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 الخطة االسبوعية

    27/   09/  2018 إلــى        23/   09/ 2018 لألســـبـوع مــن                              ) أ ( الرابع الـــــصــف   

  English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح االطاليٍح انًادج

 َىاذط انرؼهى

 انٍىو

 أٌ ٌؽفظ طىرج انثزوض 

 .أٌ ٌفظز يؼاًَ يفزداخ انظىرج 

  .ًًٌفظز انًرؼهى انكهًاخ يظرخذًيا انًؼعى انىرقً أو انزق 

  .ٌؽظم انًرؼهى ػهى يؼهىياخ يٍ ػذج يظادر 

To follow and give instructions. 

To write about your favourite game. 

  ذؽضٍز انؽظح اإلشزائٍح: كراتح اطرعاتح أدتٍح تفقزذٍٍ ػٍ قظح أيٍز

 انعًم انظغٍز.

Reading: Prepare Page 7 in Reading book 

Writing: Search for information about the National 

Day. 

 االؼذ
 ( كراب انطانة74ص)رؼهح يغ كهًح َشَخَض  11_1ؼفظ طىرج انثزوض يٍ اٌَح  طفً

Bridge to Success - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson 5, Page 10 

 كراب انُشاط (11يزاظؼح ص) ............................... واظة
Activity Book 

Unit 1 - Lesson 5 - Page  10  - Ex 1 

 االشٍٍُ
 (47ؼم أَشطح انطانة ص) طفً

كراب  (11_17يُاقشح انرظهظم انشيًُ ألؼذاز قظح انعىع أو انقٍذ ص)

 انُشاط

Bridge to Success  - Learner's Book 

Unit 1- Lesson 6 - Page  11  

 

 كراب انُشاط(11كراتح األؼذاز ص) ......................... واظة
 Activity Book 

Unit 1 - Lesson 6 - Page 11 - Ex 2 

 انصالشاء
( كراب انطانة 11شزغ يفزداخ درص انىطٍ ٌؼٍش فٍُا كًا َؼٍش فٍه ص) ...................... طفً  

Bridge to Success  - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson  7 - Page  12 

 ( كراب انطانة11_11ؼفظ يؼاًَ يفزداخ ص) ...................... واظة
 Activity Book 

Unit 1 - Lesson 7 - Page  12 - Ex 1  

 االرتؼاء
 قزاءج درص )انىطٍ ٌؼٍش فٍُا كًا َؼٍش فٍه( (41ؼم انُشاط انصانس ص) طفً

Bridge to Success  - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson  8 - Page  13 

 (17ذظًٍغ قزاءج ص)  واظة
 Activity Book 

Unit 1 - Lesson 8 - Page 13 - Ex 1 

 انخًٍض
 ................................. طفً

 ( كراب انطانة17إيالء ص)

 1,4يٍ) ٌزذثظ ...... أوطاٌ( انفقزج 

Bridge to Success - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson  9 - Page 1 4 

  ................................. واظة
Activity Book 

Unit 1 - Lesson  9 - Page  14  - Ex 1 
 

 (9_4لواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )اعتبارا من األسبوع القادم ستكون ا 
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 انرزتٍح االخالقٍح  انذراطاخ االظرًاػٍح  انزٌاضٍاخا انؼهىو انًادج

 َىاذط انرؼهى

 انٍىو
  ٌقارٌ تٍٍ انثكرزٌا وانثكرزٌا انثذائٍح 

 فاخ انفطزٌاخ وانطالئؼٍاخ ٌظرُرط ط 

  انًظائم تإطرخذاو خطح انخطىاخ األرتغأٌ ٌؽم 

 خاطٍح انعًغ أو قاػذج انطزغ انًظرخذيح أٌ ٌؽذد 

 ٌكًههانًُظ انؼذدي و  أٌ ٌؽذد 

 

يتعرف الموقع النسبي والفلكي 

 تلدولة االمارا

الموقع الجغرافي لدولة  يثمن أهمية

 االمارات

ذفظٍز انظًاخ األطاطٍح 

 طف واالؼرزاو وانرظايػنهرؼا

 االؼذ

 ٌشاهذ فٍهى ذؼهًًٍ ػٍ يًانك انكائُاخ انؽٍح  طفً
 درص:ؼم انًظائم تإطرخذاو خطح انخطىاخ األرتغ

 77+ ذًزٌٍ ػهً اإلطرزاذٍعٍح طفؽح  71ذؼهى اإلطرزاذٍعٍح طفؽح 
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 74واظثاذً انًُشنٍح طفؽح  نكائُاخ انؽٍح داخم انًًهكح ٌؽفظ ذظٍُف ا واظة

 االشٍٍُ

 طفً
 44ص يشاهد فيلم تعليمي عن الفطريات 

 ذاتغ: ؼم ايظائم  تإطرخذاو خطح انخطىاخ األرتغ

 71+ يزاظؼح اإلطرزاذٍعٍاخ طفؽح  71ذطثٍق اإلطرزاذٍعٍح طفؽح 

 واظة
 44ص يكتب الفرق بين الطالئعيات والبكتريا 

    74واظثاذً انًُشنٍح طفؽح

 انصالشاء

 74ؼم طفؽح فكز وذؽذز واكرة ص  طفً
 درص : خىاص انعًغ و قىاػذ انطزغ

 17-11ؼم انرًارٌٍ انذاذٍح و ؼم انًظائم طفؽح 

 واظة
ؼم ذذرٌثاخ ايأل كم فزاؽ تانًظطهػ انًُاطة داخم انفظم ص 

11 
    11 - 11واظثاذً انًُشنٍح طفؽح

 االرتؼاء

 14ٌشاهذ فٍهى ذؼهًًٍ ػٍ انهٍكم انؼظًً ص  طفً
 درص : أًَاط انعًغ و انطزغ

 41-14ؼم انرًارٌٍ انذاذٍح و ؼم انًظائم طفؽح 

 41واظثاذً انًُشنٍح طفؽح  ٌزطى يكىَاخ انهٍكم انؼظًً  واظة

 انخًٍض

 طفً
ٌشاهذ فٍهى ذؼهًًٍ ػٍ انعهاس انؼظثً ػُذ انفقارٌاخ 

 11وانالفقارٌاخ ص 
 ؼظاد األطثىع ) ٌؽم داخم انظف ورقح ػًم (

 واظة
انؼظثٍح ػُذ انفقارٌاخ ٌكرة ظذول يقارَح تٍٍ األظهشج 

 وانالفقارٌاخ 
 ؼظاد األطثىع+  44واظثاذً انًُشنٍح طفؽح 

 
 (9_4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )
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 الخطة االسبوعية

    27/   09/  2018 إلــى        23/   09/ 2018 لألســـبـوع مــن                              ( ب)  الرابع الـــــصــف   

  English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح االطاليٍح انًادج

 َىاذط انرؼهى

 انٍىو

 أٌ ٌؽفظ طىرج انثزوض 

 .أٌ ٌفظز يؼاًَ يفزداخ انظىرج 

  .ًًٌفظز انًرؼهى انكهًاخ يظرخذًيا انًؼعى انىرقً أو انزق 

  .ٌؽظم انًرؼهى ػهى يؼهىياخ يٍ ػذج يظادر 

To follow and give instructions. 

To write about your favourite game. 

  ذؽضٍز انؽظح اإلشزائٍح: كراتح اطرعاتح أدتٍح تفقزذٍٍ ػٍ قظح أيٍز

 انعًم انظغٍز.

Reading: Prepare Page 7 in Reading book 

Writing: Search for information about the National 

Day. 

 االؼذ
 ( كراب انطانة74رؼهح يغ كهًح َشَخَض ص) 11_1ؼفظ طىرج انثزوض يٍ اٌَح  طفً

Bridge to Success - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson 5, Page 10 

 ( كراب انُشاط11يزاظؼح ص) ............................... واظة
Activity Book 

Unit 1 - Lesson 5 - Page  10  - Ex 1 

 ٍاالشٍُ
 (47ؼم أَشطح انطانة ص) طفً

( كراب 11_17يُاقشح انرظهظم انشيًُ ألؼذاز قظح انعىع أو انقٍذ ص)

 انُشاط

Bridge to Success  - Learner's Book 

Unit 1- Lesson 6 - Page  11  

 

 (كراب انُشاط11كراتح األؼذاز ص) ......................... واظة
 Activity Book 

Unit 1 - Lesson 6 - Page 11 - Ex 2 

 انصالشاء
( كراب انطانة 11شزغ يفزداخ درص انىطٍ ٌؼٍش فٍُا كًا َؼٍش فٍه ص) ...................... طفً  

Bridge to Success  - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson  7 - Page  12 

 ( كراب انطانة11_11ؼفظ يؼاًَ يفزداخ ص) ...................... واظة
 Activity Book 

Unit 1 - Lesson 7 - Page  12 - Ex 1  

 االرتؼاء
 قزاءج درص )انىطٍ ٌؼٍش فٍُا كًا َؼٍش فٍه( (41ؼم انُشاط انصانس ص) طفً

Bridge to Success  - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson  8 - Page  13 

 (17ذظًٍغ قزاءج ص)  واظة
 Activity Book 

Unit 1 - Lesson 8 - Page 13 - Ex 1 

 انخًٍض
 ................................. طفً

 ( كراب انطانة17إيالء ص)

 1,4يٍ) ٌزذثظ ...... أوطاٌ( انفقزج 

Bridge to Success - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson  9 - Page 1 4 

  ................................. واظة
Activity Book 

Unit 1 - Lesson  9 - Page  14  - Ex 1 
 

 (9_4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من ) 
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 انرزتٍح االخالقٍح  انذراطاخ االظرًاػٍح  انزٌاضٍاخا انؼهىو انًادج

 َىاذط انرؼهى

 انٍىو
  ٌقارٌ تٍٍ انثكرزٌا وانثكرزٌا انثذائٍح 

  ٌظرُرط طفاخ انفطزٌاخ وانطالئؼٍاخ 

 أٌ ٌؽم انًظائم تإطرخذاو خطح انخطىاخ األرتغ 

 ج انطزغ انًظرخذيحأٌ ٌؽذد خاطٍح انعًغ أو قاػذ 

 أٌ ٌؽذد انًُظ انؼذدي و ٌكًهه 

 

يتعرف الموقع النسبي والفلكي 

 لدولة االمارات

يثمن أهمية الموقع الجغرافي لدولة 

 االمارات

ذفظٍز انظًاخ األطاطٍح 

 نهرؼاطف واالؼرزاو وانرظايػ

 االؼذ

 ٌشاهذ فٍهى ذؼهًًٍ ػٍ يًانك انكائُاخ انؽٍح  طفً
 ذاو خطح انخطىاخ األرتغدرص:ؼم انًظائم تإطرخ

 77+ ذًزٌٍ ػهً اإلطرزاذٍعٍح طفؽح  71ذؼهى اإلطرزاذٍعٍح طفؽح 
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 74واظثاذً انًُشنٍح طفؽح  ٌؽفظ ذظٍُف انكائُاخ انؽٍح داخم انًًهكح  واظة

 االشٍٍُ

 طفً
 44ت ص يشاهد فيلم تعليمي عن الفطريا

 ذاتغ: ؼم ايظائم  تإطرخذاو خطح انخطىاخ األرتغ

 71+ يزاظؼح اإلطرزاذٍعٍاخ طفؽح  71ذطثٍق اإلطرزاذٍعٍح طفؽح 

 واظة
 44يكتب الفرق بين الطالئعيات والبكتريا ص 

    74واظثاذً انًُشنٍح طفؽح

 انصالشاء

 74ؼم طفؽح فكز وذؽذز واكرة ص  طفً
 انطزغ درص : خىاص انعًغ و قىاػذ

 17-11ؼم انرًارٌٍ انذاذٍح و ؼم انًظائم طفؽح 

 واظة
ؼم ذذرٌثاخ ايأل كم فزاؽ تانًظطهػ انًُاطة داخم انفظم ص 

11 
    11 - 11واظثاذً انًُشنٍح طفؽح

 االرتؼاء

 14ٌشاهذ فٍهى ذؼهًًٍ ػٍ انهٍكم انؼظًً ص  طفً
 درص : أًَاط انعًغ و انطزغ

 41-14انًظائم طفؽح ؼم انرًارٌٍ انذاذٍح و ؼم 

 41واظثاذً انًُشنٍح طفؽح  ٌزطى يكىَاخ انهٍكم انؼظًً  واظة

 انخًٍض

 طفً
ٌشاهذ فٍهى ذؼهًًٍ ػٍ انعهاس انؼظثً ػُذ انفقارٌاخ 

 11وانالفقارٌاخ ص 
 ؼظاد األطثىع ) ٌؽم داخم انظف ورقح ػًم (

 واظة
رٌاخ ٌكرة ظذول يقارَح تٍٍ األظهشج انؼظثٍح ػُذ انفقا

 وانالفقارٌاخ 
 + ؼظاد األطثىع 44واظثاذً انًُشنٍح طفؽح 

 
 (9_4الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من ) اعتبارا من األسبوع القادم ستكون
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 الخطة االسبوعية

    27/   09/  2018 إلــى        23/   09/ 2018 لألســـبـوع مــن                              ( ج)  الرابع الـــــصــف   

  English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح االطاليٍح انًادج

 ط انرؼهىَىاذ

 انٍىو

 أٌ ٌؽفظ طىرج انثزوض 

 .أٌ ٌفظز يؼاًَ يفزداخ انظىرج 

  .ًًٌفظز انًرؼهى انكهًاخ يظرخذًيا انًؼعى انىرقً أو انزق 

  .ٌؽظم انًرؼهى ػهى يؼهىياخ يٍ ػذج يظادر 

To follow and give instructions. 

To write about your favourite game. 

 راتح اطرعاتح أدتٍح تفقزذٍٍ ػٍ قظح أيٍز ذؽضٍز انؽظح اإلشزائٍح: ك

 انعًم انظغٍز.

Reading: Prepare Page 7 in Reading book 

Writing: Search for information about the National 

Day. 

 االؼذ
 ( كراب انطانة74رؼهح يغ كهًح َشَخَض ص) 11_1ؼفظ طىرج انثزوض يٍ اٌَح  طفً

Bridge to Success - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson 5, Page 10 

 ( كراب انُشاط11يزاظؼح ص) ............................... واظة
Activity Book 

Unit 1 - Lesson 5 - Page  10  - Ex 1 

 االشٍٍُ
 (47ؼم أَشطح انطانة ص) طفً

( كراب 11_17يُاقشح انرظهظم انشيًُ ألؼذاز قظح انعىع أو انقٍذ ص)

 انُشاط

Bridge to Success  - Learner's Book 

Unit 1- Lesson 6 - Page  11  

 

 (كراب انُشاط11كراتح األؼذاز ص) ......................... واظة
 Activity Book 

Unit 1 - Lesson 6 - Page 11 - Ex 2 

 انصالشاء
( كراب انطانة 11ش فٍه ص)شزغ يفزداخ درص انىطٍ ٌؼٍش فٍُا كًا َؼٍ ...................... طفً  

Bridge to Success  - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson  7 - Page  12 

 ( كراب انطانة11_11ؼفظ يؼاًَ يفزداخ ص) ...................... واظة
 Activity Book 

Unit 1 - Lesson 7 - Page  12 - Ex 1  

 االرتؼاء
ص )انىطٍ ٌؼٍش فٍُا كًا َؼٍش فٍه(قزاءج در (41ؼم انُشاط انصانس ص) طفً  

Bridge to Success  - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson  8 - Page  13 

 (17ذظًٍغ قزاءج ص)  واظة
 Activity Book 

Unit 1 - Lesson 8 - Page 13 - Ex 1 

 انخًٍض
 ................................. طفً

 ( كراب انطانة17إيالء ص)

 1,4..... أوطاٌ( انفقزج يٍ) ٌزذثظ .

Bridge to Success - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson  9 - Page 1 4 

  ................................. واظة
Activity Book 

Unit 1 - Lesson  9 - Page  14  - Ex 1 
 

 (9_4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من ) 
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 انرزتٍح االخالقٍح  انذراطاخ االظرًاػٍح  انزٌاضٍاخا انؼهىو انًادج

 اذط انرؼهىَى

 انٍىو
  ٌقارٌ تٍٍ انثكرزٌا وانثكرزٌا انثذائٍح 

  ٌظرُرط طفاخ انفطزٌاخ وانطالئؼٍاخ 

 أٌ ٌؽم انًظائم تإطرخذاو خطح انخطىاخ األرتغ 

 أٌ ٌؽذد خاطٍح انعًغ أو قاػذج انطزغ انًظرخذيح 

 أٌ ٌؽذد انًُظ انؼذدي و ٌكًهه 

 

يتعرف الموقع النسبي والفلكي 

 لدولة االمارات

أهمية الموقع الجغرافي لدولة يثمن 

 االمارات

ذفظٍز انظًاخ األطاطٍح 

 نهرؼاطف واالؼرزاو وانرظايػ

 االؼذ

 ٌشاهذ فٍهى ذؼهًًٍ ػٍ يًانك انكائُاخ انؽٍح  طفً
 درص:ؼم انًظائم تإطرخذاو خطح انخطىاخ األرتغ

 77+ ذًزٌٍ ػهً اإلطرزاذٍعٍح طفؽح  71ذؼهى اإلطرزاذٍعٍح طفؽح 

هً
ذؼ

يا
ق 

طث
 أ
م
ؼ

ح 
ؽ

طف
د 

4
4

 

و
 

ع 
ض

وا
لت
وا

ف 
ط
لع

 ا
ى

عل
ل 

تد
ر 

صو
ع 

جم
ا

 

 74واظثاذً انًُشنٍح طفؽح  ٌؽفظ ذظٍُف انكائُاخ انؽٍح داخم انًًهكح  واظة

 االشٍٍُ

 طفً
 44يشاهد فيلم تعليمي عن الفطريات ص 

 ذاتغ: ؼم ايظائم  تإطرخذاو خطح انخطىاخ األرتغ

 71ٍعٍاخ طفؽح + يزاظؼح اإلطرزاذ 71ذطثٍق اإلطرزاذٍعٍح طفؽح 

 واظة
 44يكتب الفرق بين الطالئعيات والبكتريا ص 

    74واظثاذً انًُشنٍح طفؽح

 انصالشاء

 74ؼم طفؽح فكز وذؽذز واكرة ص  طفً
 درص : خىاص انعًغ و قىاػذ انطزغ

 17-11ؼم انرًارٌٍ انذاذٍح و ؼم انًظائم طفؽح 

 واظة
ُاطة داخم انفظم ص ؼم ذذرٌثاخ ايأل كم فزاؽ تانًظطهػ انً

11 
    11 - 11واظثاذً انًُشنٍح طفؽح

 االرتؼاء

 14ٌشاهذ فٍهى ذؼهًًٍ ػٍ انهٍكم انؼظًً ص  طفً
 درص : أًَاط انعًغ و انطزغ

 41-14ؼم انرًارٌٍ انذاذٍح و ؼم انًظائم طفؽح 

 41واظثاذً انًُشنٍح طفؽح  ٌزطى يكىَاخ انهٍكم انؼظًً  واظة

 انخًٍض

 طفً
اهذ فٍهى ذؼهًًٍ ػٍ انعهاس انؼظثً ػُذ انفقارٌاخ ٌش

 11وانالفقارٌاخ ص 
 ؼظاد األطثىع ) ٌؽم داخم انظف ورقح ػًم (

 واظة
ٌكرة ظذول يقارَح تٍٍ األظهشج انؼظثٍح ػُذ انفقارٌاخ 

 وانالفقارٌاخ 
 + ؼظاد األطثىع 44واظثاذً انًُشنٍح طفؽح 

 
 (9_4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )
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 الخطة االسبوعية

    27/   09/  2018 إلــى        23/   09/ 2018 لألســـبـوع مــن                              ( د)  الرابع الـــــصــف   

  English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح االطاليٍح انًادج

 َىاذط انرؼهى

 انٍىو

 أٌ ٌؽفظ طىرج انثزوض 

 .أٌ ٌفظز يؼاًَ يفزداخ انظىرج 

 ًؼعى انىرقً أو انزقًً. ٌفظز انًرؼهى انكهًاخ يظرخذًيا ان 

  .ٌؽظم انًرؼهى ػهى يؼهىياخ يٍ ػذج يظادر 

To follow and give instructions. 

To write about your favourite game. 

  ذؽضٍز انؽظح اإلشزائٍح: كراتح اطرعاتح أدتٍح تفقزذٍٍ ػٍ قظح أيٍز

 انعًم انظغٍز.

Reading: Prepare Page 7 in Reading book 

Writing: Search for information about the National 

Day. 

 االؼذ
 ( كراب انطانة74رؼهح يغ كهًح َشَخَض ص) 11_1ؼفظ طىرج انثزوض يٍ اٌَح  طفً

Bridge to Success - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson 5, Page 10 

 نُشاط( كراب ا11يزاظؼح ص) ............................... واظة
Activity Book 

Unit 1 - Lesson 5 - Page  10  - Ex 1 

 االشٍٍُ
 (47ؼم أَشطح انطانة ص) طفً

( كراب 11_17يُاقشح انرظهظم انشيًُ ألؼذاز قظح انعىع أو انقٍذ ص)

 انُشاط

Bridge to Success  - Learner's Book 

Unit 1- Lesson 6 - Page  11  

 

 (كراب انُشاط11كراتح األؼذاز ص) ......................... واظة
 Activity Book 

Unit 1 - Lesson 6 - Page 11 - Ex 2 

 انصالشاء
( كراب انطانة 11شزغ يفزداخ درص انىطٍ ٌؼٍش فٍُا كًا َؼٍش فٍه ص) ...................... طفً  

Bridge to Success  - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson  7 - Page  12 

 ( كراب انطانة11_11ؼفظ يؼاًَ يفزداخ ص) ...................... ةواظ
 Activity Book 

Unit 1 - Lesson 7 - Page  12 - Ex 1  

 االرتؼاء
 قزاءج درص )انىطٍ ٌؼٍش فٍُا كًا َؼٍش فٍه( (41ؼم انُشاط انصانس ص) طفً

Bridge to Success  - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson  8 - Page  13 

 (17ذظًٍغ قزاءج ص)  واظة
 Activity Book 

Unit 1 - Lesson 8 - Page 13 - Ex 1 

 انخًٍض
 ................................. طفً

 ( كراب انطانة17إيالء ص)

 1,4يٍ) ٌزذثظ ...... أوطاٌ( انفقزج 

Bridge to Success - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson  9 - Page 1 4 

  ................................. واظة
Activity Book 

Unit 1 - Lesson  9 - Page  14  - Ex 1 
 

 (9_4ون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )اعتبارا من األسبوع القادم ستك 



QM-119-F3 

 

 انرزتٍح االخالقٍح  انذراطاخ االظرًاػٍح  انزٌاضٍاخا انؼهىو انًادج

 َىاذط انرؼهى

 انٍىو
  ٌقارٌ تٍٍ انثكرزٌا وانثكرزٌا انثذائٍح 

  ٌظرُرط طفاخ انفطزٌاخ وانطالئؼٍاخ 

 انًظائم تإطرخذاو خطح انخطىاخ األرتغ أٌ ٌؽم 

 أٌ ٌؽذد خاطٍح انعًغ أو قاػذج انطزغ انًظرخذيح 

 أٌ ٌؽذد انًُظ انؼذدي و ٌكًهه 

 

يتعرف الموقع النسبي والفلكي 

 لدولة االمارات

يثمن أهمية الموقع الجغرافي لدولة 

 االمارات

ذفظٍز انظًاخ األطاطٍح 

 نهرؼاطف واالؼرزاو وانرظايػ

 االؼذ

 ٌشاهذ فٍهى ذؼهًًٍ ػٍ يًانك انكائُاخ انؽٍح  طفً
 درص:ؼم انًظائم تإطرخذاو خطح انخطىاخ األرتغ

 77+ ذًزٌٍ ػهً اإلطرزاذٍعٍح طفؽح  71ذؼهى اإلطرزاذٍعٍح طفؽح 
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 74اذً انًُشنٍح طفؽح واظث ٌؽفظ ذظٍُف انكائُاخ انؽٍح داخم انًًهكح  واظة

 االشٍٍُ

 طفً
 44يشاهد فيلم تعليمي عن الفطريات ص 

 ذاتغ: ؼم ايظائم  تإطرخذاو خطح انخطىاخ األرتغ

 71+ يزاظؼح اإلطرزاذٍعٍاخ طفؽح  71ذطثٍق اإلطرزاذٍعٍح طفؽح 

 واظة
 44يكتب الفرق بين الطالئعيات والبكتريا ص 

    74واظثاذً انًُشنٍح طفؽح

 صالشاءان

 74ؼم طفؽح فكز وذؽذز واكرة ص  طفً
 درص : خىاص انعًغ و قىاػذ انطزغ

 17-11ؼم انرًارٌٍ انذاذٍح و ؼم انًظائم طفؽح 

 واظة
ؼم ذذرٌثاخ ايأل كم فزاؽ تانًظطهػ انًُاطة داخم انفظم ص 

11 
    11 - 11واظثاذً انًُشنٍح طفؽح

 االرتؼاء

 14انؼظًً ص  ٌشاهذ فٍهى ذؼهًًٍ ػٍ انهٍكم طفً
 درص : أًَاط انعًغ و انطزغ

 41-14ؼم انرًارٌٍ انذاذٍح و ؼم انًظائم طفؽح 

 41واظثاذً انًُشنٍح طفؽح  ٌزطى يكىَاخ انهٍكم انؼظًً  واظة

 انخًٍض

 طفً
ٌشاهذ فٍهى ذؼهًًٍ ػٍ انعهاس انؼظثً ػُذ انفقارٌاخ 

 11وانالفقارٌاخ ص 
 قح ػًم (ؼظاد األطثىع ) ٌؽم داخم انظف ور

 واظة
ٌكرة ظذول يقارَح تٍٍ األظهشج انؼظثٍح ػُذ انفقارٌاخ 

 وانالفقارٌاخ 
 + ؼظاد األطثىع 44واظثاذً انًُشنٍح طفؽح 

 
 (9_4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )
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 الخطة االسبوعية

    27/   09/  2018 إلــى        23/   09/ 2018 لألســـبـوع مــن                              ( هـ)  الرابع الـــــصــف   

  English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح االطاليٍح انًادج

 َىاذط انرؼهى

 انٍىو

 أٌ ٌؽفظ طىرج انثزوض 

 .أٌ ٌفظز يؼاًَ يفزداخ انظىرج 

  .ًًٌفظز انًرؼهى انكهًاخ يظرخذًيا انًؼعى انىرقً أو انزق 

  .ٌؽظم انًرؼهى ػهى يؼهىياخ يٍ ػذج يظادر 

To follow and give instructions. 

To write about your favourite game. 

  ذؽضٍز انؽظح اإلشزائٍح: كراتح اطرعاتح أدتٍح تفقزذٍٍ ػٍ قظح أيٍز

 انعًم انظغٍز.

Reading: Prepare Page 7 in Reading book 

Writing: Search for information about the National 

Day. 

 االؼذ
 ( كراب انطانة74رؼهح يغ كهًح َشَخَض ص) 11_1ؼفظ طىرج انثزوض يٍ اٌَح  طفً

Bridge to Success - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson 5, Page 10 

 ( كراب انُشاط11يزاظؼح ص) ............................... واظة
Activity Book 

Unit 1 - Lesson 5 - Page  10  - Ex 1 

 االشٍٍُ
 (47ؼم أَشطح انطانة ص) طفً

( كراب 11_17قشح انرظهظم انشيًُ ألؼذاز قظح انعىع أو انقٍذ ص)يُا

 انُشاط

Bridge to Success  - Learner's Book 

Unit 1- Lesson 6 - Page  11  

 

 (كراب انُشاط11كراتح األؼذاز ص) ......................... واظة
 Activity Book 

Unit 1 - Lesson 6 - Page 11 - Ex 2 

 انصالشاء
( كراب انطانة 11شزغ يفزداخ درص انىطٍ ٌؼٍش فٍُا كًا َؼٍش فٍه ص) ...................... طفً  

Bridge to Success  - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson  7 - Page  12 

 ( كراب انطانة11_11ؼفظ يؼاًَ يفزداخ ص) ...................... واظة
 Activity Book 

Unit 1 - Lesson 7 - Page  12 - Ex 1  

 االرتؼاء
 قزاءج درص )انىطٍ ٌؼٍش فٍُا كًا َؼٍش فٍه( (41ؼم انُشاط انصانس ص) طفً

Bridge to Success  - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson  8 - Page  13 

 (17ذظًٍغ قزاءج ص)  واظة
 Activity Book 

Unit 1 - Lesson 8 - Page 13 - Ex 1 

 انخًٍض
 ................................. طفً

 ( كراب انطانة17إيالء ص)

 1,4يٍ) ٌزذثظ ...... أوطاٌ( انفقزج 

Bridge to Success - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson  9 - Page 1 4 

  ................................. واظة
Activity Book 

Unit 1 - Lesson  9 - Page  14  - Ex 1 
 

 (9_4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من ) 
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 انرزتٍح االخالقٍح  انذراطاخ االظرًاػٍح  انزٌاضٍاخا انؼهىو ادجانً

 َىاذط انرؼهى

 انٍىو
  ٌقارٌ تٍٍ انثكرزٌا وانثكرزٌا انثذائٍح 

  ٌظرُرط طفاخ انفطزٌاخ وانطالئؼٍاخ 

 أٌ ٌؽم انًظائم تإطرخذاو خطح انخطىاخ األرتغ 

 أٌ ٌؽذد خاطٍح انعًغ أو قاػذج انطزغ انًظرخذيح 

 انؼذدي و ٌكًهه أٌ ٌؽذد انًُظ 

 

يتعرف الموقع النسبي والفلكي 

 لدولة االمارات

يثمن أهمية الموقع الجغرافي لدولة 

 االمارات

ذفظٍز انظًاخ األطاطٍح 

 نهرؼاطف واالؼرزاو وانرظايػ

 االؼذ

 ٌشاهذ فٍهى ذؼهًًٍ ػٍ يًانك انكائُاخ انؽٍح  طفً
 درص:ؼم انًظائم تإطرخذاو خطح انخطىاخ األرتغ

 77+ ذًزٌٍ ػهً اإلطرزاذٍعٍح طفؽح  71طرزاذٍعٍح طفؽح ذؼهى اإل
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 74واظثاذً انًُشنٍح طفؽح  ٌؽفظ ذظٍُف انكائُاخ انؽٍح داخم انًًهكح  واظة

 االشٍٍُ

 طفً
 44يشاهد فيلم تعليمي عن الفطريات ص 

 و خطح انخطىاخ األرتغذاتغ: ؼم ايظائم  تإطرخذا

 71+ يزاظؼح اإلطرزاذٍعٍاخ طفؽح  71ذطثٍق اإلطرزاذٍعٍح طفؽح 

 واظة
 44يكتب الفرق بين الطالئعيات والبكتريا ص 

    74واظثاذً انًُشنٍح طفؽح

 انصالشاء

 74ؼم طفؽح فكز وذؽذز واكرة ص  طفً
 درص : خىاص انعًغ و قىاػذ انطزغ

 17-11انًظائم طفؽح  ؼم انرًارٌٍ انذاذٍح و ؼم

 واظة
ؼم ذذرٌثاخ ايأل كم فزاؽ تانًظطهػ انًُاطة داخم انفظم ص 

11 
    11 - 11واظثاذً انًُشنٍح طفؽح

 االرتؼاء

 14ٌشاهذ فٍهى ذؼهًًٍ ػٍ انهٍكم انؼظًً ص  طفً
 درص : أًَاط انعًغ و انطزغ

 41-14ؼم انرًارٌٍ انذاذٍح و ؼم انًظائم طفؽح 

 41واظثاذً انًُشنٍح طفؽح  ى يكىَاخ انهٍكم انؼظًً ٌزط واظة

 انخًٍض

 طفً
ٌشاهذ فٍهى ذؼهًًٍ ػٍ انعهاس انؼظثً ػُذ انفقارٌاخ 

 11وانالفقارٌاخ ص 
 ؼظاد األطثىع ) ٌؽم داخم انظف ورقح ػًم (

 واظة
ٌكرة ظذول يقارَح تٍٍ األظهشج انؼظثٍح ػُذ انفقارٌاخ 

 وانالفقارٌاخ 
 + ؼظاد األطثىع 44شنٍح طفؽح واظثاذً انًُ

 
 (9_4تكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )اعتبارا من األسبوع القادم س
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 الخطة االسبوعية

    27/   09/  2018 إلــى        23/   09/ 2018 لألســـبـوع مــن                              ( و)  الرابع الـــــصــف   

  English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح االطاليٍح انًادج

 َىاذط انرؼهى

 انٍىو

 زوضأٌ ٌؽفظ طىرج انث 

 .أٌ ٌفظز يؼاًَ يفزداخ انظىرج 

  .ًًٌفظز انًرؼهى انكهًاخ يظرخذًيا انًؼعى انىرقً أو انزق 

  .ٌؽظم انًرؼهى ػهى يؼهىياخ يٍ ػذج يظادر 

To follow and give instructions. 

To write about your favourite game. 

 ظح أيٍز ذؽضٍز انؽظح اإلشزائٍح: كراتح اطرعاتح أدتٍح تفقزذٍٍ ػٍ ق

 انعًم انظغٍز.

Reading: Prepare Page 7 in Reading book 

Writing: Search for information about the National 

Day. 

 االؼذ
 ( كراب انطانة74رؼهح يغ كهًح َشَخَض ص) 11_1ؼفظ طىرج انثزوض يٍ اٌَح  طفً

Bridge to Success - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson 5, Page 10 

 ( كراب انُشاط11يزاظؼح ص) ............................... واظة
Activity Book 

Unit 1 - Lesson 5 - Page  10  - Ex 1 

 االشٍٍُ
 (47ؼم أَشطح انطانة ص) طفً

( كراب 11_17يُاقشح انرظهظم انشيًُ ألؼذاز قظح انعىع أو انقٍذ ص)

 انُشاط

Bridge to Success  - Learner's Book 

Unit 1- Lesson 6 - Page  11  

 

 (كراب انُشاط11كراتح األؼذاز ص) ......................... واظة
 Activity Book 

Unit 1 - Lesson 6 - Page 11 - Ex 2 

 انصالشاء
( كراب انطانة 11شزغ يفزداخ درص انىطٍ ٌؼٍش فٍُا كًا َؼٍش فٍه ص) ...................... طفً  

Bridge to Success  - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson  7 - Page  12 

 ( كراب انطانة11_11ؼفظ يؼاًَ يفزداخ ص) ...................... واظة
 Activity Book 

Unit 1 - Lesson 7 - Page  12 - Ex 1  

 االرتؼاء
(قزاءج درص )انىطٍ ٌؼٍش فٍُا كًا َؼٍش فٍه (41ؼم انُشاط انصانس ص) طفً  

Bridge to Success  - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson  8 - Page  13 

 (17ذظًٍغ قزاءج ص)  واظة
 Activity Book 

Unit 1 - Lesson 8 - Page 13 - Ex 1 

 انخًٍض
 ................................. طفً

 ( كراب انطانة17إيالء ص)

 1,4يٍ) ٌزذثظ ...... أوطاٌ( انفقزج 

Bridge to Success - Learner's Book 

Unit 1 - Lesson  9 - Page 1 4 

  ................................. واظة
Activity Book 

Unit 1 - Lesson  9 - Page  14  - Ex 1 
 

 (9_4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من ) 
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 انرزتٍح االخالقٍح  انذراطاخ االظرًاػٍح  انزٌاضٍاخا انؼهىو انًادج

 َىاذط انرؼهى

 انٍىو
 رزٌا وانثكرزٌا انثذائٍح ٌقارٌ تٍٍ انثك 

  ٌظرُرط طفاخ انفطزٌاخ وانطالئؼٍاخ 

 أٌ ٌؽم انًظائم تإطرخذاو خطح انخطىاخ األرتغ 

 أٌ ٌؽذد خاطٍح انعًغ أو قاػذج انطزغ انًظرخذيح 

 أٌ ٌؽذد انًُظ انؼذدي و ٌكًهه 

 

يتعرف الموقع النسبي والفلكي 

 لدولة االمارات

يثمن أهمية الموقع الجغرافي لدولة 

 ماراتاال

ذفظٍز انظًاخ األطاطٍح 

 نهرؼاطف واالؼرزاو وانرظايػ

 االؼذ

 ٌشاهذ فٍهى ذؼهًًٍ ػٍ يًانك انكائُاخ انؽٍح  طفً
 درص:ؼم انًظائم تإطرخذاو خطح انخطىاخ األرتغ

 77+ ذًزٌٍ ػهً اإلطرزاذٍعٍح طفؽح  71ذؼهى اإلطرزاذٍعٍح طفؽح 
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 74واظثاذً انًُشنٍح طفؽح  ٌؽفظ ذظٍُف انكائُاخ انؽٍح داخم انًًهكح  واظة

 االشٍٍُ

 طفً
 44يشاهد فيلم تعليمي عن الفطريات ص 

 ذاتغ: ؼم ايظائم  تإطرخذاو خطح انخطىاخ األرتغ

 71+ يزاظؼح اإلطرزاذٍعٍاخ طفؽح  71ذطثٍق اإلطرزاذٍعٍح طفؽح 

 واظة
 44رق بين الطالئعيات والبكتريا ص يكتب الف

    74واظثاذً انًُشنٍح طفؽح

 انصالشاء

 74ؼم طفؽح فكز وذؽذز واكرة ص  طفً
 درص : خىاص انعًغ و قىاػذ انطزغ

 17-11ؼم انرًارٌٍ انذاذٍح و ؼم انًظائم طفؽح 

 واظة
ؼم ذذرٌثاخ ايأل كم فزاؽ تانًظطهػ انًُاطة داخم انفظم ص 

11 
    11 - 11ًُشنٍح طفؽحواظثاذً ان

 االرتؼاء

 14ٌشاهذ فٍهى ذؼهًًٍ ػٍ انهٍكم انؼظًً ص  طفً
 درص : أًَاط انعًغ و انطزغ

 41-14ؼم انرًارٌٍ انذاذٍح و ؼم انًظائم طفؽح 

 41واظثاذً انًُشنٍح طفؽح  ٌزطى يكىَاخ انهٍكم انؼظًً  واظة

 انخًٍض

 طفً
ً ػُذ انفقارٌاخ ٌشاهذ فٍهى ذؼهًًٍ ػٍ انعهاس انؼظث

 11وانالفقارٌاخ ص 
 ؼظاد األطثىع ) ٌؽم داخم انظف ورقح ػًم (

 واظة
ٌكرة ظذول يقارَح تٍٍ األظهشج انؼظثٍح ػُذ انفقارٌاخ 

 وانالفقارٌاخ 
 + ؼظاد األطثىع 44واظثاذً انًُشنٍح طفؽح 

 
 (9_4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )


