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 5/13/   2021إلــى       9/   5/   2021الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 
 )الصف والشعبة: الرابع )أ

 المادة

 

 التربية اإلسالمية 
Islamic  

 اللغة العربية
Arabic  

 اللغة اإلنكليزية 

English 
 الرياضيات
Math  

 نواتج التعلم       
 
 

 
 ومـــالــي

  المرافق العامة
ةالمرافق العاميذكر أمثلة على    

يوضح كيفك المحافظة على 

  المرافق العامة
على  ةاألضرار المترتبيستنتج 

إهمال المحافظة على المرافق 

  العامة

يقرأ القصة قراءة جهرية سليمة مراعيًا الضبط  •

 والتنغيم

 يشرح دالالت المفردات والتعابير في القصة •

األفعال مع الضمائر المنفصلة بشكل بصرف  •

 .صحيح

Learning outcomes: 

1- To identify characters, setting and events 

in a story. 

2- To express opinions about helping others. 

3- To identify suffixes for opposite adjectives 

and use them in sentences. 

 

 الوحدات المترية للطول                   

 الوحدات المترية للسعة               

 

 

 صفي  االحد 
 67شرح مفردات قصة )ميرابل ( ص  23إلى صفحة  18من صفحة 

Bridge to Success - Learner’s Book – 
Page 175. 

 
 الوحدات المترية للطول

 واجب 
 قراءة القصة في البيت  -تعلم معكوس   تسميع سورة االنشقاق

Bridge to Success – Activity book – 
Page 123. 

 
 906-905حل تمارين الكتاب صفحة 

 صفي  االثنين 
 27إلى صفحة 24 ىصفحة إلمن 

 

  تصريف األفعال مع الضمائر المنفصلة

 

Bridge to Success - Learner’s Book – 
Page 177. 

 
 المترية للسعةالوحدات 

 واجب 
 مخطط ذهني للضمائر المنفصلة  تسميع سورة االنشقاق

Bridge to Success - Activity book – 
Page 124. 

 
 912 - 911حل تمارين الكتاب صفحة 

   ___________   صفي  الثالثاء 

    ____________  واجب 

  صفي  األربعاء 
 ______________   

   _____________  واجب 

  صفي  الخميس 
_____________   

 _________________   واجب 
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 )أ(   الرابع : والشعبةالصف  تابع 

 المادة
 العلوم

Science  

 الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية
Moral Education and Social studies 

 التصميم والتكنلوجيا

Design and Technology 
    نواتج التعلم     

 

 

 

 

 

 
 ومـــلــيا

 

 يقارن بين القوى المؤثرة على الصاروخ

يستنتج أهمية قوة الرفع في التخلص من قوة  -

    الجاذبية عند الطائرة

 

 دراسات اجتماعية 

 يشرح استخدام األنفاق

بصف وسائل النقل الحديثة في دولة اإلمارات  

 العربية المتحدة 

 

❖ Create programs using 

visual programming 

software. 

❖  Demonstrate key input 

and output functions of a 

microcontroller 

     فيلم تعليمي عن انطالق الصاروخ صفي  االحد 
 

 

 

ص
ق 

فا
ألن

 ا
ي:

صف
5
8

 

ص
 :

ب
ج

وا
6
1

 

 

 

Solve the problems using  

(mAuthor) 

ما وجه الشبه بين    381حل تدريب مراجعة سريعة ص   واجب 

 والسحب؟الدفع 

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

 ---------------------------- واجب 

  صفي  الثالثاء 

 واجب 
 

 صفي  األربعاء 
 

 واجب 
 

  صفي  الخميس 

  واجب 
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 ( ب الصف والشعبة: الرابع )

 المادة
 التربية اإلسالمية 

Islamic 

 اللغة العربية

Arabic 

 اللغة اإلنكليزية 

English 
 الرياضيات

Math 
      

 نواتج التعلم        
 
 
 

 
 ومـــالــي

 المرافق العامة 
ةالمرافق العاميذكر أمثلة على    

  يوضح كيفك المحافظة على المرافق العامة
على إهمال  ةاألضرار المترتبيستنتج 

 المحافظة على المرافق العام

 يقرأ المتعلم قراءة جهرية سليمة •

 يتعرف مواضع ألف تنوين الفتح •

 

Learning outcomes: 

1- To identify characters, setting and events in a 

story. 

2- To express opinions about helping others. 

3- To identify suffixes for opposite adjectives 

and use them in sentences. 

 

 الوحدات المترية للطول                   

 الوحدات المترية للسعة  

 

 

 صفي  االحد 
 23إلى صفحة  18صفحة من 

 

 متابعة نص أ طباء اإلنسانية 

 

Bridge to Success - Learner’s Book – Page 
175. 

 الوحدات المترية للطول

 

 واجب 
 تسميع سورة االنشقاق

 كتاب النشاط 19ص

 

Bridge to Success – Activity book – Page 
123. 

 

 906-905حل تمارين الكتاب صفحة 

 

 صفي  االثنين 
 27إلى صفحة 24 ىصفحة إلمن 

 

 مواضع ألف تنوين الفتح

 

Bridge to Success - Learner’s Book – Page 
177. 

 

 الوحدات المترية للسعة

 

 واجب 
 تسميع سورة االنشقاق

 كتاب النشاط 23ص 

 
Bridge to Success - Activity book – Page 124 

 912 - 911حل تمارين الكتاب صفحة 

 

     صفي  الثالثاء 

     واجب 

     صفي  األربعاء 

  واجب 
   

  صفي  الخميس 
   

  واجب 
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 ( ب)  الرابع : الصف والشعبةتابع 

 المادة
 العلوم

Science  

 الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية
Moral Education and Social studies 

 التصميم والتكنلوجيا

Design and Technology 

    نواتج التعلم     
 

 

 

 

 
 ومـــلــيا

 

 

 يقارن بين القوى المؤثرة على الصاروخ

يستنتج أهمية قوة الرفع في التخلص من قوة الجاذبية -

    عند الطائرة

 

 دراسات اجتماعية 

 يشرح استخدام األنفاق

وسائل النقل الحديثة في دولة اإلمارات  بصف 

 العربية المتحدة 
 

❖ Create programs using 

visual programming 

software. 
❖  Demonstrate key input 

and output functions of a 

microcontroller 

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

ص
ق 

فا
ألن

 ا
ي:

صف
5
8

 

ص
 :

ب
ج

وا
6
1

 

 

 

Solve the problems using  

(mAuthor) 

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

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

 ----------------------------- واجب 

  صفي  الثالثاء 

 واجب 
 

 صفي  األربعاء 
 

 واجب 
 

  صفي  الخميس 

 واجب 
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 ( الصف والشعبة: الرابع )ج

 المادة

 

 التربية اإلسالمية 
Islamic  

 اللغة العربية
Arabic  

 اللغة اإلنكليزية 

English 
 الرياضيات
Math  

      

 نواتج التعلم        
 
 
 

 ومـــالــي

  المرافق العامة
  يذكر أمثلة على المرافق العامة

  يوضح كيفية المحافظة على المرافق العامة
على إهمال  ةاألضرار المترتبيستنتج 

 المحافظة على المرافق العام

 يقرأ المتعلم قراءة جهرية سليمة •

 يتعرف مواضع ألف تنوين الفتح •

To read for detail in a text about Emirati 
firefighters. 
To read for specific information about 
different personalities in short 
conversations. 

 الوحدات المترية للطول                   

 الوحدات المترية للسعة       

Reading: Read about how to help people  

Writing: Write the summary of the story 
‘Helping others’   

 23إلى صفحة  18من صفحة  صفي  االحد 

 
 متابعة نص أ طباء اإلنسانية 

Bridge to Success – Unit 11- LB – Page 
181 

 الوحدات المترية للطول

 

 واجب 
 كتاب النشاط 19ص تسميع سورة االنشقاق

Bridge to Success – Unit 11- AB – Page 
126 

 906-905حل تمارين الكتاب صفحة 

 

 صفي  االثنين 
 مواضع ألف تنوين الفتح 27إلى صفحة24 ىصفحة إلمن 

Bridge to Success – Unit 11- LB – Page 
182 

 

 الوحدات المترية للسعة

 

 واجب 
 كتاب النشاط 23ص  تسميع سورة االنشقاق

Bridge to Success – Unit 11- AB – Page 
127 

 912 - 911حل تمارين الكتاب صفحة 

 

     صفي  الثالثاء 

     واجب 

     صفي  األربعاء 

  واجب 
   

  صفي  الخميس 
   

  واجب 
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 ( ج)  الرابع : الصف والشعبةتابع 

 المادة
 العلوم

Science  

 الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية
Moral Education and Social studies 

 التصميم والتكنلوجيا

Design and Technology 
    نواتج التعلم     

 

 

 

 
 ومـــلــيا

 

 الدراسات االجتماعية  ان يستنتج القوة المؤثرة على الصاروخ  -

 يتعرف المفاهيم والمصطلحات الواردة بالدرس

يوضح أهمية إنشاء السدود في دولة اإلمارات العربية  

 المتحدة

❖ Create programs using 

visual programming 

software. 

❖  Demonstrate key input 

and output functions of a 

microcontroller 
 371حل اسئلة درس تغير الحركة صفحة   صفي  االحد 

   

ي:
صف

 
ص

و
ود

سد
 ال

ال
و
أ

5
3

 

ص
ل 

ح
 :

ب
ج

وا
5
6

 

  

Solve the problems using  

(mAuthor)  واجب ---------- 

 كيف تطير الصواريخ في الفضاء؟ صفي  االثنين 

 381مراجعة سريعة صفحة  2- 1سؤال  واجب 

  صفي  الثالثاء 

 واجب 
 

 صفي  األربعاء 
 

 واجب 
 

  صفي  الخميس 

  واجب 
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 الرابع )د(  : والشعبةالصف  

 المادة

 

 التربية اإلسالمية 
Islamic  

 اللغة العربية
Arabic  

 اللغة اإلنكليزية 

English 
 الرياضيات
Math  

      

 نواتج التعلم        
 
 
 

 ومـــالــي

 
  المرافق العامة

 يذكر أمثلة على المرافق العامة ال 
  يوضح كيف المحافظة على المرافق العامة

على إهمال  ةاألضرار المترتبيستنتج 

 المحافظة على المرافق العام

 

 يقرأ المتعلم قراءة جهرية سليمة •

 يتعرف مواضع ألف تنوين الفتح •

 

To read for detail in a text about Emirati 
firefighters. 
To read for specific information about 
different personalities in short 
conversations. 

 

 الوحدات المترية للطول                   

 الوحدات المترية للسعة       

Reading: Read about how to help people 

Writing: Write the summary of the story 
‘Helping others’  

 صفي  االحد 
 23إلى صفحة  18من صفحة 

 

 اإلنسانية متابعة نص أ طباء  

 

Bridge to Success – Unit 11- LB – Page 
181 

 الوحدات المترية للطول

 

 تسميع سورة االنشقاق واجب 

 

 كتاب النشاط 19ص

 

Bridge to Success – Unit 11- AB – Page 
126 

 906-905حل تمارين الكتاب صفحة 

 

 صفي  االثنين 
 27إلى صفحة 24 ىصفحة إلمن 

 الفتحمواضع ألف تنوين 

 

Bridge to Success – Unit 11- LB – Page 
182 

 الوحدات المترية للسعة

 

 تسميع سورة االنشقاق واجب 

 

 كتاب النشاط 23ص 

 

Bridge to Success – Unit 11- AB – Page 
127 

 912 - 911حل تمارين الكتاب صفحة 

 

     صفي  الثالثاء 

     واجب 

     صفي  األربعاء 

  واجب 
   

  صفي  الخميس 
   

  واجب 
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 )د(   الرابع : الصف والشعبةتابع 

 المادة
 العلوم

Science  

 الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية
Moral Education and Social studies 

 التصميم والتكنلوجيا

Design and Technology 
    نواتج التعلم     

 

 

 

 
 ومـــلــيا

 

 المؤثرة على الصاروخيقارن بين القوى 

يستنتج أهمية قوة الرفع في التخلص من قوة  -

 الجاذبية عند الطائرة

 الدراسات االجتماعية 

 يتعرف المفاهيم والمصطلحات الواردة بالدرس

يوضح أهمية إنشاء السدود في دولة اإلمارات  

 العربية المتحدة 

 

❖ Create programs using 

visual programming 

software. 

❖  Demonstrate key input 

and output functions of a 

microcontroller 
 ............................… صفي  االحد 

   

 

ال
و
 أ
ي:

صف
 

ص
و
ود

سد
ال

5
3

 

ص
ل 

ح
 :

ب
ج

وا
5
6

 

 

 

  

Solve the problems using  

(mAuthor)  واجب …............................................ 

  يوضح كيف تطير الصواريخ صفي  االثنين 

 .......................… واجب 

  صفي  الثالثاء 

 واجب 
 

 صفي  األربعاء 
 

 واجب 
 

  صفي  الخميس 

  واجب 
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 )هـ(  الرابع : الصف والشعبة  

 المادة

 

 التربية اإلسالمية 
Islamic  

 اللغة العربية
Arabic  

 اللغة اإلنكليزية 

English 
 الرياضيات
Math  

      

 نواتج التعلم        
 
 
 

 
 ومـــالــي

 

 المرافق العامة 

 

 يذكر أمثلة على المرافق العامة 

يوضح كيفية المحافظة على 

  المرافق العامة

على  األضرار المترتبةيستنتج 

 إهمال المحافظة على المرافق العام

 

 يقرأ المتعلم قراءة جهرية سليمة •

 يتعرف مواضع ألف تنوين الفتح •

 

Learning Objectives: 

• To read texts for information. 

• To define the meanings of the new words. 

• To identify different ways of 

communication.  

• To compare means of communication. 

 

 يحول الوحدات المترية للزمن 

 يعرض بيانات القياس بالنقاط المجمعة

 التحقيق والتخمين والمراجعة

Reading: Anchor - Prepare and read pages (6- 12) 

Writing: Search for information to write about 

“Your Favorite Means of Communication”. 

 23إلى صفحة  18من صفحة  صفي  االحد 

 
 متابعة نص أ طباء اإلنسانية

Bridge to Success - Learner’s Book – Page 174.  للزمنتدريبات على تحويل الوحدات المترية 

 تسميع سورة االنشقاق واجب 

 
 كتاب النشاط 19ص

Bridge to Success - Activity Book – Page 124.  887صفحه 

 صفي  االثنين 
 27إلى صفحة 24 ىصفحة إلمن 

 مواضع ألف تنوين الفتح

 

Bridge to Success - Learner’s Book – Page 
175. 

 المترية للزمنتدريبات اضافية على تحويل الوحدات 

 واجب 
 تسميع سورة االنشقاق

 

 كتاب النشاط 23ص 

 

Bridge to Success – Activity Book – Page 
125. 

 
............. 

 عرض بيانات القياس بالنقاط المجمعة    صفي  الثالثاء 

839صفحة     واجب   

والمراجعةحل امثلة على درس التحقيق والتخمين     صفي  األربعاء   

  واجب 
  ................ 

  صفي  الخميس 
  . 

  واجب 
  . 
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 )هـ( الرابع   : والشعبةالصف  تابع 

 المادة
 العلوم

Science  

 الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية
Moral Education and Social studies 

 التصميم والتكنلوجيا

Design and Technology 
    التعلمنواتج      

 

 

 

 
 ومـــلــيا

 

 يقارن بين القوى المؤثرة على الصاروخ

يستنتج أهمية قوة الرفع في التخلص من قوة الجاذبية -

    عند الطائرة

 

 الدراسات االجتماعية 

يتعرف المفاهيم والمصطلحات الواردة 

 بالدرس

يوضح أهمية إنشاء السدود في دولة  

 اإلمارات العربية المتحدة 

 

❖ Create programs using visual 

programming software. 

❖  Demonstrate key input and 

output functions of a 

microcontroller 

     فيلم تعليمي عن انطالق الصاروخ صفي  االحد 

   

ال
و
 أ
ي:

صف
 

ص 
و
ود

سد
ال

5
3

 

ص
ل 

ح
 :

ب
ج

وا
5
6

 

 

Solve the problems using  

(mAuthor)  ما وجه الشبه بين  381حل تدريب مراجعة سريعة ص  واجب

 والسحب؟الدفع 

    فيلم تعليمي عن القوى المؤثرة على الطائرة صفي  االثنين 

 واجب 
المقارنة بين حركة     383حل تدريب مراجعة سريعة ص  

 والصاروخ؟ الطائرة 

  صفي  الثالثاء 

 واجب 
 

 صفي  األربعاء 
 

 واجب 
 

  صفي  الخميس 

  واجب 
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 13/  5/  1202إلــى    9 / 5 / 1202بوعية: لألســـبـوع مــن الخطة االس
 ( الصف والشعبة: الرابع )و 

 المادة

 

 التربية اإلسالمية 
Islamic 

 
  

 اللغة العربية
Arabic  

 اللغة اإلنكليزية 

English 
 الرياضيات
Math  

      

 نواتج التعلم        
 
 
 

 ومـــالــي

 
  المرافق العامة

  يذكر أمثلة على المرافق العامة
 

يوضح كيفية المحافظة على المرافق 

  العامة
على إهمال  ةاألضرار المترتبيستنتج 

مةالمحافظة على المرافق العا  

 يقرأ المتعلم قراءة جهرية سليمة •

 يتعرف مواضع ألف تنوين الفتح •

 

Learning Objectives: 

• To read texts for information. 

• To define the meanings of the new words. 

• To identify different ways of communication.  

• To compare means of communication. 

 

 يحول الوحدات المترية للزمن 

 يعرض بيانات القياس بالنقاط المجمعة

 المراجعةالتحقيق والتخمين و

 

Reading: Anchor - Prepare and read pages (6- 12)  

Writing: Search for information to write about “Your 

Favorite Means of Communication”. 

 23إلى صفحة  18من صفحة  صفي  االحد 

 
 .Bridge to Success - Learner’s Book – Page 174 متابعة نص أ طباء اإلنسانية 

 

 تدريبات على تحويل الوحدات المترية للزمن

 

 تسميع سورة االنشقاق واجب 

 
 كتاب النشاط 19ص

Bridge to Success - Activity Book – Page 124. 
 887صفحه 

 

 صفي  االثنين 
 27إلى صفحة 24 صفحة إلىمن 

 مواضع ألف تنوين الفتح

 
Bridge to Success - Learner’s Book – Page 175. تدريبات اضافية على تحويل الوحدات المترية للزمن 

 تسميع سورة االنشقاق واجب 

 

 كتاب النشاط 23ص 

 

Bridge to Success - Activity Book – Page 125. 

 
................... 

  صفي  الثالثاء 
  

 عرض بيانات القياس بالنقاط المجمعة

 

839صفحة     واجب   

 حل امثلة على درس التحقيق والتخمين والمراجعة    صفي  األربعاء 

  واجب 
  .................... 

  صفي  الخميس 
   

  واجب 
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 )و(   الرابع : والشعبةالصف  تابع 

 المادة
 العلوم

Science  

 الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية
Moral Education and Social studies 

 التصميم والتكنلوجيا

Design and Technology 
    نواتج التعلم     

 

 

 

 

 
 ومـــلــيا

 

 يقارن بين القوى المؤثرة على الصاروخ

يستنتج أهمية قوة الرفع في التخلص من قوة الجاذبية -

    عند الطائرة

 

 إجازة عيد الفطر

❖ Create programs using 

visual programming 

software. 

❖  Demonstrate key input and 

output functions of a 

microcontroller 

     فيلم تعليمي عن انطالق الصاروخ صفي  االحد 

     

Solve the problems using  

(mAuthor) 
ما وجه الشبه بين  381حل تدريب مراجعة سريعة ص  واجب 

 والسحب؟الدفع 

    فيلم تعليمي عن القوى المؤثرة على الطائرة- صفي  االثنين 

 واجب 
المقارنة بين حركة     383حل تدريب مراجعة سريعة ص  

 الطائرة والصاروخ ؟ 

  صفي  الثالثاء 

 واجب 
 

 صفي  األربعاء 
 

 واجب 
 

  صفي  الخميس 

  واجب 
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 المادة

 

 التربية اإلسالمية 
Islamic  

 اللغة العربية
Arabic  

 اللغة اإلنكليزية 

English 
 الرياضيات
Math  

      

 نواتج التعلم        
 
 
 

 ومـــالــي

  المرافق العامة

 

  يذكر أمثلة على المرافق العامة

 

  يوضح كيفية المحافظة على المرافق العامة

على إهمال  األضرار المترتبةيستنتج 

 المحافظة على المرافق العام

 

 يقرأ المتعلم قراءة جهرية سليمة •

 يتعرف مواضع ألف تنوين الفتح •

 

To read for detail in a text about Emirati 

firefighters. 

To read for specific information about different 

personalities in short conversations. 

 الوحدات المترية للطول                   

 الوحدات المترية للسعة       

Reading: Read about how to help people 

Writing: Write the summary of the story 

‘Helping others’  

 صفي  االحد 
 23إلى صفحة   18من صفحة 

 

 متابعة نص أ طباء اإلنسانية 

 
Bridge to Success – Unit 11- LB – Page 181  الوحدات المترية للطول 

 واجب 
 تسميع سورة االنشقاق 

 

 كتاب النشاط  19ص

 
Bridge to Success – Unit 11- AB – Page 126 

 906-905حل تمارين الكتاب صفحة 

 

 صفي  االثنين 
 27إلى صفحة 24 صفحة إلىمن 

 مواضع ألف تنوين الفتح 

 
Bridge to Success – Unit 11- LB – Page 182 

 الوحدات المترية للسعة 

 

 واجب 
 تسميع سورة االنشقاق 

 

 كتاب النشاط  23ص 

 
Bridge to Success – Unit 11- AB – Page 127 

 912 -  911حل تمارين الكتاب صفحة 

 

     صفي  الثالثاء 

     واجب 

     صفي  األربعاء 

  واجب 
   

  صفي  الخميس 
   

  واجب 
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 )ز(   الرابع : الصف والشعبةتابع 

 المادة
 العلوم

Science  

 الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية
Moral Education and Social studies 

 التصميم والتكنلوجيا

Design and Technology 
    نواتج التعلم     

 

 

 
 ومـــلــيا

 

 يقارن بين القوى المؤثرة على الصاروخ

يستنتج أهمية قوة الرفع في التخلص من قوة الجاذبية -

    عند الطائرة

 دراسات اجتماعية 

 يشرح استخدام األنفاق

وسائل النقل الحديثة في دولة اإلمارات  بصف 

 العربية المتحدة 

 

❖ Create programs using 

visual programming 

software. 

❖  Demonstrate key input 

and output functions of a 

microcontroller 
 ------------------------------------- صفي  االحد 

   

ص 
ق 

فا
ألن

 ا
ي:

صف
5
8

 

ص
 :

ب
ج

وا
6
1

 

  

Solve the problems using  

(mAuthor)  واجب ----------------------------------------- 

     فيلم تعليمي عن انطالق الصاروخ صفي  االثنين 

 واجب 
ما وجه الشبه بين  381حل تدريب مراجعة سريعة ص 

 الدفع والسحب ؟

  صفي  الثالثاء 

 واجب 
 

 صفي  األربعاء 
 

 واجب 
 

  صفي  الخميس 

  واجب 

 


