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 22/ 10/  2020إلــى           18/  10/  2020الخطة االسبوعٌة: لؤلســـبـوع مــن 
 )أالصف والشعبة: الرابع )

 انًادج

 

 انررتُح اإلساليُح
Islamic  

 انهغح انعرتُح
Arabic  

 انهغح اإلَكهُزَح 

English 
 انرَاضُاخ
Math  

      

 َىاذح انرعهى       
 
 
 

 

 

 ىوـــانــُ

  سىرج انطارق
 َرهى سىرج انطارق ذالوج سهًُح

  َفسر انًفرداخ انىاردج فٍ اَِاخ
   َشرذ انًعًُ اإلخًانٍ نَّاخ

  َقرأ انُض قراءج خهرَح

 سهًُح 

  َسرخرج انًعهىياخ انهايح

 يٍ انُض

 َحذد ركٍُ اندًهح االسًُح 

 To read and talk about desert animals and 
plants. 

 To use adjective to describe people. 

 To use pronouns.  

  و  10ٌتعرف على مضاعفات االعداد
 1000و 100

  ٌقرب نواتج الضرب 

  ٌستخدم القٌمة المكانٌة فى الضرب 

  ٌستجدم النماذج فى الضرب 
 ٌضرب فى عدد مكون من رقمٌن  -Reading: Anchor-Read & prepare pages 20-21. 

(Merchant) 

-Writing: -To write a summary of the story - The 
Guest  

 طفٍ االحذ
 46إنً طفحح 46يٍ طفحح 

شرذ يفرداخ انُض اندذَذج ص 

961- 981 
Bridge to Success L. Bk Lesson 3 - Page 43  9111و 911و  91مضاعفات االعداد 

 واخة
 Bridge to Success A. Bk Lesson 3 Page 32 Ex:2  كراتح خًهح يٍ اخرُارك  ذسًُع سىرج انثروج

 111و  119الكتاب المدرسى صفحة 

 التقدٌر لناتج الضرب Bridge to Success L. Bk Lesson 4 - Page 44 قراءج انُض قراءج سهًُح ------------------ طفٍ االثٍُُ

 واخة
 118و  116الكتاب المدرسى صفحة  Activity on LMS 49حم كراب انُشاط ص  --------------------

 

يراتعح انقراءج طفحاخ يٍ ذارَخ طُة  ---------------------- طفٍ انثالثاء

 41انكثري+ حم ص 

Bridge to Success L. Bk Lesson 4  
Page 45 

 استخدام القٌمة المكانٌة للضرب

 ------------------- واخة

 انُشاط 63حم ص 
Bridge to Success L. Bk Lesson 4  
Page 45 EX:2 

 214و 213الكتاب المدرسى صفحة   
 

 انطانة 916اندًهح االسًُح  61إنً طفحح 48يٍ طفحح  طفٍ اْرتعاء

Bridge to Success L. Bk Lesson 5  
Page 46 

 استخدام النماذج فى عملٌة الضرب

 ----------------- واخة
 Bridge to Success A. Bk Lesson 5 Page 34 916ذذرب ص 

 220و  219الكتاب المدرسى صفحة 

  Bridge to Success L.Bk Lesson 6 46اندًهح االسًُح انُشاط   ذسًُع سىرج انطارق طفٍ انخًُس
Page 47 

 الضرب فى عدد مكون من رقمٌن

 118و  116الكتاب المدرسى صفحة  Live worksheet 46انُشاط  حم ---------------------- واخة
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 )أ( الرابع : الصف والشعبةتابع               

 انًادج
 انعهىو

Science  

 انذراساخ االخرًاعُح وانررتُح اْخالقُح
Moral Education and Social studies 

 انرظًُى وانركُهىخُا

Design and Technology 
   انرعهىَىاذح      

 
 

 

 ىوـــنــُا

  ٌقارن بٌن استجابات النباتات للبٌئة التً تحٌط بها-
ٌستنتج مظاهر التكٌف التً تساعد النباتات والحٌوانات الصحراوٌة -

 على البقاء على قٌد الحٌاة

  دراساخ اخرًاعُح

َثًٍ اْهًُح االقرظادَح نهسهىل انذاخهُح فٍ دونح 

  االياراخ

االياراخ انىاقعح ذحد االحرالل االَراٍََحذد خزر دونح   

 َسرعرع أهًُح اندزر فٍ دونح االياراخ انعرتُح انًرحذج

 Demonstrate 
drawing skills in 
block-based 
programming. 

 Illustrate an 
animation in block-
based programming. 

  911طرٌقة استخدام الحٌوانات لحواسهاص  تعلٌمً فٌلم طفٍ االحذ

 

  دراسات اجتماعٌة

 66صفً :االهمٌة االقتصادٌة للسهول الداخلٌة ص

  أخطط وابتكر 66واجب: ص

  61صفً :الجزر ص

واجب :صمم مخطط ذهنً عن أهمٌة الجزر فً دولة االمارات 
 العربٌةالمتحدة

 

 

 

Solve problems  

Activities 

(8 p. 40 & 9 p. 41) 

 بوجود عٌنٌن فً الجزء األمامً من الرأسٌبحث عن حٌوانات تتمٌز  واخة

 999النباتات نحو الضوء ص  ظاهرة انتحاء عن تعلٌمً فٌلم طفٍ االثٍُُ

 واخة
ٌضع نبات قرب النافذة وٌصور ٌومٌا التغٌر فً اتجاه النبات )النشاط 

  (حر وحسب توفرالنبات

   991النباتات الصحراوٌة ص عن مظاهر التكٌف عند  تعلٌمً فٌلم- طفٍ انثالثاء

وٌكتب عن نمو النباتات فً البٌئات   991ٌطلع على الصورة ص  واخة
 (1المختلفة )

 عن نباتات وحٌوانات الغابات وٌكتبpadlet  برنامج فً ٌشارك طفٍ اْرتعاء

 واخة
 (6السؤال ) 996ص   فكر وتحدث واكتب 

 ------------------ طفٍ انخًُس

 ------------ واخة
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 11/ 91/  1111إلــى            98/ 91/     1111الخطة االسبوعٌة: لؤلســـبـوع مــن 
 ()ب الرابعالصف والشعبة : 

 انًادج

 

 انررتُح اإلساليُح
Islamic  

 انهغح انعرتُح
Arabic  

 انهغح اإلَكهُزَح 

English 
 انرَاضُاخ
Math  

   َىاذح انرعهى       

 
 

 

 

 

 

 ىوـــانــُ

  سىرج انطارق

 ٌتلو سورة الطارق تالوة سلٌمة
  ٌفسر المفردات الواردة فً اآلٌات

   ٌشرح المعنى اإلجمالً لآلٌات
 

  ٌقرأ النص قراءة
 جهرٌة سلٌمة

  ٌستخرج المعلومات
 الهامة من النص

    ٌحدد ركنً الجملة
  االسمٌة

 

 To read and talk about desert animals 
and plants. 

 To use adjective to describe people. 

 To use pronouns.  

  و  10ٌتعرف على مضاعفات االعداد
 1000و 100

  ٌقرب نواتج الضرب 

  ٌستخدم القٌمة المكانٌة فى الضرب 

  ٌستجدم النماذج فى الضرب 

 ٌضرب فى عدد مكون من رقمٌن 
 

-Reading: Anchor- Read & prepare pages 20-
21. (Merchant) 

-Writing: -Write a summary of the story – The 
Guest  

 4إلى صفحة 46من صفحة  طفٍ االحذ
شرح مفردات النص الجدٌدة ص 

 لطالب  981 -961
Bridge to Success L. Bk Lesson 3 Page 43  9111و 911و  91مضاعفات االعداد 

 اختٌارككتابة جملة من  تسمٌع سورة البروج واخة
Bridge to Success A. Bk Lesson 3 Page 
32EX:2 

 111و  119الكتاب المدرسى صفحة 

 طفٍ االثٍُُ
----------------- 

 
قراءة النص المعلوماتً صفحات 

 من تارٌخ جزٌرة طنب الكبرى
Bridge to Success L. Bk Lesson 4 Page 44 التقدٌر لناتج الضرب 

 واخة
 118و  116الكتاب المدرسى صفحة  Activity on LMS 49حل كتاب النشاط  ---------------------

يراتعح انقراءج طفحاخ يٍ ذارَخ طُة  6إنً طفحح 48يٍ طفحح  طفٍ انثالثاء

 انُشاط 41انكثري+ حم ص 
Bridge to Success L. Bk Lesson 4 Page 45 استخدام القٌمة المكانٌة للضرب 

 ------------------------ واخة
  انُشاط 41حم ص 

Bridge to Success L. Bk Lesson 4 Page 45 
EX:2    214و 213الكتاب المدرسى صفحة 

 ------------------ طفٍ اْرتعاء
 استخدام النماذج فى عملٌة الضرب Bridge to Success L. Bk Lesson 5 Page 46   انطانة 916اندًهح االسًُح 

 ------------------- واخة
 220و  219الكتاب المدرسى صفحة  Bridge to Success A. Bk Lesson 5 Page 34 انطانة 197ذذرب ص 

 الضرب فى عدد مكون من رقمٌن Bridge to Success L. Bk Lesson 6 Page 47 النشاط 46مراجعة الجملة االسمٌة   ذسًُع سىرج انطارق طفٍ انخًُس

 واخة
 Live worksheet النشاط 46صحل  

 118و  116الكتاب المدرسى صفحة 
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 (ب) الرابع : الصف والشعبةتابع 

 انًادج
 انعهىو

Science  

 و انررتُح اْخالقُح انذراساخ االخرًاعُح
Moral Education and Social studies 

 انرظًُى وانركُهىخُا

Design and Technology 
 َىاذح انرعهى     

 

 انُىو

  ٌقارن بٌن استجابات النباتات للبٌئة التً تحٌط بها-

ٌستنتج مظاهر التكٌف التً تساعد النباتات والحٌوانات -

 الصحراوٌة على البقاء على قٌد الحٌاة

  دراساخ اخرًاعُح
  

    َثًٍ اْهًُح االقرظادَح نهسهىل انذاخهُح فٍ دونح االياراخ
-االحرالل االَراٍََحذد خزر دونح االياراخ انىاقعح ذحد    

 -َسرعرع أهًُح اندزر فٍ دونح االياراخ انعرتُح انًرحذج

 Demonstrate drawing 
skills in block-based 
programming. 

 Illustrate an 
animation in block-
based programming. 

 

  911طرٌقة استخدام الحٌوانات لحواسهاص  تعلٌمً فٌلم طفٍ  االحذ 

 

   اجتماعٌةدراسات 

  

   66صفً :االهمٌة االقتصادٌة للسهول الداخلٌة ص

    أخطط وابتكر 66واجب: ص

   61صفً :الجزر ص

واجب :صمم مخطط ذهنً عن أهمٌة الجزر فً دولة االمارات 
 العربٌةالمتحدة

 

 

 

Solve problems  

Activities 

(8 p. 40 & 9 p. 41) 

 

عٌنٌن فً الجزء األمامً من ٌبحث عن حٌوانات تتمٌز بوجود  واخة 
 الرأس

 طفٍ  االثٍُُ 
 999النباتات نحو الضوء ص  ظاهرة انتحاء عن تعلٌمً فٌلم

ٌضع نبات قرب النافذة وٌصور ٌومٌا التغٌر فً اتجاه النبات  واخة 
     ()النشاط حر وحسب توفرالنبات

النباتات الصحراوٌة ص عن مظاهر التكٌف عند  تعلٌمً فٌلم- طفٍ  انثالثاء 
991   

 واخة 
وٌكتب عن نمو النباتات فً البٌئات   991ٌطلع على الصورة ص 

 (1المختلفة )

 ---------- طفٍ  االرتعاء 

 ----------- واخة 

 طفٍ  انخًُس 
 عن نباتات وحٌوانات الغابات وٌكتبpadlet  برنامج فً ٌشارك

 (6السؤال ) 996ص   فكر وتحدث واكتب  واخة 
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 11/ 91/  1111إلــى            98/ 91/    1111الخطة االسبوعٌة: لؤلســـبـوع مــن 
 (الصف والشعبة: الرابع )ج

 انًادج

 

 انررتُح اإلساليُح
Islamic  

 انهغح انعرتُح
Arabic  

 انهغح اإلَكهُزَح 

English 
 انرَاضُاخ
Math  

   َىاذح انرعهى       

 
 

 

 

 

 

 ىوـــانــُ

  سورة الطارق
 ٌتلو سورة الطارق تالوة سلٌمة

  ٌفسر المفردات الواردة فً اآلٌات
   ٌشرح المعنى اإلجمالً لآلٌات

 

 

 ٌقرأ النص قراءة سلٌمة 

 ٌفسر المفردات الجدٌدة 
  مالحظة :سوف نبدأ باستخدام

الجزء الثانً من كتاب الطالب 
 .بدًءا من ٌوم اإلثنٌن

To read a story for details  

To use the first conditional in 

sentences  

To use new vocabulary in 

meaningful sentences 

  و  10ٌتعرف على مضاعفات االعداد
 1000و 100

  ٌقرب نواتج الضرب 

  ٌستخدم القٌمة المكانٌة فى الضرب 

  ٌستجدم النماذج فى الضرب 

  رقمٌنٌضرب فى عدد مكون من 
 

Reading: Anchor: Read & prepare 

Pages (8-10) 

 (Writing) Write sentences about the 

story 

 46إلى صفحة 46من صفحة  طفٍ االحذ
 

نص االستماع )ما أحلى شتاء 
 (بالدي

Bridge to Success - Unit 3 – LB – 
Lesson 8 – Page 50 

 9111و 911و  91مضاعفات االعداد 

 واخة
 تسمٌع سورة البروج

التدرب على مفردات درس )شهٌد 
 (اإلمارات األول

Bridge to Success - Unit 3 – AB – 
Lesson 8 – Page 37  111و  119الكتاب المدرسى صفحة 

 طفٍ االثٍُُ
---------------------- 

المفردات والتراكٌب درس )شهٌد 
 (اإلمارات األول

Bridge to Success – Unit 3 – LB – 
Lesson 9 – Page 51 

 التقدٌر لناتج الضرب

 واخة
 كتاب النشاط 61صفحة --------------------------

Bridge to Success - Unit 3 – AB – 
Lesson 9 – Page 38 

 118و  116الكتاب المدرسى صفحة 
 

 نص شهٌد اإلمارات األول 6إلى صفحة 48من صفحة  طفٍ انثالثاء
Anchor – Reading Book- The Guest 
– Page (8-10) 

 استخدام القٌمة المكانٌة للضرب

 214و 213الكتاب المدرسى صفحة    Write sentences about your friend --------------  واخة

  طفٍ اْرتعاء
 متابعة نص شهٌد اإلمارات األول

Bridge to Success - Unit 3 – LB – 
Lesson 10 – Page 52 

 استخدام النماذج فى عملٌة الضرب

  واخة
 كتاب النشاط 66صفحة 

Bridge to Success - Unit 3 – AB – 
Lesson 10 – Page 39 

 220و  219الكتاب المدرسى صفحة 

 – Bridge to Success - Unit 3 – LB (إمالء األلف اللٌنة )قطعة خارجٌة  تسمٌع سورة الطارق طفٍ انخًُس
Lesson 10 – Page 53 

 الضرب فى عدد مكون من رقمٌن

 Live worksheet --------------------------  واخة
 118و  116الكتاب المدرسى صفحة 
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 (ج) الرابع : الصف والشعبةتابع 

 انًادج
 انعهىو

Science  

 انذراساخ االخرًاعُح وانررتُح اْخالقُح
Moral Education and Social studies 

 وانركُهىخُاانرظًُى 

Design and Technology 
   َىاذح انرعهى     

 
 

 ىوـــانــُ

  ٌقارن بٌن استجابات النباتات للبٌئة التً تحٌط بها-
ٌستنتج مظاهر التكٌف التً تساعد النباتات والحٌوانات -

 الصحراوٌة على البقاء على قٌد الحٌاة

 

  انذراساخ االخرًاعُح

1طثُعح تالدٌ    

. اْهًُح االقرظادَح نهسهىل تذونح اإلياراخَثًٍ    

2طثُعح تالدٌ   

 َحذد خزر دونح اإلياراخ انىاقعح ذحد االحرالل اإلَراٍَ

 

 Demonstrate drawing 
skills in block-based 
programming. 

 Illustrate an 
animation in block-
based programming. 

 

  911الحٌوانات لحواسهاص ٌناقش طرٌقة استخدام  طفٍ االحذ

 

 

 

 61انذراساخ االخرًاعُح :طفٍ:اْهًُح االقرظادَح نهسهىل ص

 66واخة:أخطظ وأتركر ص

 61طفٍ:أوال:اندزر ص

 61واخة:أالحظ وأطم ص

 

 

 

 

Solve problems  

Activities 

(8 p. 40 & 9 p. 41) 

 

  كتابة أسماء حٌوانات تتمٌز بوجود عٌنٌن فً الجزء األمامً واخة

 طفٍ االثٍُُ
….................... 

 ...................................… واخة

 999مفهوم ظاهرة انتحاء النبات نحو الضوء ص  طفٍ انثالثاء

 ................................… واخة

  مظاهر التكٌف عند النباتات الصحراوٌة طفٍ اْرتعاء

 واخة
 991ص  1حل سؤال 

مظاهر التكٌف التً تساعد نباتات و حٌوانات الغابة فً البقاء  طفٍ انخًُس
 996على قٌد الحٌاة ص 

  انشاء مخطط المفاهٌم على صفحة مالحظاتً واخة

 
 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 11/ 91/  1111إلــى        98/  91/     1111الخطة االسبوعٌة: لؤلســـبـوع مــن 
 (الصف والشعبة: الرابع )د

 انًادج

 

 انررتُح اإلساليُح
Islamic  

 انهغح انعرتُح
Arabic  

 انهغح اإلَكهُزَح 

English 
 انرَاضُاخ
Math  

 

 َىاذح انرعهى 

 

 

 انُىو 

  سورة الطارق
 ٌتلو سورة الطارق تالوة سلٌمة

  ٌفسر المفردات الواردة فً اآلٌات
   ٌشرح المعنى اإلجمالً لآلٌات

 

 ٌقرأ النص قراءة سلٌمة 

 ٌفسر المفردات الجدٌدة 
  مالحظة :سوف نبدأ باستخدام

الجزء الثانً من كتاب الطالب 
 .بدًءا من ٌوم اإلثنٌن

 

To read a story for details  
To use the first conditional in 
sentences  
To use new vocabulary in meaningful 
sentences 

  و  10ٌتعرف على مضاعفات االعداد
 1000و 100

  ٌقرب نواتج الضرب 

  ٌستخدم القٌمة المكانٌة فى الضرب 

  ٌستجدم النماذج فى الضرب 
 ٌضرب فى عدد مكون من رقمٌن 

 

Reading: Anchor: Read & prepare 
Pages (8-10) 

(Writing) Write sentences about the 
story 

 طفٍ االحذ
 46إلى صفحة 46من صفحة 

أحلى شتاء نص االستماع )ما 
 (بالدي

Bridge to Success - Unit 3 – LB – 
Lesson 8 – Page 50 

 9111و 911و  91مضاعفات االعداد 

 واخة
 تسمٌع سورة البروج

التدرب على مفردات درس )شهٌد 
 (اإلمارات األول

Bridge to Success - Unit 3 – AB – 
Lesson 8 – Page 37 

 111و  119الكتاب المدرسى صفحة 

 طفٍ االثٍُُ
------------------- 

المفردات والتراكٌب درس )شهٌد 
 (اإلمارات األول

Bridge to Success – Unit 3 – LB – 
Lesson 9 – Page 51 

 التقدٌر لناتج الضرب

 واخة
 – Bridge to Success - Unit 3 – AB كتاب النشاط 61صفحة --------------

Lesson 9 – Page 38 
 118و  116المدرسى صفحة الكتاب 

 طفٍ انثالثاء
 نص شهٌد اإلمارات األول 61إلى صفحة 48من صفحة 

Anchor – Reading Book- The Guest – 
Pages (8-10) 

 استخدام القٌمة المكانٌة للضرب

 214و 213الكتاب المدرسى صفحة    Write sentences about your friend ..............................................… ----------------- واخة

 ----------------- طفٍ اْرتعاء
 متابعة نص شهٌد اإلمارات األول

Bridge to Success - Unit 3 – LB – 
Lesson 10 – Page 52 

 استخدام النماذج فى عملية الضرب

 – Bridge to Success - Unit 3 – AB كتاب النشاط 66صفحة  ---------------- واخة
Lesson 10 – Page 39 

 220و  219الكتاب المدرسى صفحة 
 

 – Bridge to Success - Unit 3 – LB (إمالء األلف اللٌنة )قطعة خارجٌة  تسمٌع سورة الطارق طفٍ انخًُس
Lesson 10 – Page 53 

 الضرب فى عدد مكون من رقمٌن

 ...................................… ---------------------- واخة
Live worksheet  118و  116الكتاب المدرسى صفحة 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 )د( الرابع : الصف والشعبةتابع 

 انًادج
 انعهىو

Science  

 انذراساخ االخرًاعُح وانررتُح اْخالقُح
Moral Education and Social studies 

 انرظًُى وانركُهىخُا

Design and Technology 
   َىاذح انرعهى     

 
 

 ىوـــانــُ

  ٌقارن بٌن استجابات النباتات للبٌئة التً تحٌط بها-
ٌستنتج مظاهر التكٌف التً تساعد النباتات والحٌوانات -

 الصحراوٌة على البقاء على قٌد الحٌاة

 

  انذراساخ االخرًاعُح

1طثُعح تالدٌ    

  َثًٍ اْهًُح االقرظادَح نهسهىل تذونح اإلياراخ.

2طثُعح تالدٌ   

 َحذد خزر دونح اإلياراخ انىاقعح ذحد االحرالل اإلَراٍَ
 

 Demonstrate drawing 
skills in block-based 
programming. 

 Illustrate an 
animation in block-
based programming. 

 

 911ٌناقش طرٌقة استخدام الحٌوانات لحواسها ص  طفٍ االحذ
 

 

 

 

 61:طفٍ:اْهًُح االقرظادَح نهسهىل صانذراساخ االخرًاعُح 

 66واخة:أخطظ وأتركر ص

 61طفٍ:أوال :اندزر ص

 61واخة:أالحظ وأطم ص

 

 

 

 

Solve problems  

Activities 

(8 p. 40 & 9 p. 41) 

 

 كتابة أسماء حٌوانات تتمٌز بوجود عٌنٌن فً الجزء األمامً واخة

 111مفهوم ظاهرة انتحاء النبات نحو الضوء ص  طفٍ االثٍُُ

 ..................................… واخة

 مظاهر التكٌف عند النباتات الصحراوٌة طفٍ انثالثاء

 991ص  1حل سؤال  واخة

 ......................................… طفٍ اْرتعاء

 ..................................… واخة

مظاهر التكٌف التً تساعد نباتات و حٌوانات الغابة فً البقاء  طفٍ انخًُس
 996على قٌد الحٌاة ص 

 انشاء مخطط المفاهٌم على صفحة مالحظاتً واخة
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 22/ 10/  2020إلــى          18/ 10/     2020الخطة االسبوعٌة: لؤلســـبـوع مــن 
 

 )هـ( الرابع: الصف والشعبة 

 انًادج

 

 انررتُح اإلساليُح
Islamic  

 انهغح انعرتُح
Arabic  

 انهغح اإلَكهُزَح 

English 
 انرَاضُاخ
Math  

 َىاذح انرعهى       
  

 
 

 

 

 

 ىوـــانــُ

  سورة الطارق
 ٌتلو سورة الطارق تالوة سلٌمة

  ٌفسر المفردات الواردة فً اآلٌات
المعنى اإلجمالً لآلٌاتٌشرح     

 

 ٌقرأ النص قراءة سلٌمة 

 ٌفسر المفردات الجدٌدة 
  مالحظة :سوف نبدأ باستخدام

الجزء الثانً من كتاب الطالب بدًءا 
 .من ٌوم اإلثنٌن

 

Learning Objectives:  

 To identify different desert animals. 

 To compare different desert animals.  

 To read texts for details.  

 To write a short paragraph about “Oryx”. 

  ٌتعرف على مضاعفات االعداد
 1000و 100و  10

  ٌقرب نواتج الضرب 

  ٌستخدم القٌمة المكانٌة فى
 الضرب 

  ٌستجدم النماذج فى الضرب 
  ٌضرب فى عدد مكون من

 رقمٌن

 Reading: Anchor – Read & prepare pages 
6 – 12  

 Writing: Search for information to write a 
paragraph about the “UAE Desert” 

 46إلى صفحة 46من صفحة  طفٍ االحذ
 

نص االستماع )ما أحلى شتاء 
 Bridge to Success – Learner Book – Pages 47, 48 (بالدي

 9111و 911و  91يضاعفاخ االعذاد 

 

 واخة
 تسمٌع سورة البروج

التدرب على مفردات درس )شهٌد 
 202و  201انكراب انًذرسً طفحح   Bridge to Success - Activity Book – Pages 35, 36 (اإلمارات األول

 طفٍ االثٍُُ
 

المفردات والتراكٌب درس )شهٌد 
 (اإلمارات األول

Bridge to Success – Learner Book – Pages 49, 50 انرقذَر نُاذح انضرب 

 كتاب النشاط 61صفحة  واخة
Bridge to Success - Activity Book – Pages 37, 38  202و  202انكراب انًذرسً طفحح 

 نص شهٌد اإلمارات األول 6إلى صفحة 48من صفحة  طفٍ انثالثاء
Bridge to Success – Learner Book – Pages 51, 52  نهضرباسرخذاو انقًُح انًكاَُح 

 214و 213انكراب انًذرسً طفحح    Bridge to Success - Activity Book – Page 39 ..........................................…  واخة

 استخدام النماذج فى عملية الضرب Bridge to Success – Learner Book – Pages 53, 54 متابعة نص شهٌد اإلمارات األول  طفٍ اْرتعاء

  واخة
 Bridge to Success - Activity Book – Page 40 كتاب النشاط 66صفحة 

 220و  219انكراب انًذرسً طفحح 
 

 Bridge to Success – Learner Book – Pages 55, 56 (إمالء األلف اللٌنة )قطعة خارجٌة  تسمٌع سورة الطارق طفٍ انخًُس
 انضرب فً عذد يكىٌ يٍ رقًٍُ

 222و  222انكراب انًذرسً طفحح  Bridge to Success - Activity Book – Page 41 ................................  واخة



 

QM-119-F3 

kh 

 
 )هـ(الرابع  : والشعبةالصف تابع 

 انًادج
 انعهىو

Science  

 انذراساخ االخرًاعُح وانررتُح اْخالقُح
Moral Education and Social studies 

 وانركُهىخُاانرظًُى 

Design and Technology 
   َىاذح انرعهى     

 
 

 ىوـــانــُ

  ٌقارن بٌن استجابات النباتات للبٌئة التً تحٌط بها-
ٌستنتج مظاهر التكٌف التً تساعد النباتات والحٌوانات -

 الصحراوٌة على البقاء على قٌد الحٌاة

  انذراساخ االخرًاعُح

1طثُعح تالدٌ    

. االقرظادَح نهسهىل تذونح اإلياراخ َثًٍ اْهًُح   

2طثُعح تالدٌ   

 َحذد خزر دونح اإلياراخ انىاقعح ذحد االحرالل اإلَراٍَ
 

 Demonstrate drawing 
skills in block-based 
programming. 

 Illustrate an 
animation in block-
based programming. 

 

  911الحٌوانات لحواسها ص طرٌقة استخدام  تعلٌمً فٌلم طفٍ االحذ

 

 61انذراساخ االخرًاعُح :طفٍ:اْهًُح االقرظادَح نهسهىل ص

 66واخة:أخطظ وأتركر ص

 61اندزر ص:طفٍ:أوال

 61واخة:أالحظ وأطم ص

 

 

 

 

Solve problems  

Activities 

(8 p. 40 & 9 p. 41) 

 

ٌبحث عن حٌوانات تتمٌز بوجود عٌنٌن فً الجزء األمامً من  واخة
 الرأس

 --------- طفٍ االثٍُُ

 --------- واخة

 999النباتات نحو الضوء ص  ظاهرة انتحاء عن تعلٌمً فٌلم طفٍ انثالثاء

 واخة
ٌضع نبات قرب النافذة وٌصور ٌومٌا التغٌر فً اتجاه النبات 

    ( )النشاط حر وحسب توفرالنبات

 طفٍ اْرتعاء
التكٌف عند النباتات الصحراوٌة ص عن مظاهر  تعلٌمً فٌلم-

991   

 واخة
وٌكتب عن نمو النباتات فً البٌئات   991ٌطلع على الصورة ص 

 (1المختلفة )

 عن نباتات وحٌوانات الغابات وٌكتبpadlet  برنامج فً ٌشارك طفٍ انخًُس

 (6السؤال ) 996ص   فكر وتحدث واكتب  واخة

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 11/ 91/  1111إلــى     98/  91/     1111لؤلســـبـوع مــن الخطة االسبوعٌة: 
 (الصف والشعبة: الرابع )و

 انًادج

 

 انررتُح اإلساليُح
Islamic  

 انهغح انعرتُح
Arabic  

 انهغح اإلَكهُزَح 

English 
 انرَاضُاخ
Math  

   َىاذح انرعهى       

 
 

 

 

 ىوـــانــُ

  سورة الطارق
سلٌمةٌتلو سورة الطارق تالوة   

  ٌفسر المفردات الواردة فً اآلٌات
   ٌشرح المعنى اإلجمالً لآلٌات

 

 َقرأ انُض قراءج سهًُح 

 َفسر انًفرداخ اندذَذج 

  يالحظح :سىف َثذأ تاسرخذاو

اندزء انثاٍَ يٍ كراب انطانة 

 .تذًءا يٍ َىو اإلثٍُُ

 

To read a story for details  

To use the first conditional in 

sentences  

To use new vocabulary in 

meaningful sentences 

  و  10ٌتعرف على مضاعفات االعداد
 1000و 100

  ٌقرب نواتج الضرب 

  ٌستخدم القٌمة المكانٌة فى الضرب 

  ٌستجدم النماذج فى الضرب 

 ٌضرب فى عدد مكون من رقمٌن 
 

Reading: Anchor: Read & prepare  
 Pages (8-10) 

 (Writing) Write sentences about the 
story 

 طفٍ االحذ
 46إلى صفحة 46من صفحة 

نص االستماع )ما أحلى شتاء 
 (بالدي

Bridge to Success - Unit 3 – LB – 
Lesson 8 – Page 50 

 9111و 911و  91مضاعفات االعداد 
 

 واخة
 تسمٌع سورة البروج

التدرب على مفردات درس )شهٌد 
 (اإلمارات األول

Bridge to Success - Unit 3 – AB – 
Lesson 8 – Page 37 

 111و  119الكتاب المدرسى صفحة 

 طفٍ االثٍُُ
 

المفردات والتراكٌب درس )شهٌد 
 (اإلمارات األول

Bridge to Success – Unit 3 – LB – 
Lesson 9 – Page 51 

 التقدٌر لناتج الضرب

  واخة
 – Bridge to Success - Unit 3 – AB كتاب النشاط 61صفحة

Lesson 9 – Page 38 
 118و  116الكتاب المدرسى صفحة 

 6إلى صفحة 48من صفحة  طفٍ انثالثاء
 نص شهٌد اإلمارات األول

Anchor – Reading Book- The Guest 
– Page (8-10) 

 المكانٌة للضرباستخدام القٌمة 

 214و 213الكتاب المدرسى صفحة    Write sentences about your friend .........................................…  واخة

  طفٍ اْرتعاء
 متابعة نص شهٌد اإلمارات األول

Bridge to Success - Unit 3 – LB – 
Lesson 10 – Page 52 

الضرباستخدام النماذج فى عملٌة   

 – Bridge to Success - Unit 3 – AB كتاب النشاط 66صفحة   واخة
Lesson 10 – Page 39 

 220و  219الكتاب المدرسى صفحة 

 – Bridge to Success - Unit 3 – LB (إمالء األلف اللٌنة )قطعة خارجٌة  تسمٌع سورة الطارق طفٍ انخًُس
Lesson 10 – Page 53 

 رقمٌن الضرب فى عدد مكون من

 ........................................…  واخة
Live worksheet  118و  116الكتاب المدرسى صفحة 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 )و( الرابع : والشعبةالصف تابع 

 انًادج
 انعهىو

Science  

 انذراساخ االخرًاعُح وانررتُح اْخالقُح
Moral Education and Social studies 

 انرظًُى وانركُهىخُا

Design and Technology 
 َىاذح انرعهى 

 

 انُىو 

  ٌقارن بٌن استجابات النباتات للبٌئة التً تحٌط بها-

ٌستنتج مظاهر التكٌف التً تساعد النباتات والحٌوانات الصحراوٌة -
 على البقاء على قٌد الحٌاة

    دراساخ اخرًاعُح
  

-االياراخ َثًٍ اْهًُح االقرظادَح نهسهىل انذاخهُح فٍ دونح       
-َحذد خزر دونح االياراخ انىاقعح ذحد االحرالل االَراٍَ    

 َسرعرع أهًُح اندزر فٍ دونح االياراخ انعرتُح انًرحذج

 Demonstrate drawing 
skills in block-based 
programming. 

 Illustrate an 
animation in block-
based programming. 

 

  ------------------------------- طفٍ االحذ

    دراساخ اخرًاعُح

   66طفٍ :االهًُح االقرظادَح نهسهىل انذاخهُح ص

    أخطظ واتركر 66واخة: ص

    61طفٍ :اندزر ص

واخة :طًى يخطظ رهٍُ عٍ أهًُح اندزر فٍ دونح االياراخ 

 انعرتُحانًرحذج

 

 

 

Solve problems  

Activities 

(8 p. 40 & 9 p. 41) 

 

 ---------------------------------- واخة

 911طرٌقة استخدام الحٌوانات لحواسها ص  تعلٌمً فٌلم طفٍ االثٍُُ

 واخة
ٌبحث عن حٌوانات تتمٌز بوجود عٌنٌن فً الجزء األمامً من 

 الرأس

 999النباتات نحو الضوء ص  ظاهرة انتحاء عن تعلٌمً فٌلم طفٍ انثالثاء

 واخة
ٌضع نبات قرب النافذة وٌصور ٌومٌا التغٌر فً اتجاه النبات 

     ()النشاط حر وحسب توفرالنبات

 طفٍ اْرتعاء
 991عن مظاهر التكٌف عند النباتات الصحراوٌة ص  تعلٌمً فٌلم-

  

 واخة
وٌكتب عن نمو النباتات فً البٌئات   991ٌطلع على الصورة ص 

 (1المختلفة )

 عن نباتات وحٌوانات الغابات وٌكتبpadlet  برنامج فً ٌشارك طفٍ انخًُس

 (6السؤال ) 996ص   فكر وتحدث واكتب  واخة

 
 
 



 

QM-119-F3 

kh 

  

 22/ 10/  2020إلــى     18/   10/     2020الخطة االسبوعٌة: لؤلســـبـوع مــن                                                          
 (والشعبة: الرابع )زالصف 

 انًادج

 

 انررتُح اإلساليُح
Islamic  

 انهغح انعرتُح
Arabic  

 انهغح اإلَكهُزَح 

English 
 انرَاضُاخ
Math  

   َىاذح انرعهى       

 
 

 

 

 

 ىوـــانــُ

  سىرج انطارق
 َرهى سىرج انطارق ذالوج سهًُح

  َفسر انًفرداخ انىاردج فٍ اَِاخ
نَّاخَشرذ انًعًُ اإلخًانٍ     

 

 َقرأ انُض قراءج سهًُح 

 َفسر انًفرداخ اندذَذج 

  يالحظح :سىف َثذأ تاسرخذاو اندزء

انثاٍَ يٍ كراب انطانة تذًءا يٍ َىو 

 .اإلثٍُُ

 

To read a story for details  

To use the first conditional in 

sentences  

To use new vocabulary in meaningful 

sentences 

  و  10ٌتعرف على مضاعفات االعداد
 1000و 100

  ٌقرب نواتج الضرب 

  ٌستخدم القٌمة المكانٌة فى الضرب 

  ٌستجدم النماذج فى الضرب 

 ٌضرب فى عدد مكون من رقمٌن 
 

Reading: Anchor: Read & prepare Pages (8-10) 

(Writing) Write sentences about the story 

 46إنً طفحح 46طفحح يٍ  طفٍ االحذ

 

نص االستماع )ما أحلى شتاء 
 (بالدي

Bridge to Success - Unit 3 – LB – Lesson 8 
– Page 50 

 9111و 911و  91يضاعفاخ االعذاد 

 

 واخة
  ذسًُع سىرج انثروج

التدرب على مفردات درس )شهٌد 
 (اإلمارات األول

Bridge to Success - Unit 3 – AB – Lesson 8 
– Page 37  202و  201انكراب انًذرسً طفحح 

 طفٍ االثٍُُ
-------------------------- 

المفردات والتراكٌب درس )شهٌد 
 (اإلمارات األول

Bridge to Success – Unit 3 – LB – Lesson 9 
– Page 51 

 انرقذَر نُاذح انضرب

 واخة
------------------------------ 

 Bridge to Success - Unit 3 – AB – Lesson 9 كتاب النشاط 61صفحة
– Page 38 

 202و  202انكراب انًذرسً طفحح 

 

 6إنً طفحح 48يٍ طفحح  طفٍ انثالثاء
 نص شهٌد اإلمارات األول

Anchor – Reading Book- The Guest – 
Page (8-10) 

 اسرخذاو انقًُح انًكاَُح نهضرب

 214و 213انكراب انًذرسً طفحح    Write sentences about your friend ............................................… -------------------------- واخة

 متابعة نص شهٌد اإلمارات األول  طفٍ اْرتعاء
Bridge to Success - Unit 3 – LB – Lesson 

10 – Page 52 
 استخدام النماذج فى عملية الضرب

 Bridge to Success - Unit 3 – AB – Lesson كتاب النشاط 66صفحة   واخة
10 – Page 39 

 220و  219انكراب انًذرسً طفحح 
 

 Bridge to Success - Unit 3 – LB – Lesson (إمالء األلف اللٌنة )قطعة خارجٌة  ذسًُع سىرج انطارق طفٍ انخًُس
10 – Page 53 

 انضرب فً عذد يكىٌ يٍ رقًٍُ

 222و  222انكراب انًذرسً طفحح  Live worksheet ...................................…  واخة
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 )ز( الرابع : الصف والشعبةتابع 

 انًادج
 انعهىو

Science  

 انذراساخ االخرًاعُح وانررتُح اْخالقُح
Moral Education and Social studies 

 انرظًُى وانركُهىخُا

Design and Technology 

   َىاذح انرعهى     
 
 

 ىوـــانــُ

  ٌقارن بٌن استجابات النباتات للبٌئة التً تحٌط بها-

ٌستنتج مظاهر التكٌف التً تساعد النباتات والحٌوانات -
 الصحراوٌة على البقاء على قٌد الحٌاة

    دراساخ اخرًاعُح
  

-َثًٍ اْهًُح االقرظادَح نهسهىل انذاخهُح فٍ دونح االياراخ       
-َحذد خزر دونح االياراخ انىاقعح ذحد االحرالل االَراٍَ    

 -َسرعرع أهًُح اندزر فٍ دونح االياراخ انعرتُح انًرحذج

 Demonstrate drawing 
skills in block-based 
programming. 

 Illustrate an 
animation in block-
based programming. 

 

  911الحٌوانات لحواسها ص طرٌقة استخدام  تعلٌمً فٌلم طفٍ االحذ

   دراساخ اخرًاعُح

  66طفٍ :االهًُح االقرظادَح نهسهىل انذاخهُح ص

    أخطظ واتركر 66واخة: ص

    61طفٍ :اندزر ص

واخة :طًى يخطظ رهٍُ عٍ أهًُح اندزر فٍ دونح االياراخ 

 انعرتُحانًرحذج

 

 

 

Solve problems  

Activities 

(8 p. 40 & 9 p. 41) 

 

ٌبحث عن حٌوانات تتمٌز بوجود عٌنٌن فً الجزء األمامً من  واخة
 الرأس

 999النباتات نحو الضوء ص  ظاهرة انتحاء عن تعلٌمً فٌلم طفٍ االثٍُُ

ٌضع نبات قرب النافذة وٌصور ٌومٌا التغٌر فً اتجاه النبات  واخة
 ()النشاط حر وحسب توفرالنبات

 -------------------------- طفٍ انثالثاء

 ---------------------- واخة

 طفٍ اْرتعاء
عن مظاهر التكٌف عند النباتات الصحراوٌة ص  تعلٌمً فٌلم-

991   

 واخة
وٌكتب عن نمو النباتات فً   991ٌطلع على الصورة ص 

 (1البٌئات المختلفة )

 طفٍ انخًُس
 عن نباتات وحٌوانات وٌكتبpadlet  برنامج فً ٌشارك

 انغاتاخ

 (6السؤال ) 996ص   فكر وتحدث واكتب  واخة
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