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 11/ 11/  0202إلــى     11/  11/  0202الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 

 )الصف والشعبة: الرابع )أ

 انًادج

 

 انررتٍح اإلضاليٍح
Islamic  

 انهغح انعرتٍح
Arabic  

 انهغح اإلَكهٍسٌح 

English 
 انرٌاضٍاخ
Math  

 َىاذط انرعهى      
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌرهى اٌَاخ ذالوج ضهًٍح 
  ٌطًع اٌَاخ يٍ ضىرج انطارق

 ٌطًع انحذٌس انشرٌف يٍ أحطُكى
  أخاللا

  ٌمرأ َظىًطا َصرٌح لراءج

 ضهًٍح

  ٌعٍذ طٍاغح انًادج

 انًطًىعح يهخًظا ياضًع

  ٌراظع يهاراخ انُحى

  انطاتمح

 

-To retell a story. 

-To use „have to‟ to talk about obligations. 

-To write a fact file about one of the inventors. 

  انرىزٌع خاطٍح ٌطرخذو -1

  انكثٍرج االعذاد ٌمطى -2

  

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

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

 طفً االحذ
 BtS: L. BK Lesson 7   Page -84 وانرركٍةيراظعح انعًهح   ٌطًع ضىرج انطارق

 الجزئية القسمة ونواتج التوزيع خاصية عملى نشاط
  class kick تطبيق استخدام

  331- 333 صفحة الكتاب BtS: A. BK Lesson 7   Page –60 Ex:1 كراتح أيصهح ----------------------- واظة

 BtS: L. BK Lesson 8    Page -86 انعًهح االضًٍح وانفعهٍح يراظعح ----------------------- طفً االشٍٍُ
  الكبيرة االعداد قسمة

  class kick تطبيق استخدام

  313 صفحة  الكتاب حل BtS: A. BK Lesson 8    Page –61 Ex:2 واظة فً انًظح ----------------------- واظة

انعظفىراٌ وحثح انمًح َض اضرًاع    ٌطًع انحذٌس انشرٌف طفً انصالشاء

 انعسء انصاًَ 020ص 
BtS: L. BK Lesson 9    Page -87 الكبيرة االعداد قسمة  

  313 حل كتاب صفحة  BtS: A. BK Lesson 9    Page –62 Ex:2  رضى يشهذ يٍ انُض ----------------------- واظة

 ----------------------- طفً األرتعاء
  االختبار محتوى على مراجعة BtS: L. BK Lesson 10   Page -88 االضًٍح يراظعح  ركًُ انعًهح

 ------------------------- BtS: L. BK Lesson 10    Page –89 Ex:4 ----------------------- ----------------------- واظة

  ذالوج ضىرج انثروض طفً انخًٍص
  االختبار محتوى على مراجعة BtS: L. BK Lessons 11+12  Pages –90-91 يراظعح األنف انهٍُح

 -------------------------  BtS: A. BK Lesson 12    Page –65 كراتح كهًاخ ذُرهً تأنف نٍُح ----------------------- واظة
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 )أ( الرابع : والشعبةالصف تابع 

 انًادج
 انعهىو

Science  

 األخاللٍحانذراضاخ االظرًاعٍح وانررتٍح 
Moral Education and Social studies 

 انرظًٍى وانركُهىظٍا

Design and Technology 
   َىاذط انرعهى     

 
 ىوـــنــٍا

 يستنتج الطرق الالزم اتباعها للمحافظة على اللياقة البدنية- 

   يقارن بين العادات الصحية الجيدة للوقاية من األمراض-  

  دراضاخ اظرًاعٍح

 

 ٌرعرف االحذاز وانشخظٍاخ انرً اضطد انفكر انىحذوي

  ٌمذر دورانشٍخ زاٌذ تٍ ضهطاٌ رحًه هللا فً ذأضٍص االذحاد

 Plan a 
game/presentation/quiz 
for Expo 2020. 

 Program a game 
/presentation/quiz for 
Expo 2020. 

 Self-evaluate the design 
process and the finished 
project. 

  161مناعة الجسم والتطعيم ص  عن تعليمي فيلم طفً االحذ

 

 11طفً :زاٌذ األول ص 

 13واظة ذمىٌى خرايً ص 

 

 

 

 

 

Solve the 

 problems inside 

the classroom 

 

يصور البطاقة الصحية الخاصة به ويشير الى انواع التطعيمات  واظة
     التي أخذها في طفولته

 طفً االشٍٍُ
   161عن اللياقة الصحية ص  تعليمي فيلم

 واظة
 فيديو قصير يصور فيه نفسه أثناء ممارسة تدريبات رياضية

 IBTحل تدريبات طفً انصالشاء

 واظة
 IBTحل تدريبات

 طفً األرتعاء
 IBTحل تدريبات

 واظة
 IBTحل تدريبات

 طفً انخًٍص
----------------------- 

 ------------------------------- واظة

 
 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 11/ 11/  0202إلــى     11/ 11/     0202الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 
 )الصف والشعبة: الرابع )ب

 انًادج

 

 انررتٍح اإلضاليٍح
Islamic  

 انهغح انعرتٍح
Arabic  

 انهغح اإلَكهٍسٌح 

English 
 انرٌاضٍاخ
Math  

      

 َىاذط انرعهى       
 
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌرهى اٌَاخ ذالوج ضهًٍح
  ٌطًع اٌَاخ يٍ ضىرج انطارق

 ٌطًع انحذٌس انشرٌف يٍ أحطُكى
 أخاللا

  َصرٌحٌمرأ َظىًطا 

    لراءج ضهٍى           

 ٌعٍذ طٍاغح انًادج 

 انًطًىعح يهخًظا ياضًعًاضًع        

 ٌراظع يهاراخ انُحى انطاتمح. 

-To retell a story. 

-To use „have to‟ to talk about obligations. 

-To write a fact file about one of the 

inventors. 

 

  انرىزٌع خاطٍح ٌطرخذو -1

  انكثٍرج االعذاد ٌمطى -2

 

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

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

 طفً االحذ
 BtS: L. BK Lesson 7 Page -84 انعًهح وانرركٍةيراظعح  ٌطًع ضىرج انطارق

 الجزئية القسمة ونواتج التوزيع خاصية عملى نشاط
  class kick تطبيق استخدام

 كراتح أيصهح ----------------------- واظة
BtS: A. BK Lesson 7 Page –60 Ex:1 
 

  331- 333 صفحة الكتاب

 طفً االشٍٍُ
 BtS: L. BK Lesson 8 Page -86 يراظعح انعًهح االضًٍح وانفعهٍح -----------------------

  الكبيرة االعداد قسمة

  class kick تطبيق استخدام

  313 صفحة  الكتاب حل BtS: A. BK Lesson 8 Page –61 Ex:2 واظة فً انًُظح ----------------------- واظة

 ٌطًع انحذٌس انشرٌف طفً انصالشاء

 

 020انعظفىراٌ وحثح انمًح ص َض اضرًاع 

 انعسء انصاًَ

BtS: L. BK Lesson 9 Page -87 
 

  الكبيرة االعداد قسمة

 ----------------------- ----------------------- واظة
BtS: A. BK Lesson 9 Page –62 Ex:2 
 

  313 حل كتاب صفحة 

 ----------------------- طفً األرتعاء
 االضًٍحح ركًُ انعًهح عظ

BtS: L. BK Lesson 10 Page -88 
 

  االختبار محتوى على مراجعة

 ----------------------- واظة
----------------------- 

BtS: L. BK Lesson 10 Page –89 Ex:4 
 

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

 ذالوج ضىرج انثروض طفً انخًٍص
  االختبار محتوى على مراجعة BtS: L. BK Lessons 11+12 Pages –90-91 يراظعح األنف انهٍُح

 ----------------------- واظة
 ------------------------- BtS: A. BK Lesson 12   Page –65 كراتح أيصهح
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 (ب) الرابع : الصف والشعبةتابع 

 انًادج
 انعهىو

Science  

 انذراضاخ االظرًاعٍح وانررتٍح األخاللٍح
Moral Education and Social studies 

 انرظًٍى وانركُهىظٍا

Design and Technology 
   َىاذط انرعهى     

 
 
 
 ىوـــنــٍا

 يستنتج الطرق الالزم اتباعها للمحافظة على اللياقة البدنية- 
   يقارن بين العادات الصحية الجيدة للوقاية من األمراض-  

  دراضاخ اظرًاعٍح 

  

وانشخظٍاخ انرً اضطد انفكر انىحذويٌرعرف االحذاز    

ٌمذر دورانشٍخ زاٌذ تٍ ضهطاٌ رحًه هللا فً ذأضٍص 

 االذحاد

 Plan 
game/presentation/quiz 
for Expo 2020. 

 Program a game 
/presentation/quiz for 
Expo 2020. 

 Self-evaluate the design 
process and the finished 
project. 

  ---------------------------------- طفً االحذ

 

 

  11طفً :زاٌذ األول ص

  

 19واظة ذمىٌى خرايً ص 

Solve the 

 problems inside the 
classroom 

 

 ---------------------------------- واظة

 طفً االشٍٍُ
 161مناعة الجسم والتطعيم ص  عن تعليمي فيلم

الخاصة به ويشير الى انواع التطعيمات التي يصور البطاقة الصحية  واظة
     أخذها في طفولته

 طفً انصالشاء
   161عن اللياقة الصحية ص  تعليمي فيلم

 فيديو قصير يصور فيه نفسه أثناء ممارسة تدريبات رياضية واظة
 

 IBTحل تدريبات طفً األرتعاء

 IBTحل تدريبات واظة

 طفً انخًٍص
 IBTحل تدريبات

 IBTحل تدريبات واظة

 

 
 
 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 11/ 11/  0202إلــى     11/ 11/    0202الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 
 (الصف والشعبة: الرابع )ج

 انًادج

 

 انررتٍح اإلضاليٍح
Islamic  

 انهغح انعرتٍح
Arabic  

 انهغح اإلَكهٍسٌح 

English 
 انرٌاضٍاخ
Math  

      

 َىاذط انرعهى       
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌرهى اٌَاخ ذالوج ضهًٍح
  ٌطًع اٌَاخ يٍ ضىرج انطارق

 ٌطًع انحذٌس انشرٌف يٍ أحطُكى
 أخاللا

 ٌمرأ انُض لراءج ضهًٍح 

 ٌهخض يعهىياخ انُض 

  ٌكرة األنف انهٍُح َهاٌح انكهًاخ تشكم

 ضهٍى

To read about inventions and inventors for details  
To read about accidental inventions 

To use new words in meaningful sentences to 
describe ‘A Dream Home’ 
To write about famous inventions 

  انرىزٌع خاطٍح ٌطرخذو -1

  انكثٍرج االعذاد ٌمطى -2

 

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

 طفً االحذ
 ٌطًع ضىرج انطارق

 )بيرلز/ الجليد أرض (أنتارتيكا  المعلوماتي النص

 

Bridge to Success - Unit 5 – LB – Lesson 7 – Pages 
84-85 

 الجزئية القسمة ونواتج التوزيع خاصية عملى نشاط
  class kick تطبيق استخدام

 واظة
----------------------- ----------------------- Bridge to Success - Unit 5 – AB – Lesson 7 – Page 60 

  331- 333 صفحة الكتاب

 Bridge to Success – Unit 5 – LB – Lesson 8 – Page 86 انُض انىطفً وطف يشاعر ----------------------- طفً االشٍٍُ
  الكبيرة االعداد قسمة

  class kick تطبيق استخدام

  313 صفحة  الكتاب حل Bridge to Success - Unit 5 – AB – Lesson 8 – Page 61 ----------------------- ----------------------- واظة

 ٌطًع انحذٌس انشرٌف طفً انصالشاء

 

 يراظعح انعًهح االضًٍح

 
Bridge to Success - Unit 5 – LB – Lesson 9 – Page 87 الكبيرة االعداد قسمة  

  313 حل كتاب صفحة  Bridge to Success - Unit 5 – AB – Lesson 9 – Page 62 ----------------------- ----------------------- واظة

 يراظعح األنف انهٍُح ----------------------- طفً األرتعاء
Bridge to Success - Unit 5 – LB – Lesson 10 – Pages 
88-89 

  االختبار محتوى على مراجعة

 ----------------------- واظة
 انرذرب عهى إيالء األنف انهٍُح

Bridge to Success - Unit 5 – AB – Lesson 10 – Page 
63 

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

 ذالوج ضىرج انثروض طفً انخًٍص
  االختبار محتوى على مراجعة Bridge to Success - Unit 5 – LB – Lesson11– Page 90 إيالء فمرج خارظٍح األنف انهٍُح

 Bridge to Success - Unit 5 – AB – Lesson 11 – Page ----------------------- ----------------------- واظة
64 

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

 

 
 

javascript:void(0);
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 (ج) الرابع : الصف والشعبةتابع 

 انًادج
 انعهىو

Science  

 انذراضاخ االظرًاعٍح وانررتٍح األخاللٍح
Moral Education and Social studies 

 انرظًٍى وانركُهىظٍا

Design and Technology 
   َىاذط انرعهى     

 
 
 
 ىوـــنــٍا

 يستنتج الطرق الالزم اتباعها للمحافظة على اللياقة البدنية- 

 الجيدة للوقاية من األمراضيقارن بين العادات الصحية -  

 انذراضاخ االظرًاعٍح:

 ٌرعرف انًفاهٍى وانًظطهحاخ انىاردج تانذرش

ٌرعرف األحذاز وانشخظٍاخ انرً أضطد انفكر انىحذوي 

 فً دونح اإلياراخ

 Plan a 
game/presentation/quiz 
for Expo 2020. 

 Program a game 
/presentation/quiz for 
Expo 2020. 

 Self-evaluate the design 
process and the finished 
project. 

 ----------------------- طفً االحذ

 ٧٨اإلياراخ لثم االذحاد ص:أوال :انذراضاخ االظرًاعٍح:طفً 

 انطرٌك إنى االذحادشانصا: ١٩األونضزاٌذ شاٍَا:       

 ١٩وص١٩ذضد أطثك ياذعهًواظة:                

 
 
 

Solve the 
problems inside the 

classroom 

 

 ----------------------- واظة

 161مناعة الجسم والتطعيم ص  طفً االشٍٍُ

 واظة
  يستنتج التطعيمات التي تلقاها في صغره من خالل بطاقته الصحية

   161اللياقة الصحية ص  طفً انصالشاء

 واظة
  التمارين الرياضيةيصور فيديو وهويمارس بعض 

 IBTحل تدريبات طفً األرتعاء

 واظة
----------------------- 

 IBTحل تدريبات طفً انخًٍص

 ----------------------- واظة
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 الرابع )د( : الصف والشعبة

 انًادج
 انررتٍح اإلضاليٍح

Islamic 
 انهغح انعرتٍح
Arabic 

 انهغح اإلَكهٍسٌح 

English 
 انرٌاضٍاخ
Math 

      

 َىاذط انرعهى       
 
 
 
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌرهى اٌَاخ ذالوج ضهًٍح
  ٌطًع اٌَاخ يٍ ضىرج انطارق

 ٌطًع انحذٌس انشرٌف يٍ أحطُكى
 أخاللا

 ٌمرأ انُض لراءج ضهًٍح 

 ٌهخض يعهىياخ انُض 

  ٌكرة األنف انهٍُح َهاٌح انكهًاخ تشكم

 ضهٍى

 

To read about inventions and inventors for details  
To read about accidental inventions 

To use new words in meaningful sentences to 
describe 'A Dream Home’ 
To write about famous invention 

  انرىزٌع خاطٍح ٌطرخذو -1

  انكثٍرج االعذاد ٌمطى -2

 

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

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

 ٌطًع ضىرج انطارق طفً االحذ
 )بيرلز/ الجليد أرض (أنتارتيكا المعلوماتي النص

Bridge to Success - Unit 5 – LB – Lesson 7 – Pages 
84-85 

الجز القسمة ونواتج التوزيع خاصية عملى نشاط
  class kick تطبيق استخدام ئية

 واظة
----------------------- 

----------------------- Bridge to Success - Unit 5 – AB – Lesson 7 – Page 60 
  331- 333 صفحة الكتاب

 طفً االشٍٍُ
----------------------- 

 Bridge to Success – Unit 5 – LB – Lesson 8 – Page 86 انُض انىطفً وطف يشاعر
  الكبيرة االعداد قسمة

  class kick تطبيق استخدام

 واظة
----------------------- ----------------------- Bridge to Success - Unit 5 – AB – Lesson 8 – Page 61 313 صفحة  الكتاب حل  

 ٌطًع انحذٌس انشرٌف طفً انصالشاء

 
  الكبيرة االعداد قسمة Bridge to Success - Unit 5 – LB – Lesson 9 – Page 87 يراظعح انعًهح االضًٍح

  313 حل كتاب صفحة  Bridge to Success - Unit 5 – AB – Lesson 9 – Page 62 ----------------------- ----------------------- واظة

 ----------------------- طفً األرتعاء
 يراظعح األنف انهٍُح

Bridge to Success - Unit 5 – LB – Lesson 10 – Pages 
88-89 

  االختبار محتوى على مراجعة

 Bridge to Success - Unit 5 – AB – Lesson 10 – Page انرذرب عهى إيالء األنف انهٍُح ----------------------- واظة
63 

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

 ذالوج ضىرج انثروض طفً انخًٍص
  االختبار محتوى على مراجعة Bridge to Success - Unit 5 – LB – Lesson11– Page 90 فمرج خارظٍح األنف انهٍُح إيالء 

 واظة
----------------------- ----------------------- 

Bridge to Success - Unit 5 – AB – Lesson 11 – Page 
64 

------------------------- 
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 )د( الرابع : والشعبةالصف تابع 

 انًادج
 انعهىو

Science  

 انذراضاخ االظرًاعٍح وانررتٍح األخاللٍح
Moral Education and Social studies 

 انرظًٍى وانركُهىظٍا

Design and Technology 

   َىاذط انرعهى     
 
 

 

 ىوـــنــٍا

 يستنتج الطرق الالزم اتباعها للمحافظة على اللياقة البدنية -

 يقارن بين العادات الصحية الجيدة للوقاية من األمراض-  

 انذراضاخ االظرًاعٍح:

 ٌرعرف انًفاهٍى وانًظطهحاخ انىاردج تانذرش

ٌرعرف األحذاز وانشخظٍاخ انرً أضطد انفكر انىحذوي فً 

 دونح اإلياراخ

 Plan a 
game/presentation/quiz for 
Expo 2020. 

 Program a game 
/presentation/quiz for Expo 
2020. 

 Self-evaluate the design 
process and the finished 
project. 

 طفً االحذ
 161مناعة الجسم والتطعيم ص 

 

 

 

 ٧٨انذراضاخ االظرًاعٍح:طفً :أوال :اإلياراخ لثم االذحاد ص     

 شانصا:انطرٌك إنى االذحاد ١٩شاٍَا:زاٌذ األونض                 

  ١٩وص١٩واظة:أطثك ياذعهًد ذض

 
 
 

Solve the 

 problems inside the 
classroom 

  يستنتج من خالل بطاقته الصحية التطعيمات التي تلقاها في صغره واظة

 161اللياقة الصحية ص  طفً االشٍٍُ

 واظة
 يصور فيديو وهويمارس بعض التمارين الرياضية

 

 طفً انصالشاء
 IBTحل تدريبات

 

 ----------------------- واظة

 ----------------------- طفً األرتعاء

 واظة
----------------------- 

 IBTحل تدريبات طفً انخًٍص

 ----------------------- واظة
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 11/ 11/  0202إلــى     11/ 11/     0202الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 
 )هـ( الرابع: الصف والشعبة 

 انًادج

 

 انررتٍح اإلضاليٍح
Islamic  

 انهغح انعرتٍح
Arabic  

 انهغح اإلَكهٍسٌح 

English 
 انرٌاضٍاخ
Math  

      

 َىاذط انرعهى          
 
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌرهى اٌَاخ ذالوج ضهًٍح
ٌطًع اٌَاخ يٍ ضىرج 

  انطارق
ٌطًع انحذٌس انشرٌف يٍ 

 أحطُكى
 أخاللا

 ٌمرأ انُض لراءج ضهًٍح 

 ٌهخض يعهىياخ انُض 

  ٌكرة األنف انهٍُح َهاٌح

 انكهًاخ تشكم ضهٍى

 

Learning Objectives:  

 To identify different inventions.  

 To compare different inventions.  

 To suggest solutions to the problems of 

inventions.  

 To read texts for information. 

 To write about “A Famous Inventor”. 

  انرىزٌع خاطٍح ٌطرخذو -1

  انكثٍرج االعذاد ٌمطى -2

 

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

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

 طفً االحذ
 ٌطًع ضىرج انطارق

 الجليد أرض (نتارتيكا المعلوماتي النص

 (بيرلز/
Bridge to Success – Learner Book – Pages 86, 87. 

 الجزئية القسمة ونواتج التوزيع خاصية عملى نشاط
  class kick تطبيق استخدام

 ----------------------- واظة
----------------------- Bridge to Success – Activity Book – Pages 58, 59.  331- 333 صفحة الكتاب  

 ----------------------- طفً االشٍٍُ
 .Bridge to Success – Learner Book – Pages 88, 89 انُض انىطفً وطف يشاعر

 
  الكبيرة االعداد قسمة

  class kick تطبيق استخدام

 ----------------------- واظة
-----------------------. Bridge to Success – Activity Book – Pages 60, 61. 313 صفحة  الكتاب حل  

 ٌطًع انحذٌس انشرٌف طفً انصالشاء

 
 .Bridge to Success – Learner Book – Pages 90, 91 يراظعح انعًهح االضًٍح

 
  الكبيرة االعداد قسمة

  313 حل كتاب صفحة  .Bridge to Success – Activity Book – Pages 62, 63 ----------------------- ----------------------- واظة

  االختبار محتوى على مراجعة .Bridge to Success – Learner Book – Pages 92, 93 يراظعح األنف انهٍُح ----------------------- طفً األرتعاء

 ----------------------- واظة
 ------------------------- .Bridge to Success – Activity Book – Page 64 انرذرب عهى إيالء األنف انهٍُح

 ذالوج ضىرج انثروض طفً انخًٍص
 

  االختبار محتوى على مراجعة .Bridge to Success – Learner Book – Page 94 إيالء فمرج خارظٍح األنف انهٍُح

 ------------------------- .Bridge to Success – Activity Book – Page 65 ----------------------- ----------------------- واظة

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 )هـ(الرابع  : والشعبةالصف تابع 

 انًادج
 انعهىو

Science  

 انذراضاخ االظرًاعٍح وانررتٍح األخاللٍح
Moral Education and Social studies 

 انرظًٍى وانركُهىظٍا

Design and Technology 
   َىاذط انرعهى     

 
 

 

 ىوـــنــٍا

 الطرق الالزم اتباعها للمحافظة على اللياقة البدنيةيستنتج  -

   يقارن بين العادات الصحية الجيدة للوقاية من األمراض-  

 انذراضاخ االظرًاعٍح:

 ٌرعرف انًفاهٍى وانًظطهحاخ انىاردج تانذرش

ٌرعرف األحذاز وانشخظٍاخ انرً أضطد انفكر انىحذوي 

 فً دونح اإلياراخ

 Plan a 
game/presentation/quiz 
for Expo 2020. 

 Program a game 
/presentation/quiz for 
Expo 2020. 

 Self-evaluate the design 
process and the finished 
project. 

 161مناعة الجسم والتطعيم ص  عن تعليمي فيلم طفً االحذ

 ٧٨صانذراضاخ االظرًاعٍح:طفً :أوال :اإلياراخ لثم االذحاد 

 االذحادشانصا:انطرٌك إنى  ١٩ص شاٍَا:زاٌذ األول       

 ١٩وص١٩ص واظة:أطثك ياذعهًد         

 
 
 

Solve the 

 problems inside the 
classroom 

 

يصور البطاقة الصحية الخاصة به ويشير الى انواع التطعيمات التي  واظة
     أخذها في طفولته

   161اللياقة الصحية ص عن  تعليمي فيلم- طفً االشٍٍُ

 واظة
 فيديو قصير يصور فيه نفسه أثناء ممارسة تدريبات رياضية

 --------------------------- طفً انصالشاء

 ------------------------------- واظة

 IBTحل تدريبات طفً األرتعاء

 واظة
 IBTحل تدريبات

 IBTحل تدريبات طفً انخًٍص

 IBTحل تدريبات واظة

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 11/ 11/  0202إلــى     11/  11/     0202الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 

 (الصف والشعبة: الرابع )و

 انًادج

 

 انررتٍح اإلضاليٍح
Islamic  

 انهغح انعرتٍح
Arabic  

 انهغح اإلَكهٍسٌح 

English 
 انرٌاضٍاخ
Math  

      

 َىاذط انرعهى       
 
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌرهى اٌَاخ ذالوج ضهًٍح
  ٌطًع اٌَاخ يٍ ضىرج انطارق

 ٌطًع انحذٌس انشرٌف يٍ أحطُكى
 أخاللا

 ٌمرأ انُض لراءج ضهًٍح 

 ٌهخض يعهىياخ انُض 

  ٌكرة األنف انهٍُح َهاٌح

 انكهًاخ تشكم ضهٍى

 

To read about inventions and inventors for details  
To read about accidental inventions 

To use new words in meaningful sentences to describe 
'A Dream Home’ 
To write about famous invention 

  انرىزٌع خاطٍح ٌطرخذو -1

  انكثٍرج االعذاد ٌمطى -2

 

 أرض (أنتارتيكا المعلوماتي النص ٌطًع ضىرج انطارق طفً االحذ

 (بيرلز/ الجليد
Bridge to Success - Unit 5 – LB – Lesson 7 – Pages 84-85 

 الجزئية القسمة ونواتج التوزيع خاصية عملى نشاط
  class kick تطبيق استخدام

 واظة
 ----------------------- Bridge to Success - Unit 5 – AB – Lesson 7 – Page 60 

  331- 333 صفحة الكتاب

 طفً االشٍٍُ
 

 Bridge to Success – Unit 5 – LB – Lesson 8 – Page 86 انُض انىطفً وطف يشاعر
  الكبيرة االعداد قسمة

  class kick تطبيق استخدام

 واظة
 

----------------------- Bridge to Success - Unit 5 – AB – Lesson 8 – Page 61 313 صفحة  الكتاب حل  

 انحذٌس انشرٌفٌطًع  طفً انصالشاء

 
  الكبيرة االعداد قسمة Bridge to Success - Unit 5 – LB – Lesson 9 – Page 87 يراظعح انعًهح االضًٍح

  313 حل كتاب صفحة  Bridge to Success - Unit 5 – AB – Lesson 9 – Page 62 .----------------------- ----------------------- واظة

 يراظعح األنف انهٍُح ----------------------- طفً األرتعاء
Bridge to Success - Unit 5 – LB – Lesson 10 – Pages 88-
89 

  االختبار محتوى على مراجعة

 ------------------------- Bridge to Success - Unit 5 – AB – Lesson 10 – Page 63 انرذرب عهى إيالء األنف انهٍُح ----------------------- واظة

 ذالوج ضىرج انثروض طفً انخًٍص
  االختبار محتوى على مراجعة Bridge to Success - Unit 5 – LB – Lesson11– Page 90 إيالء فمرج خارظٍح األنف انهٍُح

 ------------------------- Bridge to Success - Unit 5 – AB – Lesson 11 – Page 64 .----------------------- ----------------------- واظة
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 )و( الرابع : والشعبةالصف تابع 

 انًادج
 انعهىو

Science  

 انذراضاخ االظرًاعٍح وانررتٍح األخاللٍح
Moral Education and Social studies 

 انرظًٍى وانركُهىظٍا

Design and Technology 
   َىاذط انرعهى     

 
 

 

 ىوـــنــٍا

 يستنتج الطرق الالزم اتباعها للمحافظة على اللياقة البدنية -

   يقارن بين العادات الصحية الجيدة للوقاية من األمراض-  

  دراضاخ اظرًاعٍح 

  

 ٌرعرف االحذاز وانشخظٍاخ انرً اضطد انفكر انىحذوي

ٌمذر دورانشٍخ زاٌذ تٍ ضهطاٌ رحًه هللا فً ذأضٍص 

 االذحاد

 Plan a 
game/presentation/quiz 
for Expo 2020. 

 Program a game 
/presentation/quiz for 
Expo 2020. 

 Self-evaluate the design 
process and the finished 
project. 

  161مناعة الجسم والتطعيم ص  عن تعليمي فيلم طفً االحذ

 

 

  11طفً :زاٌذ األول ص

  

 19واظة ذمىٌى خرايً ص 

 
 
 

Solve the 

 problems inside the 
classroom 

 

يصور البطاقة الصحية الخاصة به ويشير الى انواع التطعيمات التي  واظة
     أخذها في طفولته

 -------------------------------- طفً االشٍٍُ

 واظة
-------------------------------- 

   161اللياقة الصحية ص عن  تعليمي فيلم- طفً انصالشاء

 فيديو قصير يصور فيه نفسه أثناء ممارسة تدريبات رياضية واظة

 IBTحل تدريبات طفً األرتعاء

 واظة
 IBTحل تدريبات

 IBTحل تدريبات طفً انخًٍص

 IBTحل تدريبات واظة
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 11/ 11/  0202إلــى     11/   11/     0202الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن                                                                     
 (الصف والشعبة: الرابع )ز

 انًادج

 

 انررتٍح اإلضاليٍح
Islamic  

 انهغح انعرتٍح
Arabic  

 انهغح اإلَكهٍسٌح 

English 
 انرٌاضٍاخ
Math  

      

 َىاذط انرعهى       
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌرهى اٌَاخ ذالوج ضهًٍح
  ٌطًع اٌَاخ يٍ ضىرج انطارق

 ٌطًع انحذٌس انشرٌف يٍ أحطُكى
 أخاللا

 ٌمرأ انُض لراءج ضهًٍح 

 ٌهخض يعهىياخ انُض 

  ٌكرة األنف انهٍُح َهاٌح

 انكهًاخ تشكم ضهٍى

 

To read about inventions and inventors for details  
To read about accidental inventions 

To use new words in meaningful sentences to 
describe 'A Dream Home’ 
To write about famous invention 

  انرىزٌع خاطٍح ٌطرخذو -1

  انكثٍرج االعذاد ٌمطى -2

 

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

 طفً االحذ
 ٌطًع ضىرج انطارق

-Bridge to Success - Unit 5 – LB – Lesson 7 – Pages 84 يهارج انًحادشح
85 

 الجزئية القسمة ونواتج التوزيع خاصية عملى نشاط
  class kick تطبيق استخدام

 واظة
----------------------- 

----------------------- Bridge to Success - Unit 5 – AB – Lesson 7 – Page 60 
  331- 333 صفحة الكتاب

 ----------------------- طفً االشٍٍُ
 Bridge to Success – Unit 5 – LB – Lesson 8 – Page 86 انُض انىطفً وطف يشاعر

  الكبيرة االعداد قسمة

  class kick تطبيق استخدام

 ----------------------- واظة
----------------------- Bridge to Success - Unit 5 – AB – Lesson 8 – Page 61 313 صفحة  الكتاب حل  

 ٌطًع انحذٌس انشرٌف طفً انصالشاء

 
  الكبيرة االعداد قسمة Bridge to Success - Unit 5 – LB – Lesson 9 – Page 87 يراظعح انعًهح االضًٍح وأَىاع انخثر

  313 حل كتاب صفحة  Bridge to Success - Unit 5 – AB – Lesson 9 – Page 62 ...................................… ----------------------- واظة

 طفً األرتعاء
----------------------- 

 يراظعح األنف انهٍُح
Bridge to Success - Unit 5 – LB – Lesson 10 – Pages 
88-89 

  االختبار محتوى على مراجعة

 ------------------------- Bridge to Success - Unit 5 – AB – Lesson 10 – Page 63 انرذرب عهى إيالء األنف انهٍُح ----------------------- واظة

إيالء خارظً فًٍا ذًد دراضره يٍ  ذالوج ضىرج انثروض طفً انخًٍص

 دروش اإليالء
Bridge to Success - Unit 5 – LB – Lesson11– Page 90 االختبار محتوى على مراجعة  

 ------------------------- Bridge to Success - Unit 5 – AB – Lesson 11 – Page 64 .----------------------- ----------------------- واظة
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kh 

 )ز( الرابع : الصف والشعبةتابع 

 انًادج
 انعهىو

Science  

 انذراضاخ االظرًاعٍح وانررتٍح األخاللٍح
Moral Education and Social studies 

 انرظًٍى وانركُهىظٍا

Design and Technology 
   َىاذط انرعهى     

 
 

 

 ىوـــنــٍا

 يستنتج الطرق الالزم اتباعها للمحافظة على اللياقة البدنية -

   العادات الصحية الجيدة للوقاية من األمراض يقارن بين-  

   دراضاخ اظرًاعٍح 

  

   ٌرعرف االحذاز وانشخظٍاخ انرً اضطد انفكر انىحذوي

ٌمذر دورانشٍخ زاٌذ تٍ ضهطاٌ رحًه هللا فً ذأضٍص 

 االذحاد

 Plan a 
game/presentation/quiz 
for Expo 2020. 

 Program a game 
/presentation/quiz for 
Expo 2020. 

 Self-evaluate the design 
process and the finished 
project. 

  161مناعة الجسم والتطعيم ص  عن تعليمي فيلم طفً االحذ

 

  11طفً :زاٌذ األول ص

  

 19واظة ذمىٌى خرايً ص 

Solve the 

 problems inside the 
classroom 

 

الى انواع التطعيمات التي يصور البطاقة الصحية الخاصة به ويشير  واظة
     أخذها في طفولته

 طفً االشٍٍُ
   161عن اللياقة الصحية ص  تعليمي فيلم

 واظة
 فيديو قصير يصور فيه نفسه أثناء ممارسة تدريبات رياضية

 IBTحل تدريبات طفً انصالشاء

 IBTحل تدريبات واظة

 ----------------------- طفً األرتعاء

 واظة
-------------------------------- 

 IBTحل تدريبات طفً انخًٍص

 IBTحل تدريبات واظة
 


