
 

QM-2530-F4 

kh 

 23/ 9/  2021إلــى       19/  9/ 2021الخطة االسبوعية مــن    
 ) ) أ   رابع الصف والشعبة: ال

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 الشريف الحديث  التعلم نواتج

 ) كنت حيثما هللا اتق درس(

 الشريف الحديث يحفظ
 الشريف الحديث يشرح

 

 

 يميز بين الجملة والتركيب -
 يكتب نًصا وصفًيا -

To recognize the new words. 
To practice reading and writing sentences using present continuous tense. 
To recognize and understand rhyming words. 

To understand a short story. 

Reading: Anchor - Practice reading the story (The Guest) Pages:9, 10, 11 

Writing: (Anchor Reading Book – Page 15) Complete each sentence 

using the vocabulary words in parentheses  

 االحد
 .Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 Lesson 9 – Page 10  67حل تدريب :كتاب الطالب ص   91إلى صفحة 88من صفحة  صفي

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 Lesson 9 – Page 9. - Ex 1 20حل النشاط             سورة العادياتحفظ  واجب

 االثنين
 صفي

-------------------------------- 
 .Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 Lesson 9 – Page 11 21تدريبات كتاب النشاط الجملة والتركيب 

 واجب
-------------------------------- 

 .Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 Lesson 9 – Page 9 21حل النشاط                  

 الثالثاء
 .Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 Lesson 10- Page 12 الجملة والتركيب 67حل كتاب الطالب ص      93إلى صفحة 92من صفحة  صفي

 واجب
 31حل النشاط صفحة 

-------------------------------- Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 Lesson 10 – Page 10. 

 األربعاء
 صفي

 31حل النشاط صفحة 
 .Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2 Lesson 1 – Page 13  معايير -كيف أكتب النص الوصفي؟ 

 واجب
-------------------------------- 

 .Bridge to Success   Activity Book   Unit 2 Lesson 1 – Page 11 26 -25كتابة نص وصفي 

 الخميس

 صفي
-------------------------------- 

 .Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2 Lesson 1 – Page 14 قراءة نماذج الطالب -النص الوصفي          

 -------------------------------- -------------------------------- واجب
Bridge to Success     Unit 2 

Lesson 1 (In your notebook) - Draw a picture of your family.  
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  )) أ رابعالوالشعبة :تابع الصف 

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 والتكنولوجياالتصميم 

 التعلمنواتج 
 
 

 الــيـــوم

يحدد كيف يمكن تصنيف الكائنات 

  الحية

يميز أنواع الكائنات التي تحتوي 

  على خلية واحدة

يحدد كيف يتم تسمية الكائنات 

  الحية

 .إيجاد مجموع عددين كليين*

 .كليينإيجاد الفرق بين عددين *

تصميم مخطط شريطي لحل المسائل *

 .الكالمية

المسؤولية  يحدد المتعلم معنى -
 المجتمعية . 

يصف المتعلم طرق إظهار  -
 المسؤولية المجتمعية  

يعتني المتعلم بنفسه وممتلكاته  -
 الشخصية  

يحدد المتعلم أهم مبادرات الجمعيات  -
 التطوعية. 

#1 Demonstrate transmission of 
information packets over the internet. 
#2 Develop a model showing how 
information packets flow over the 
internet. 
 

 االحد
 90إلى 87: جمع األعداد الكلية صفحة 5الدرس   يصنف الممالك الحية داخل المملكة صفي

 112صفي :اقراالنص ص
ابحث في  37واجب :ص 

الشبكةالعنكبوتيةعن أهم الجمعيات  
 التطوعية الرسمية 

 
 

Solve the problem using activity 
book 

CW Activity 9 P (17) 
 

 ........................  41حل مراجعة سريعة ص  واجب

 االثنين
 صفي

 تحتوي  التي الكائنات أنواع بين يميز
 واحدة  خلية على

 96إلى   93:طرح األعداد الكلية صفحة 6الدرس 

  LMSنشاط كتابي على بوابة التعلم الذكي  43حل مراجعة سريعة ص  واجب

 الثالثاء
  الحية الكائنات يسمي صفي
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 ........................ 46حل ص واجب

 األربعاء
  47مناقشة و حل ص  صفي

الطرح مع وجود   7تمارين إضافية على الدرس 

 أصفار 

 ........................ ----------------------- واجب

 الخميس
 .................. صفي

: إستقصاء حل المسائل )تصميم مخطط    8الدرس 

 )شريطي

 ........................ ................. واجب
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    23/  9/   2021إلــى       19/  9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 (ب)    رابع الصف والشعبة: ال

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 الشريف الحديث  التعلم نواتج

 ) كنت حيثما هللا اتق درس (

 الشريف الحديث يحفظ
 الشريف الحديث يشرح

 

  يميز بين الجملة والتركيب  -
 

  يكتب نًصا وصفًيا  -
 

To recognize the new words. 
To practice reading and writing sentences using present continuous tense. 
To recognize and understand rhyming words. 

To understand a short story. 

Reading: Anchor - Practice reading the story (The Guest) Pages:9, 10, 11 

Writing: (Anchor Reading Book – Page 15) Complete each sentence using 

the vocabulary words in parentheses 

 االحد
 91إلى صفحة88من صفحة  صفي

  
   67حل تدريب كتاب الطالب ص  

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 Lesson 9 – Page 10. 

 .Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 Lesson 9 – Page 9   20حل كتاب النشاط            سورة العاديات حفظ  واجب

 االثنين
 صفي

    , 21تدريبات النشاط الجملة والتركيب  --------------------------------
                     

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 Lesson 9 – Page 11. 

 واجب
-------------------------------- 

 .Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 Lesson 9 – Page 9 21حل النشاط 

 الثالثاء
     والتركيبالجملة 69حل كتاب الطالب ص     93إلى صفحة 92من صفحة  صفي

    
Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 Lesson 10- Page 12. 

 واجب
 31حل النشاط صفحة 

 .Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 Lesson 10 – Page 10 --------------------------------ـ

 األربعاء
 .Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2Lesson 1 – Page 13     معايير -كيف أكتب النص الوصفي؟  31حل النشاط صفحة  صفي

 واجب
       26 -25كتابة نص وصفي  --------------------------------

          
Bridge to Success   Activity Book   Unit 2Lesson 1 – Page 11. 

 الخميس

 .Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2Lesson 1 – Page 14 قراءة نماذج الطالبات -النص الوصفي  -------------------------------- صفي

 -------------------------------- -------------------------------- واجب
Bridge to Success     Unit 2 

Lesson 1 (In your notebook) - Draw a picture of your family. 
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 ( ب) رابعالتابع الصف والشعبة :

 التصميم والتكنولوجيا الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية الرياضيات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

الكائنات الحية التي تحتوي  يقارن بين 
  على خلية واحدة

يستنتج أهم الصفات التي تميز  
     الفطريات 

 .إيجاد مجموع عددين كليين*

 .كليينإيجاد الفرق بين عددين *

 .شريطي لحل المسائل الكالميةتصميم مخطط *

 

 يحدد المتعلم معنى المسؤولية المجتمعية . -
يصف المتعلم طرق إظهار المسؤولية  -

 المجتمعية  
 يعتني المتعلم بنفسه وممتلكاته الشخصية  -

يحدد المتعلم أهم مبادرات الجمعيات  -
 التطوعية. 

 

#1 Demonstrate transmission of 
information packets over the 
internet. 
#2 Develop a model showing how 
information packets flow over the 
internet.  
 

 

 االحد
 ---------------------------- صفي

 90إلى 87: جمع األعداد الكلية صفحة 5الدرس 

 

 112صفي :اقراالنص ص
ابحث في  37:ص واجب 

الشبكةالعنكبوتيةعن أهم الجمعيات  
 التطوعية الرسمية 

 

 
 

Solve the problem using 
activity book 

CW Activity 9 P (17) 
 

 ........................ ------------------------ واجب

 االثنين
 صفي

يشاهد فيلم تعليمي عن وحيدات الخلية  
     والبكتريا

 96إلى   93:طرح األعداد الكلية صفحة 6الدرس 

 

 واجب
يوضح الفرق بين الطالئعيات  

   43والبكتريا ص 
 LMS نشاط كتابي على بوابة التعلم الذكي 

 الثالثاء
 صفي

فيلم تعليمي عن تسمية   -
     الكائنات الحية
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 واجب
 يحل تدريب مراجعة سريعة  

 44ص 
........................ 

 األربعاء
 صفي

يشاهد فيلم تعليمي عن تصنيف  
    الكائنات الحية

 الطرح مع وجود أصفار  7تمارين إضافية على الدرس 

 واجب
 يمأل الفراغات بالمصطلح العلمي  

 51ص 
........................ 

 الخميس
 صفي

تعليمي عن عمل الهيكل العظمي  فيلم 
     والجهاز العضلي

: إستقصاء حل المسائل )تصميم مخطط    8الدرس 

 )شريطي

 واجب
يكتب أسماء حيوانات فقارية  

 وحيوانات الفقارية 
........................ 
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    23/  9/   2021إلــى       19/  9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 (ج )   رابع الالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 الشريف الحديث  التعلم نواتج

 ) كنت حيثما هللا اتق درس ( 

 الشريف الحديث يحفظ
 الشريف الحديث يشرح

   يميز بين الجملة والتركيب  -
  

   يكتب نًصا وصفًيا  -

To recognize the new words. 
To practice reading and writing sentences using present continuous tense. 
To recognize and understand rhyming words. 

To understand a short story. 

Reading: Anchor - Practice reading the story (The Guest) Pages:9, 10, 11 

Writing: (Anchor Reading Book – Page 15) Complete each sentence using 

the vocabulary words in parentheses 

 االحد
 صفي

 91إلى صفحة 88من صفحة 
 

     67حل تدريب كتاب الطالب ص   
        

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 Lesson 9 – Page 10. 

 واجب
 سورة العاديات حفظ 

 .Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 Lesson 9 – Page 9                     20حل كتاب النشاط 

 االثنين
 93إلى صفحة 92من صفحة  صفي

 21تدريبات النشاط الجملة والتركيب 
                       

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 Lesson 9 – Page 11. 

 واجب
 31حل النشاط صفحة 

 .Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 Lesson 9 – Page 9     21حل النشاط             

 الثالثاء
 31حل النشاط صفحة  صفي

الجملة  69حل كتاب الطالب ص  
          والتركيب

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 Lesson 10- Page 12. 

 واجب
-------------------------------- 

-------------------------------- Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 Lesson 10 – Page 10. 

 األربعاء
 صفي

 الوصفي؟ النص أكتب  كيف    --------------------------------
                            معايير

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2Lesson 1 – Page 13. 

 واجب
-------------------------------- 

 .Bridge to Success   Activity Book   Unit 2Lesson 1 – Page 11 26 -25كتابة نص وصفي 

 الخميس

 صفي
-------------------------------- 

 .Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2Lesson 1 – Page 14 قراءة نماذج الطالبات -النص الوصفي 

 واجب
-------------------------------- 

-------------------------------- 
Bridge to Success     Unit 2 

Lesson 1 (In your notebook) - Draw a picture of your family. 
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 ))ج رابعالتابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

الكائنات الحية التي تحتوي  يقارن بين 
  على خلية واحدة

الصفات التي تميز  يستنتج أهم 
     الفطريات 

 .إيجاد مجموع عددين كليين*

 .كليينإيجاد الفرق بين عددين *

تصميم مخطط شريطي لحل المسائل *

 .الكالمية

 

تفسير السمات األساسية للتعاطف  
 واالحترام 

التمييز بين مواقف التعاطف وعدم  
 التعاطف 

#1 Demonstrate transmission of 
information packets over the internet. 
#2 Develop a model showing how 
information packets flow over the 
internet. 
. 
 

 االحد
 ------------------------- صفي

 90إلى 87: جمع األعداد الكلية صفحة 5الدرس 

 

درس)العطف  صفي : تربية أخالقية 
 ( والتعاطف 

وحل   17واجب قراة القصة صفحة 
  األنشطة

 
 

Solve the problem using activity 
book 

CW Activity 9 P (17) 
 

 ........................ -------------------------- واجب

 االثنين
 صفي

يشاهد فيلم تعليمي عن وحيدات الخلية  
     والبكتريا

 96إلى   93:طرح األعداد الكلية صفحة 6الدرس 

 

 واجب
يوضح الفرق بين الطالئعيات  

   43والبكتريا ص 
  LMS نشاط كتابي على بوابة التعلم الذكي 

 الثالثاء
 صفي

فيلم تعليمي عن تسمية الكائنات  
     الحية

إلى   99: الطرح مع وجود أصفارصفحة 7الدرس 
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 واجب
 يحل تدريب مراجعة سريعة  

 44ص 
........................ 

 األربعاء
 صفي

يشاهد فيلم تعليمي عن تصنيف  
    الكائنات الحية

الطرح مع وجود   7تمارين إضافية على الدرس 

 أصفار 

 واجب
 يمأل الفراغات بالمصطلح العلمي  

 51ص 
........................ 

 الخميس
 صفي

تعليمي عن عمل الهيكل العظمي  فيلم 
 والجهاز العضلي 

: إستقصاء حل المسائل )تصميم مخطط    8الدرس 

 ( شريطي

 واجب
يكتب أسماء حيوانات فقارية  

 وحيوانات الفقارية 
........................ 
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    23/   9/  2021إلــى       19/  9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 (  د )  رابع الالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 الشريف الحديث  التعلم نواتج

 ( كنت حيثما هللا اتق درس ) 

 الشريف الحديث يحفظ
 الشريف الحديث يشرح

  يقرأ الطالب قراءة سليمة
 يميز بين الجملة و التركيب 

  نصا وصفيا يكتب 

-To read and discuss a play. 

-To write a short formal letter of apology. 

-To describe a cultural tradition 

-To practice topic vocabulary; to talk about family 

Celebrations. 

Reading: Anchor - Practice reading the story (The Guest) Pages:9, 10, 11 
____________________________________________________ 
Writing: (Anchor Reading Book – Page 15) Complete each sentence 

using the vocabulary words in parentheses 

 االحد
 صفي

 91إلى صفحة 88من صفحة 
 

 Bridge to Success: L. Bk - Unit 1 – Lesson 9 – Page 10 كتاب النشاطتدريبات  )الجملة و التركيب(/كتاب الّطالب و 

 واجب
  سورة العادياتحفظ 

 Bridge to Success: A. Bk -Unit 1- Lesson 9 -Page Ex:1 20حل النشاط 

 االثنين
 صفي

 93إلى صفحة 92من صفحة 
  Bridge to Success: L. Bk -Unit 1-Lesson 10-Page 12  النشيد صديقي

 واجب
 31حل النشاط صفحة 

 Bridge to Success: L. Bk-Unit 1- Lesson 10-Page 12 Ex:3 21 النشاط حل

 الثالثاء
 صفي

 31حل النشاط صفحة 
 Bridge to Success: L. Bk- Unit 2- Lesson 1-Page 13  كتابة نص وصفي

 واجب
  تسميع سورة العاديات 

 Bridge to Success: L. Bk -Unit 2-Lesson 1 - Page 14 Ex:4 البيت  في الكتابة متابعة

 األربعاء
  Bridge to Success: L. Bk -Unit 2_ Lesson 2 - Page 15 قراءة نماذج الطالب -------------------------------- صفي

 واجب
-------------------------------- 

-------------------------------- 
Bridge to Success: A. Bk Unit-2-Lesson 2 - Page 12 Ex:2 
 

 الخميس
 صفي

-------------------------------- 
  Bridge to Success: L. Bk Unit 2- Lesson 3 - Page 16 )إمالء خارجي)كتاب النشاط

 Bridge to Success: A. Bk Unit 2-Lesson 3 Page 13 Ex:2 -------------------------------- -------------------------------- واجب
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  ))د  رابعالوالشعبة :تابع الصف 

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

الكائنات الحية التي تحتوي  يقارن بين 
  على خلية واحدة

يستنتج أهم الصفات التي تميز  
     الفطريات 

 .إيجاد مجموع عددين كليين*

 .كليينإيجاد الفرق بين عددين *

تصميم مخطط شريطي لحل المسائل *

 .الكالمية

 

تفسير السمات األساسية للتعاطف  
 واالحترام 

التمييز بين مواقف التعاطف وعدم  
 التعاطف 
 

#1 Demonstrate transmission of 
information packets over the internet. 
#2 Develop a model showing how 
information packets flow over the 
internet. 
. 
 

 االحد
 صفي

يشاهد فيلم تعليمي عن وحيدات الخلية  
     والبكتريا

 90إلى 87: جمع األعداد الكلية صفحة 5الدرس 

تربية أخالقية درس)العطف  صفي : 
 )والتعاطف 

وحل   17واجب قراة القصة صفحة 
 األنشطة 

 

 
 

Solve the problem using activity 
book 

CW Activity 9   P (17) 
 

 واجب
يوضح الفرق بين الطالئعيات  

   43والبكتريا ص 
........................ 

 االثنين
 صفي

الكائنات  فيلم تعليمي عن تسمية 
     الحية

 96إلى   93:طرح األعداد الكلية صفحة 6الدرس 

 LMS نشاط كتابي على بوابة التعلم الذكي  44يحل تدريب مراجعة سريعة ص  واجب

 الثالثاء
 صفي

يشاهد فيلم تعليمي عن تصنيف  
    الكائنات الحية
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 واجب
 يمأل الفراغات بالمصطلح العلمي  

 51ص 
........................ 

 األربعاء
 ----------------- صفي

الطرح مع وجود   7تمارين إضافية على الدرس 

 أصفار 

 ........................ -------------------------------- واجب

 الخميس
 صفي

العظمي  فيلم تعليمي عن عمل الهيكل 
 والجهاز العضلي 

: إستقصاء حل المسائل )تصميم مخطط    8الدرس 

 )شريطي

 واجب
يكتب أسماء حيوانات فقارية  

 وحيوانات الفقارية 
........................ 
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    23/  9/   2021إلــى       19/  9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  ))هـ  رابع الالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 الشريف الحديث  التعلم نواتج

 ) كنت حيثما هللا اتق درس ( 

 الشريف الحديث يحفظ
 الشريف الحديث يشرح

 يكتب نُصا وصفًيا من ثالث فقرات -
يتعرف الحروف التي تلفظ وال تكتب والحروف التي  -

 تلفظتكتب وال 

-To describe a cultural tradition 

-To practice topic vocabulary 

-To talk about family celebrations. 

-To read and discuss childhood memories 

Reading: Anchor - Practice reading the story (The Guest) Pages:9, 10, 11 

Writing: (Anchor Reading Book – Page 15) Complete each sentence using 

the vocabulary words in parentheses 

 االحد
 صفي

 91إلى صفحة 88من صفحة 
 

الحروف التي تلفظ وال تكتب والحروف التي تكتب وال 
 تلفظ

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2Lesson 1 – Page 13. 

 واجب
  سورة العادياتتسميع 

 .Bridge to Success   Activity Book   Unit 2Lesson 1 – Page 11 التدرب على فقرات إمالئية محددة

 االثنين

 صفي
 النص الوصفي وصف شخصية 93إلى صفحة 92من صفحة 

 
Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2Lesson 1 – Page 14 

 واجب
  العاديات تسميع سورة 

-------------------------------- 
Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2 

Lesson 1 – Page 14 – Ex 3 – Make meaningful sentences using these words. 

 الثالثاء
 صفي

 31حل النشاط صفحة 
 .Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2 Lesson 2 – Page 15 متابعة النص الوصفي وصف شخصية

 واجب
 31حل النشاط صفحة 

 .Bridge to Success   Activity Book   Unit 2Lesson 2 – Page 12 كتاب النشاط 27ص

 األربعاء
 صفي

-------------------------------- 
 .Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2Lesson 3 – Page 16 نص استماع ما أحلى شتاء بالدي

 واجب
  التدرب على فقرات إمالئية محددة --------------------------------

 كتاب الطالب 30ص -18ص - 16ص
Bridge to Success   Activity Book   Unit 2Lesson 3 – Page 13. 

 الخميس
 صفي

إمالء الحروف التي تلفط وال تكتب والحروف التي تكتب  --------------------------------
 وال تلفظ

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2Lesson 4 – Page 17. 

 .Bridge to Success   Activity Book   Unit 2Lesson 4 – Page 14 -------------------------------- -------------------------------- واجب



 

QM-2530-F4 

kh 

 )) هـ رابعالتابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

الكائنات الحية التي تحتوي  يقارن بين 
  على خلية واحدة

يستنتج أهم الصفات التي تميز  
     الفطريات 

 يقدر المجاميع والفروق#

 يجمع االعداد الكلية#

 .يطرح االعداد الكلية#

تفسير السمات األساسية للتعاطف  
 واالحترام 

التمييز بين مواقف التعاطف وعدم  
 التعاطف 

 

#1 Demonstrate transmission of 
information packets over the internet. 
#2 Develop a model showing how 

information packets flow over the 

internet. 

 

 

 االحد
 صفي

يشاهد فيلم تعليمي عن وحيدات الخلية  
 والبكتريا

 حل مسائل على تقدير المجاميع والفروق 

أخالقية درس)العطف  صفي : تربية 
 )والتعاطف 

وحل   17واجب قراة القصة صفحة 
 األنشطة 

 

 
 

Solve the problem using activity 
book 

CW Activity 9   P (17) 
 

 واجب
يوضح الفرق بين الطالئعيات  

 43والبكتريا ص 
 83ص

 االثنين
 تقدير المجاميع والفروق حل امثلة اضافية على  فيلم تعليمي عن تسمية الكائنات الحية  صفي

 واجب
 يحل تدريب مراجعة سريعة 

 44ص 
….............. 

 الثالثاء
 صفي

يشاهد فيلم تعليمي عن تصنيف  
 الكائنات الحية 

    حل امثلة على جمع االعداد الكلية 

 واجب
 يمأل الفراغات بالمصطلح العلمي  

 51ص 
 92- 91ص 

 األربعاء
 صفي

عمل الهيكل العظمي  فيلم تعليمي عن 
 والجهاز العضلي 

 امثلة اضافية على جمع االعداد الكلية

 واجب
يكتب أسماء حيوانات فقارية  

 وحيوانات الفقارية 
.................. 

 الخميس
   طرح االعداد الكلية ---------------------------- صفي

 98- 97ص ---------------------------------- واجب

 
  



 

QM-2530-F4 

kh 

    23/   9/  2021إلــى       19/  9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  )) و  رابع الالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 الشريف الحديث  التعلم نواتج

 ) كنت حيثما هللا اتق درس ( 

 الشريف الحديث يحفظ
 الشريف الحديث يشرح

 يكتب نُصا وصفًيا من ثالث فقرات  -
يتعرف الحروف التي تلفظ وال تكتب   -

 والحروف التي تكتب وال تلفظ 
 

-To describe a cultural tradition 

-To practice topic vocabulary 

-To talk about family celebrations. 

-To read and discuss childhood memories 

Reading: Anchor - Practice reading the story (The Guest) Pages:9, 10, 11 

Writing: (Anchor Reading Book – Page 15) Complete each sentence using the 

vocabulary words in parentheses 

 االحد
 91إلى صفحة 88من صفحة  صفي

الحروف التي تلفظ وال تكتب والحروف التي تكتب وال 
 تلفظ

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2Lesson 1 – Page 13. 

 واجب
 فقرات إمالئية محددةالتدرب على   سورة العاديات تسميع 

 
Bridge to Success   Activity Book   Unit 2Lesson 1 – Page 11. 

 االثنين

 صفي
 النص الوصفي وصف شخصية 93إلى صفحة 92من صفحة 

 
Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2Lesson 1 – Page 14  

 واجب
 31حل النشاط صفحة 

-------------------------------- 
Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2 

Lesson 1 – Page 14 – Ex 3 – Make meaningful sentences using these words. 

 الثالثاء
 صفي

 متابعة النص الوصفي وصف شخصية 31النشاط صفحة حل 
 

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2Lesson 2 – Page 15. 

 واجب
 كتاب النشاط 27ص --------------------------------

 
Bridge to Success   Activity Book   Unit 2 Lesson 2 – Page 12. 

 األربعاء

 .Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2 Lesson 3 – Page 16 نص استماع ما أحلى شتاء بالدي -------------------------------- صفي

 واجب
-------------------------------- 

  التدرب على فقرات إمالئية محددة
 كتاب الطالب 30ص -18ص - 16ص

 

Bridge to Success   Activity Book   Unit 2 Lesson 3 – Page 13. 

 الخميس
 صفي

إمالء الحروف التي تلفط وال تكتب والحروف التي تكتب  --------------------------------
 وال تلفظ

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2 Lesson 4 – Page 17. 

 واجب
-------------------------------- 

-------------------------------- Bridge to Success   Activity Book   Unit 2Lesson 4 – Page 14. 



 

QM-2530-F4 

kh 

 )) و رابعالتابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 التعلمنواتج 
 
 

 الــيـــوم

الكائنات الحية التي تحتوي  يقارن بين 
  على خلية واحدة

يستنتج أهم الصفات التي تميز  
     الفطريات 

 يقدر المجاميع والفروق#

 يجمع االعداد الكلية #

 .يطرح االعداد الكلية#

 

تفسير السمات األساسية للتعاطف  
 واالحترام 

التمييز بين مواقف التعاطف وعدم  
 التعاطف 

 

#1 Demonstrate transmission of 
information packets over the internet. 
#2 Develop a model showing how 
information packets flow over the 
internet. 
 

 

 االحد
 صفي

يشاهد فيلم تعليمي عن وحيدات الخلية  
     والبكتريا

 والفروق حل امثلة على تقدير المجاميع  

صفي : تربية أخالقية درس)العطف  
 )والتعاطف 

وحل   17واجب قراة القصة صفحة 
 األنشطة 
 

 
Solve the problem using activity 

book 
CW Activity 9 P (17) واجب 

يوضح الفرق بين الطالئعيات  
   43والبكتريا ص 

 83ص

 االثنين
 --------------------------- صفي

 حل امثلة اضافية على تقدير المجاميع والفروق 

 

 .................. ------------------------------ واجب

 الثالثاء
 صفي

فيلم تعليمي عن تسمية الكائنات  
     الحية

 حل امثلة على جمع االعداد الكلية 

 واجب
 يحل تدريب مراجعة سريعة 

 44ص  
 92- 91ص 

 

 األربعاء
 صفي

يشاهد فيلم تعليمي عن تصنيف  
    الكائنات الحية

 امثلة اضافية على جمع االعداد الكلية

 

 واجب
 ييمأل الفراغات بالمصطلح العلمي

 51ص  
................... 

 الخميس
 صفي

فيلم تعليمي عن عمل الهيكل العظمي  
     والجهاز العضلي

   االعداد الكليةطرح 

 

 واجب
يكتب أسماء حيوانات فقارية  

 وحيوانات الفقارية 
 98- 97ص

  



 

QM-2530-F4 

kh 

    23/   9/  2021إلــى       19/  9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  ))ز  رابع الوالشعبة: الصف 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 الشريف الحديث  التعلم نواتج

 ) كنت حيثما هللا اتق درس ( 

 الشريف الحديث يحفظ
 الشريف الحديث يشرح

 يكتب نُصا وصفًيا من ثالث فقرات  -
يتعرف الحروف التي تلفظ وال تكتب والحروف   -

 التي تكتب وال تلفظ 
 

To recognize the new words. 
To practice reading and writing sentences using present continuous tense. 
To recognize and understand rhyming words. 

To understand a short story. 

Reading: Anchor - Practice reading the story (The Guest) Pages:9, 10, 11 

Writing: (Anchor Reading Book – Page 15) Complete each sentence 

using the vocabulary words in parentheses 

 االحد
 91إلى صفحة 88من صفحة  صفي

الحروف التي تلفظ وال تكتب والحروف التي تكتب وال 
 تلفظ

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 Lesson 9 – Page 10. 

 واجب
 على فقرات إمالئية محددةالتدرب   تسميع سورة العاديات 

 
Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 Lesson 9 – Page 9. 

 االثنين
 صفي

 النص الوصفي وصف شخصية 93إلى صفحة 92من صفحة 
 

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 Lesson 9 – Page 11. 

 واجب
 31حل النشاط صفحة 

-------------------------------- Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 Lesson 9 – Page 9. 

 الثالثاء
 صفي

 متابعة النص الوصفي وصف شخصية 31حل النشاط صفحة 
 

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 Lesson 10- Page 12. 

 واجب
 كتاب النشاط 27ص  تسميع سورة العاديات 

 
Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 Lesson 10 – Page 10. 

 األربعاء
 صفي

 نص استماع ما أحلى شتاء بالدي --------------------------------
 

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2Lesson 1 – Page 13. 

 واجب
  التدرب على فقرات إمالئية محددة --------------------------------

 كتاب الطالب 30ص -18ص - 16ص
Bridge to Success   Activity Book   Unit 2Lesson 1 – Page 11. 

 الخميس

 صفي
إمالء الحروف التي تلفط وال تكتب والحروف التي تكتب  --------------------------------

 تلفظوال 
Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2Lesson 1 – Page 14. 

 واجب
-------------------------------- 

-------------------------------- 
Bridge to Success     Unit 2 

Lesson 1 (In your notebook) - Draw a picture of your family. 



 

QM-2530-F4 

kh 

  )) ز  رابعالوالشعبة :تابع الصف 

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

الكائنات الحية التي تحتوي  يقارن بين 
  على خلية واحدة

يستنتج أهم الصفات التي تميز  
     الفطريات 

 يقدر المجاميع والفروق#

 يجمع االعداد الكلية #

 .يطرح االعداد الكلية#

 

تفسير السمات األساسية للتعاطف  
 واالحترام 

التمييز بين مواقف التعاطف وعدم  
 التعاطف 

 

#1 Demonstrate transmission of 
information packets over the internet. 
#2 Develop a model showing how 

information packets flow over the 

internet. 

 

 

 االحد
 صفي

يشاهد فيلم تعليمي عن وحيدات الخلية  
     والبكتريا

 حل مسائل على تقدير المجاميع والفروق 

 

تربية أخالقية درس)العطف  صفي : 
 )والتعاطف 

وحل   17واجب قراة القصة صفحة 
 األنشطة 

 

 
 

Solve the problem using activity 
book 

CW Activity 9 P (17) 
 

 واجب
يوضح الفرق بين الطالئعيات  

   43والبكتريا ص 
 83ص

 االثنين
 صفي

فيلم تعليمي عن تسمية الكائنات  
     الحية

 اضافية على تقدير المجاميع والفروق حل امثلة  

 

 واجب
 يحل تدريب مراجعة سريعة 

 44ص  
-------------------------------- 

 الثالثاء
 صفي

يشاهد فيلم تعليمي عن تصنيف  
    الكائنات الحية

 حل امثلة على جمع االعداد الكلية 

 واجب
 يمأل الفراغات بالمصطلح العلمي  

 51ص 
 92- 91ص 

 

 األربعاء
 صفي

فيلم تعليمي عن عمل الهيكل العظمي  
     والجهاز العضلي

 امثلة اضافية على جمع االعداد الكلية

 

 واجب
يكتب أسماء حيوانات فقارية  

 وحيوانات الفقارية 
…............... 

 الخميس
   رطرح االعداد الكلية ------------------ صفي

 98- 97ص ------------------ واجب

 

 



 

QM-2530-F4 

kh 

    23/   9/  2021إلــى       19/  9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  )ح ) رابع الوالشعبة: الصف 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 الشريف الحديث  التعلم نواتج

 ) كنت حيثما هللا اتق درس ( 

 الشريف الحديث يحفظ
 الشريف الحديث يشرح

 يكتب نُصا وصفًيا من ثالث فقرات  -
يتعرف الحروف التي تلفظ وال تكتب والحروف التي   -

 تكتب وال تلفظ 
 

To recognize the new words. 
To practice reading and writing sentences using present continuous tense. 
To recognize and understand rhyming words. 

To understand a short story. 

Reading: Anchor - Practice reading the story (The Guest) Pages:9, 10, 11 

Writing: (Anchor Reading Book – Page 15) Complete each sentence using 

the vocabulary words in parentheses 

 االحد
 .Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 Lesson 9 – Page 10 الحروف التي تلفظ وال تكتب والحروف التي تكتب وال تلفظ 91إلى صفحة 88من صفحة  صفي

 .Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 Lesson 9 – Page 9 على فقرات إمالئية محددةالتدرب   تسميع سورة العاديات  واجب

 االثنين
 صفي

 النص الوصفي وصف شخصية 93إلى صفحة 92من صفحة 
 

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 Lesson 9 – Page 11. 

 واجب
 31حل النشاط صفحة 

-------------------------------- Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 Lesson 9 – Page 9. 

 الثالثاء
 صفي

 متابعة النص الوصفي وصف شخصية 31حل النشاط صفحة 
 

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 Lesson 10- Page 12. 

 واجب
 كتاب النشاط 27ص  تسميع سورة العاديات 

 
Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 Lesson 10 – Page 10. 

 األربعاء
 صفي

 نص استماع ما أحلى شتاء بالدي --------------------------------
 

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2Lesson 1 – Page 13. 

 واجب
  التدرب على فقرات إمالئية محددة --------------------------------

 كتاب الطالب 30ص -18ص - 16ص
Bridge to Success   Activity Book   Unit 2Lesson 1 – Page 11. 

 الخميس

 صفي
إمالء الحروف التي تلفط وال تكتب والحروف التي تكتب وال  --------------------------------

 تلفظ
Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 2 Lesson 1 – Page 14. 

 -------------------------------- -------------------------------- واجب
Bridge to Success     Unit 2 Lesson 1 (In your notebook) - Draw a picture of 

your family. 

 



 

QM-2530-F4 

kh 

  )ح )  رابعالوالشعبة :تابع الصف 

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

الكائنات الحية التي تحتوي  يقارن بين 
  على خلية واحدة

يستنتج أهم الصفات التي تميز  
     الفطريات 

 يقدر المجاميع والفروق #

 يجمع االعداد الكلية #

 .يطرح االعداد الكلية#

 

تفسير السمات األساسية للتعاطف  
  واالحترام

التمييز بين مواقف التعاطف وعدم  
  التعاطف

 

#1 Demonstrate transmission of 
information packets over the internet. 
#2 Develop a model showing how 
information packets flow over the 
internet. 
 

 

 االحد
 صفي

يشاهد فيلم تعليمي عن وحيدات الخلية  
     والبكتريا

 حل مسائل على تقدير المجاميع والفروق 

 

تربية أخالقية درس)العطف  صفي : 
  والتعاطف(

وحل   17واجب قراة القصة صفحة 
  األنشطة

 

 
 
 

Solve the problem using activity 
book 

CW Activity 9   P (17) 
 

 واجب
يوضح الفرق بين الطالئعيات  

   43والبكتريا ص 
 83ص

 االثنين
 صفي

فيلم تعليمي عن تسمية الكائنات  
     الحية

 امثلة اضافية على تقدير المجاميع والفروق حل 

 

 ............... 44يحل تدريب مراجعة سريعة ص  واجب

 الثالثاء
 حل امثلة على جمع االعداد الكلية  ------------------------ صفي

 -------------------------------- واجب
 92- 91ص 

 

 األربعاء
 صفي

تعليمي عن تصنيف  يشاهد فيلم 
    الكائنات الحية

 امثلة اضافية على جمع االعداد الكلية

 

 واجب
 يمأل الفراغات بالمصطلح العلمي 

 51ص  
................... 

 الخميس
 صفي

فيلم تعليمي عن عمل الهيكل العظمي  
     والجهاز العضلي

   طرح االعداد الكلية

 

 واجب
حيوانات فقارية  يكتب أسماء  

     وحيوانات الفقارية 
 98- 97ص

 

 


