ٌلن رؼلٍوً ػي الهٍكل الؼظوً والجهبس الؼضلً طفً الخوٍض

 رطن هكىًبد الهٍكل الؼظوً واجت

 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 

 02/ 7/  0202إلــى            02/   7/     0202لألســـبـوع مــن  8 الخطة االسبوعية
 

 )هـ( الرابع8 الصف والشعبة 

 الوبدح
 

 الزٌبضٍبد English اللغخ الؼزثٍخ الززثٍخ اإلطالهٍخ

   ًىارج الزؼلن       

 
 

 ىمـــالــٍ

  دذٌث الوؤهي القىي
  ٌظوغ الذذٌث رظوٍؼب هزقٌب

للذذٌثٌجٍي الوؼٌى اإلجوبلً    
 ٌظزٌزج كٍف أكىى هؤهٌبً قىٌبً ًٌٌفغ الٌبص

 ٌىضخ أثز الظلخ ثبهلل ػلى قىح الوؤهي
 

  ٌوٍش ثٍي الجولخ االطوٍخ

 والفؼلٍخ

  ٌكزت ًًظب وطفًٍب هكزول

 الؼٌبطز
 

Learning Objectives:  

 To identify different types of memory.  

 To compare types of memory. 

 To read a text for information.  

 To write a paragraph about “ A Happy 
Memory” 

يتعرف التلميذ خواص الجمع وقواعد  -1

 .الطرح

           والطرح.يتعرف التلميذ أنماط الجمع  -2

    ذهنيا.يتعرف التلميذ جمع وطرح االعداد  -3

يقدر مجاميع وفروق االعداد.                            -4

 يجمع االعداد الكلية   -5

 طفً االدذ
 00إلى طفذخ 02هي طفذخ 

 ٌوٍش ثٍي أًىاع الجولخ
 

Bridge to Success – L. Bk – Pages 23, 24           
درص خىاص الجوغ وقىاػذ الطزح واطزخذام 

 رطجٍق ثبدلذ اثٌبء الشزح

 واجت
 دفظ الذذٌث الشزٌف

 كزبة الطبلت 46دل ص 
 

Bridge to Success – A. Bk – Page 18 
 ;; - :;دل روبرٌي  الكزبة طفذخ 

 طفً االثٌٍي
 

 الزذرة ػلى كزبثخ ًض وطفً
 

Bridge to Success – L. Bk – Pages 25, 26 

   درص أًوبط الجوغ والطزح واطزخذام رطجٍق

Quizzes اثٌبء الشزح 

 

 واجت
 

 الٌشبط 04كزبثخ وطٍف لشخظٍخ ص 
 

Bridge to Success – A. Bk – Page 19 

 

 7>  -  7>دل روبرٌي الكزبة  طفذخ 

 

 02إلى طفذخ 00هي طفذخ  طفً الثالثبء
 هزاجؼخ الذزوف الزً ركزت وال رلفظ 

 

Bridge to Success – L. Bk – Pages 27, 28 

 درص الجوغ والطزح الذهٌى  هغ اطزخذام رطجٍق

live work sheet أثٌبء الشزح 

 

 اخزٍبر أثٍبد أػججزه وكزبثزهب فً كزاطزه  واجت
 

Bridge to Success – A. Bk – Page 20  77 - 77حل تمارين الكتاب صفحة  

 هزاجؼخ الذزوف الزً ركزت وال رلفظ  طفً األرثؼبء
 

Bridge to Success – L. Bk – Page 29 د رس تقدير المجاميع والفروق 

 الجذث ػي كلوبد دزوفهب ركزت وال رلفظ  واجت

 

Bridge to Success – A. Bk – Page 21 
 9=- 8=دل روبرٌي الكزبة طفذخ 

 05إلى طفذخ  03هي طفذخ  طفً الخوٍض
 كزبة الٌشبط 00الكلوبد ص  إهالء 

 

Bridge to Success – L. Bk – Page 30 
درص جوغ االػذاد الكلٍخ هغ اطزخذام رطجٍق 

 ثبدلذ أثٌبء الشزح

 ------------------------------  واجت
Bridge to Success – A. Bk – Page 22  19- 19حل تمارين الكتاب صفحة  



 

QM-119-F3 

kh 

 
 

 )هـ(الرابع  8 والشعبةالصف تابع 

 الوبدح
 الذراطبد االجزوبػٍخ الؼلىم

 الززثٍخ االخالقٍخ
 الزظوٍن والزكٌلىجٍب

   ًىارج الزؼلن     
 
 

 ىمـــالــٍ

 ٌقبرى ثٍي الفطزٌبد والجكززٌب والطالئؼٍبد

 ٌظزٌزج كٍف رزن رظوٍخ الكبئٌبد الذٍخ
 األهداف

 ٌزؼزف الوىقغ الفلكً لذولخ اإلهبراد الؼزثٍخ الوزذذح 

 ٌذذد الوىقغ الٌظجً لذولخ اإلهبرااد الؼزثٍخ الوزذذح 
 

 Apply basic control 
commands. 

 Explain input and output 
functions. 

 Define the importance of 
loops. 

 

 طفً االدذ
 فٍلن رؼلٍوً ػي الفطزٌبد

 

 

 

 

 25الموقع الفلكي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ص :أوال:صفي 

 28الموقع النسبي لدولة اإلمارت العربية المتحدةص:ثانيا

 32ص/29حل ص:الصفي

 

 

 

 

Plan and design the My 
First game   and solve 

the problems 

 

 ٌجذث ػي أًىاع هي الجكززٌب الجذائٍخ والطالئؼٍبد واجت

 

 فٍلن رؼلٍوً ػي رظوٍخ الكبئٌبد الذٍخ طفً االثٌٍي

 وٌقبرى ثٍي الجٌض والٌىع 25ٌذل رذرٌت الزظٌٍف ص  واجت

 36هزاجؼخ فً هفبهٍن ودذح  رظٌٍف الكبئٌبد الذٍخ  ص  طفً الثالثبء

 30االجبثخ ػلى أطئلخ الوهبراد والوفبهٍن ص  واجت

 فٍلن رؼلٍوً ػي الهٍكل الؼظوً والجهبس الؼضلً طفً األرثؼبء

 رطن هكىًبد الهٍكل الؼظوً واجت

 ----------------------------------- طفً الخوٍض

 --------------------------------- واجت

 
 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 02/ 7/  0202إلــى            02/   7/     0202لألســـبـوع مــن  8 الخطة االسبوعية
 )و( الرابعوالشعبة 8 الصف 

 
 الوبدح

 الزٌبضٍبد English اللغخ الؼزثٍخ الززثٍخ اإلطالهٍخ

   ًىارج الزؼلن    

 
 

 ىمـــالــٍ

  دذٌث الوؤهي القىي
  ٌظوغ الذذٌث رظوٍؼب هزقٌب

  ٌجٍي الوؼٌى اإلجوبلً للذذٌث
 ٌظزٌزج كٍف أكىى هؤهٌبً قىٌبً ًٌٌفغ الٌبص

 ٌىضخ أثز الظلخ ثبهلل ػلى قىح الوؤهي
 

  ٌوٍش ثٍي الجولخ االطوٍخ

 والفؼلٍخ

  ٌكزت ًًظب وطفًٍب هكزول

 الؼٌبطز
 

Learning Objectives:  

 To identify different types of memory.  

 To compare different types of memory.  

 To read a passage for information.  

 To write a short paragraph about “ A 
Happy Memory” 

 

 يتعرف التلميذ خواص الجمع وقواعد الطرح. -1

            والطرح.يتعرف التلميذ أنماط الجمع  -2

     ذهنيا.يتعرف التلميذ جمع وطرح االعداد  -3

 يقدر مجاميع وفروق االعداد.                            -4

 يجمع االعداد الكلية   -5

 طفً االدذ
 00إلى طفذخ 02هي طفذخ 

 ٌوٍش ثٍي أًىاع الجولخ
 

Bridge to Success – L. Bk –Pages 22, 23 
درص خىاص الجوغ وقىاػذ الطزح واطزخذام رطجٍق 

 ثبدلذ اثٌبء الشزح

 واجت

 ;; - :;دل روبرٌي  الكزبة طفذخ  Bridge to Success – A. Bk –Page 18 كزبة الطبلت 46دل ص  الشزٌفدفظ الذذٌث 

 

 طفً االثٌٍي
 الزذرة ػلى كزبثخ ًض وطفً -------------------------------

Bridge to Success – L. Bk –Pages  24,, 25  

 

 درص أًوبط الجوغ والطزح واطزخذام رطجٍق

Quizzes اثٌبء الشزح 

 

 واجت
----------------------------- 

 04كزبثخ وطٍف لشخظٍخ ص 

 الٌشبط
Bridge to Success – A. Bk –Pages 19 , 20  7>  -  7>دل روبرٌي الكزبة  طفذخ 

 02إلى طفذخ 00هي طفذخ  طفً الثالثبء
 هزاجؼخ الذزوف الزً ركزت وال رلفظ 

 

Bridge to Success – L. Bk –Page  26 ,27 

 live درص الجوغ والطزح الذهٌى  هغ اطزخذام رطجٍق

work sheet أثٌبء الشزح 

 

 اخزٍبر أثٍبد أػججزه وكزبثزهب فً كزاطزه  رظوٍغ  الذذٌث واجت
 

Bridge to Success – A. Bk –Page 21 
77 - 77حل تمارين الكتاب صفحة   

 

 رلفظ هزاجؼخ الذزوف الزً ركزت وال  طفً األرثؼبء
Bridge to Success – L. Bk –Pages28,29 

 د رس تقدير المجاميع والفروق

 

 الجذث ػي كلوبد دزوفهب ركزت وال رلفظ  واجت

 

Bridge to Success – A. Bk –Pages  22, 23 
 9=- 8=دل روبرٌي الكزبة طفذخ 

 

 05إلى طفذخ  03هي طفذخ  طفً الخوٍض
 كزبة الٌشبط 00الكلوبد ص  إهالء 

 

Bridge to Success – L. Bk –Pages 29 , 30 

 

درص جوغ االػذاد الكلٍخ هغ اطزخذام رطجٍق ثبدلذ 

 أثٌبء الشزح

 

 ----------------------  رظوٍغ الذذ ٌث واجت
Bridge to Success – A. Bk –Pages 23 , 24 

19- 19حل تمارين الكتاب صفحة   

 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 

 )و( الرابع 8 والشعبةالصف تابع 

 الوبدح
 الذراطبد االجزوبػٍخ الؼلىم

 الززثٍخ االخالقٍخ
 الزظوٍن والزكٌلىجٍب

   ًىارج الزؼلن     
 
 

 ىمـــالــٍ

 ٌقبرى ثٍي الفطزٌبد والجكززٌب والطالئؼٍبد

 ٌظزٌزج كٍف رزن رظوٍخ الكبئٌبد الذٍخ
 ٌفظز الوفبهٍن والوظطلذبد الىاردح فً الذرص.   

 - ًلذولخ اإلهبراد الؼزثٍخ ٌزؼزف أهوٍخ الوىقغ الفلك

  .الوزذذح

 ٌذذد الوىقغ الٌظجً لذولخ االهبراد الؼزثٍخ الوزذذح.   

 - ٌثوي أهوٍخ الوىقغ الجغزافً لذولخ اإلهبراد الؼزثٍخ

  .الوزذذح
 

 Apply basic control 
commands. 

 Explain input and output 
functions. 

 Define the importance of 
loops. 

 

 طفً االدذ
------------------------------ 

 

 

 

 

 (05-03طفً: الوىقغ الفلكً لذولخ االهبراد ص )

 (02-06الوىقغ الٌظجً لذولخ االهبراد ص )

 00-06واجت: ص

 (03-00طفً: أهوٍخ هىقغ ثالدي ص )

 ( 03واجت اخزجز هؼلىهبرً ص )

 

 

 

Plan and design the My 
First game   and solve the 

problems 

 

 ------------------------------ واجت

 فٍلن رؼلٍوً ػي الفطزٌبد طفً االثٌٍي

 ٌجذث ػي أًىاع هي الجكززٌب الجذائٍخ والطالئؼٍبد واجت

 فٍلن رؼلٍوً ػي رظوٍخ الكبئٌبد الذٍخ طفً الثالثبء

 وٌقبرى ثٍي الجٌض والٌىع 25ٌذل رذرٌت الزظٌٍف ص  واجت

 36هزاجؼخ فً هفبهٍن ودذح  رظٌٍف الكبئٌبد الذٍخ  ص  طفً األرثؼبء

 30االجبثخ ػلى أطئلخ الوهبراد والوفبهٍن ص  واجت

 فٍلن رؼلٍوً ػي الهٍكل الؼظوً والجهبس الؼضلً طفً الخوٍض

 رطن هكىًبد الهٍكل الؼظوً واجت

 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 02/ 7/  0202إلــى            02/   7/     0202لألســـبـوع مــن  8 الخطة االسبوعية

 
 )ز( الرابعالصف والشعبة 8 

 
 الوبدح

 الزٌبضٍبد English اللغخ الؼزثٍخ الززثٍخ اإلطالهٍخ

   ًىارج الزؼلن    

 
 

 ىمـــالــٍ

  دذٌث الوؤهي القىي
  ٌظوغ الذذٌث رظوٍؼب هزقٌب

  ٌجٍي الوؼٌى اإلجوبلً للذذٌث
 ٌظزٌزج كٍف أكىى هؤهٌبً قىٌبً ًٌٌفغ الٌبص

 ٌىضخ أثز الظلخ ثبهلل ػلى قىح الوؤهي

 

 

 ٌوٍش ثٍي الجولخ االطوٍخ والفؼلٍخ 

 ٌكزت ًًظب وطفًٍب هكزول الؼٌبطز 
 ٌزذرة ػلى اإلهالء وٌكزت ثخظ واضخ 

Learning Objectives:  

 To identify different types of 
memory.  

 To compare different types of 
memory.  

 To read a passage for 
information.  

 To write a short paragraph 
about “ A Happy Memory” 

 يتعرف التلميذ خواص الجمع وقواعد الطرح. -1

            والطرح.يتعرف التلميذ أنماط الجمع  -2

     ذهنيا.يتعرف التلميذ جمع وطرح االعداد  -3

 يقدر مجاميع وفروق االعداد.                            -4

 يجمع االعداد الكلية   -5

 طفً االدذ
 00إلى طفذخ 02هي طفذخ 

 ,Bridge to Success – L. Bk –Pages 22 ٌوٍش ثٍي أًىاع الجولخ

23 

درص خىاص الجوغ وقىاػذ الطزح واطزخذام رطجٍق ثبدلذ 

 اثٌبء الشزح

 الذذٌث الشزٌفدفظ  واجت
 Bridge to Success – A. Bk –Page 18 كزبة الطبلت 7;دل ص 

 ;; - :;دل روبرٌي  الكزبة طفذخ  

 طفً االثٌٍي
 الزذرة ػلى كزبثخ ًض وطفً ----------------------------------------

Bridge to Success – L. Bk –Pages  24,, 

25 

اثٌبء  Quizzes رطجٍقدرص أًوبط الجوغ والطزح واطزخذام 

 الشزح

 ------------------------------------ واجت
 Bridge to Success – A. Bk –Pages 19 ,20 الٌشبط ;7كزبثخ وطف لشخظٍخ ص 

 
 7>  -  7>دل روبرٌي الكزبة  طفذخ 

 Bridge to Success – L. Bk –Page  26 ًشٍذ أًذ الىطي 02إلى طفذخ 00هي طفذخ  طفً الثالثبء

,27 

 live work درص الجوغ والطزح الذهٌى  هغ اطزخذام رطجٍق

sheet أثٌبء الشزح 

 اخزٍبر أثٍبد أػججزه وكزبثزهب فً كزاطزه ------------------------------------- واجت
Bridge to Success – A. Bk –Page 21  77 - 77حل تمارين الكتاب صفحة  

 -------------------------------------- طفً األرثؼبء
 هزاجؼخ الذزوف الزً ركزت و ال رلفظ

Bridge to Success – L. Bk –Pages28,29 د رس تقدير المجاميع والفروق 

 -------------------------- واجت
 9=- 8=روبرٌي الكزبة طفذخ دل  Bridge to Success – A. Bk –Pages  22, 23 الجذث ػي كلوبد دزوفهب ركزت وال رلفظ

 05إلى طفذخ  03هي طفذخ  طفً الخوٍض

 
 , Bridge to Success – L. Bk –Pages 29 كزبة الٌشبط 77الكلوبد ص  إهالء

30 

درص جوغ االػذاد الكلٍخ هغ اطزخذام رطجٍق ثبدلذ أثٌبء 

 الشزح

 -------------------------------------- ------------------------------------------ واجت
Bridge to Success – A. Bk –Page 23 , 24 

 
19- 19حل تمارين الكتاب صفحة   

 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 )ز( الرابع 8 الصف والشعبةتابع 

 الوبدح
 الذراطبد االجزوبػٍخ الؼلىم

 الززثٍخ االخالقٍخ
 الزظوٍن والزكٌلىجٍب

   ًىارج الزؼلن     
 
 

 

 

 ىمـــالــٍ

ثٍي الفطزٌبد والجكززٌب والطالئؼٍبد ٌقبرى  

 ٌظزٌزج كٍف رزن رظوٍخ الكبئٌبد الذٍخ
  ًالذرصٌفظز الوفبهٍن والوظطلذبد الىاردح ف. 

  ٌزؼزف أهوٍخ الوىقغ الفلكً لذولخ اإلهبراد الؼزثٍخ

 .الوزذذح

 ٌذذد الوىقغ الٌظجً لذولخ االهبراد الؼزثٍخ الوزذذح. 

 اإلهبراد الؼزثٍخ  ٌثوي أهوٍخ الوىقغ الجغزافً لذولخ

 .الوزذذح
 

 Apply basic control 
commands. 

 Explain input and output 
functions. 

 Define the importance of 
loops. 

 

 طفً االدذ
 فٍلن رؼلٍوً ػي الفطزٌبد

 

 

 

 

 (05-03طفً: الوىقغ الفلكً لذولخ االهبراد ص )              

 (02-06)الوىقغ الٌظجً لذولخ االهبراد ص 

 00-06واجت: ص

 (03-00طفً: أهوٍخ هىقغ ثالدي ص )

 ( 03واجت اخزجز هؼلىهبرً ص )

 

 

 

Plan and design the My 
First game   and solve the 

problems 

 

 ٌجذث ػي أًىاع هي الجكززٌب الجذائٍخ والطالئؼٍبد واجت

 ----------------------------- طفً االثٌٍي

 ----------------------------- واجت

 فٍلن رؼلٍوً ػي رظوٍخ الكبئٌبد الذٍخ طفً الثالثبء

 وٌقبرى ثٍي الجٌض والٌىع 25ٌذل رذرٌت الزظٌٍف ص  واجت

 36هزاجؼخ فً هفبهٍن ودذح  رظٌٍف الكبئٌبد الذٍخ  ص  طفً األرثؼبء

 30االجبثخ ػلى أطئلخ الوهبراد والوفبهٍن ص  واجت

 فٍلن رؼلٍوً ػي الهٍكل الؼظوً والجهبس الؼضلً طفً الخوٍض

 رطن هكىًبد الهٍكل الؼظوً واجت

 


