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 الخطة االسبوعية

    82/   03/  2019 إلــى        24/   03/ 2019 لألســـبـوع مــن                     ) أ ( الرابع الـــــصــف    

 English انهغح انعرتيح انترتيح اإلسالييح انًادج

 َٕاتح انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 )يحفظ انسٕر انًقررج حفظا تايا  )األعهٗ ٔ انغاشيح 
  ّيحذد انًتعهى انفكرج انرئيسح ٔ انًغسٖ نهُض االدتي، داعًا رأي

 تأدنح يٍ انُض.

 أفكارِ انرئيسح ٔ انفرعيح .يحهم انًتعهى انُض األدتي  إن ٗ 

 To revise simple  Past  Tense. 

 To recall present  perfect  tense. 

Reading : Read Unit 6 Lesson 1 in Learner's Book. 

Writing: Write a  paragraph about  my favourite 
dinosaur.  

 حذاأل
 يراخعح اندًهح انفعهيح ٔ اندًهح االسًيح تسًيع سٕرج األعهٗ  طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit 6 Lesson 1, 2 ,3 ,4 ,5 

 

 في انكراسح كتاتح خًم فعهيح ٔ خًم اسًيح حفظ سٕرج انغاشيح  ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit 6  Lesson 1, 

2 , 3 ,4 , 5 

 ثُيٍاإل
 انُض انًعهٕياتي ٔ تحذيذ أفكارِ قراءج   طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit 6 Lesson  6 , 7, 8, 8 ,9 

 

 .............................................  ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit 6  Lesson  6, 

7 , 8 ,8 ,9  

 انثالثاء
 يراخعح األنف انهيُح في األسًاء ٔ األفعال  تسًيع سٕرج انغاشيح  طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit 7 Lesson 1, 2 ,3 ,4 ,5 

 

 استخراج كهًاخ تُتٓي تأنف نيُح يٍ َض ياسًيٍ ٔ زْرج دٔار انشًس  (57ى نعمه ص)_ عز و جل_ عل هللاحفظ حذيث حًذ ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit  7  Lesson  1, 

2 ,3 , 4 ,5 

 األرتعاء
 قراءج َشيذ انشًس ٔ انطفم   طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit  7  Lesson  6, 7 , 8, 9 ,10 

 

 كتاتح أتياخ يٍ اختيارِ  ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit 7  Lesson  6,  

7 ,8 ,9,10   

 انخًيس
 إيالء خارخي  (59تسًيع حذيث أخالق انًتقيٍ ص) طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit  8 Lesson 1, 2 ,3 ,4 ,5 

 

  يٍ نهفظم انذراسي انثانث حفظ سٕرج انًطفف ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit 8  Lesson 1, 

2 , 3 ,4 , 5 
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 ( أ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 

 انترتيح األخالقيح انذراساخ االختًاعيح انرياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاتح انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 ٕنذ انكٓرتائي انًقارَح تيٍ انًغُاطيس انكٓرتائي ٔ انً
  األًَاط ٔ انًتتانياخ 

 انعًهياخ انخاطح تانكسٕر 

  يُاقش أْى األَشطح االقتظاديح في دٔنح

 االياراخ 
  يظٓر احترايّ نألقراٌ داخم انًذرسح 

 االحذ
 يراخعح انٕحذج انساتعح : األًَاط ٔ انًتتانياخ يراخعح ٔحذج انًغُاطيس  طفي

 ياو تعًم يطٕياخ داخم انظف عٍ احتراو اآلخريٍانق يراخعح عهٗ األَشطح االقتظاديح 

 26انذنيم انتفاعهي طفحح  حم تذريثاخ عٍ انًغُاطيس في دنيم األَشطح انًختثريح  ٔاخة

 االثُيٍ
 يراخعح ٔحذج انظٕخ  طفي

 

 يراخعح انٕحذج انثايُح : انكسٕر

 

 57فاعهي طفحح انذنيم انت حم تذريثاخ انظٕخ في دنيم األَشطح انًختثريح  ٔاخة

 انثالثاء
 يراخعح ٔحذج انًادج  طفي

 

 يراخعح انٕحذج انتاسعح : انعًهياخ انخاطح تانكسٕر

 26انذنيم انتفاعهي طفحح  حم تذريثاخ انًادج في كتاب دنيم األَشطح انًختثريح  ٔاخة

 األرتعاء
 َشاط عٍ انكسٕر يراخعح ٔحذج خٕاص انًاء  طفي

 عًم يطٕيح عٍ انكسٕر خٕاص انًاء داخم دنيم األَشطح  حم تذريثاخ ٔاخة

 انخًيس
 َشاط عٍ األًَاط ٔ انًتتانياخ يراخعح ٔحذج انًخانيط ٔانًحانيم  طفي

 عًم يطٕيح عٍ األًَاط  حم تذريثاخ انًخانيط داخم كتاب دنيم األَشطح   ٔاخة
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 الخطة االسبوعية

    82/   03/  2019 إلــى        24/   03/ 2019 لألســـبـوع مــن                             ( ب)  الرابع الـــــصــف    

 English انهغح انعرتيح انترتيح اإلسالييح انًادج

 َٕاتح انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 )يحفظ انسٕر انًقررج حفظا تايا  )األعهٗ ٔ انغاشيح 
  االدتي، داعًا رأيّ يحذد انًتعهى انفكرج انرئيسح ٔ انًغسٖ نهُض

 تأدنح يٍ انُض.

 . يحهم انًتعهى انُض األدتي  إنٗ أفكارِ انرئيسح ٔ انفرعيح 

 To revise simple  Past  Tense. 

 To recall present  perfect  tense. 

Reading : Read Unit 6 Lesson 1 in Learner's Book. 

Writing: Write a  paragraph about  my favourite 
dinosaur.  

 حذاأل
 يراخعح اندًهح انفعهيح ٔ اندًهح االسًيح تسًيع سٕرج األعهٗ  طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit 6 Lesson 1, 2 ,3 ,4 ,5 

 

 كتاتح خًم فعهيح ٔ خًم اسًيح في انكراسح حفظ سٕرج انغاشيح  ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit 6  Lesson 1, 

2 , 3 ,4 , 5 

 ثُيٍاإل
 انُض انًعهٕياتي ٔ تحذيذ أفكارِ قراءج   طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit 6 Lesson  6 , 7, 8, 8 ,9 

 

 .............................................  ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit 6  Lesson  6, 

7 , 8 ,8 ,9  

 انثالثاء
 يراخعح األنف انهيُح في األسًاء ٔ األفعال  تسًيع سٕرج انغاشيح  طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit 7 Lesson 1, 2 ,3 ,4 ,5 

 

 يٍ َض ياسًيٍ ٔ زْرج دٔار انشًس  استخراج كهًاخ تُتٓي تأنف نيُح (57_ عز و جل_ على نعمه ص) حفظ حذيث حًذهللا ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit  7  Lesson  1, 

2 ,3 , 4 ,5 

 األرتعاء
 قراءج َشيذ انشًس ٔ انطفم   طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit  7  Lesson  6, 7 , 8, 9 ,10 

 

 كتاتح أتياخ يٍ اختيارِ  ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit 7  Lesson  6,  

7 ,8 ,9,10   

 انخًيس
 إيالء خارخي  (59تسًيع حذيث أخالق انًتقيٍ ص) طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit  8 Lesson 1, 2 ,3 ,4 ,5 

 

  حفظ سٕرج انًطففيٍ نهفظم انذراسي انثانث  ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit 8  Lesson 1, 

2 , 3 ,4 , 5 
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 ( ب ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 

 انترتيح األخالقيح انذراساخ االختًاعيح انرياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاتح انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 انًقارَح تيٍ انًغُاطيس انكٓرتائي ٔ انًٕنذ انكٓرتائي 
  األًَاط ٔ انًتتانياخ 

 خ انخاطح تانكسٕرانعًهيا 

  يُاقش أْى األَشطح االقتظاديح في دٔنح

 االياراخ 
  يظٓر احترايّ نألقراٌ داخم انًذرسح 

 االحذ
 يراخعح انٕحذج انساتعح : األًَاط ٔ انًتتانياخ يراخعح ٔحذج انًغُاطيس  طفي

 انقياو تعًم يطٕياخ داخم انظف عٍ احتراو اآلخريٍ يراخعح عهٗ األَشطح االقتظاديح 

 26انذنيم انتفاعهي طفحح  حم تذريثاخ عٍ انًغُاطيس في دنيم األَشطح انًختثريح  ٔاخة

 االثُيٍ
 يراخعح ٔحذج انظٕخ  طفي

 

 يراخعح انٕحذج انثايُح : انكسٕر

 

 57انذنيم انتفاعهي طفحح  حم تذريثاخ انظٕخ في دنيم األَشطح انًختثريح  ٔاخة

 انثالثاء
 ًادج يراخعح ٔحذج ان طفي

 

 يراخعح انٕحذج انتاسعح : انعًهياخ انخاطح تانكسٕر

 26انذنيم انتفاعهي طفحح  حم تذريثاخ انًادج في كتاب دنيم األَشطح انًختثريح  ٔاخة

 األرتعاء
 َشاط عٍ انكسٕر يراخعح ٔحذج خٕاص انًاء  طفي

 انكسٕرعًم يطٕيح عٍ  حم تذريثاخ خٕاص انًاء داخم دنيم األَشطح  ٔاخة

 انخًيس
 َشاط عٍ األًَاط ٔ انًتتانياخ يراخعح ٔحذج انًخانيط ٔانًحانيم  طفي

 عًم يطٕيح عٍ األًَاط  حم تذريثاخ انًخانيط داخم كتاب دنيم األَشطح   ٔاخة
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 الخطة االسبوعية

    28/   03/  2019 إلــى        24/   03/ 2019 لألســـبـوع مــن                            ( ج)  الرابع الـــــصــف   

 English انهغح انعرتيح انترتيح اإلسالييح انًادج

 َٕاتح انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 )يحفظ انسٕر انًقررج حفظا تايا  )األعهٗ ٔ انغاشيح 
  ّيحذد انًتعهى انفكرج انرئيسح ٔ انًغسٖ نهُض االدتي، داعًا رأي

 تأدنح يٍ انُض.

 هى انُض األدتي  إنٗ أفكارِ انرئيسح ٔ انفرعيح .يحهم انًتع 

 To revise simple  Past  Tense. 

 To recall present  perfect  tense. 

Reading : Read Unit 6 Lesson 1 in Learner's Book. 

Writing: Write a  paragraph about  my favourite 
dinosaur.  

 االحذ
 يراخعح اندًهح انفعهيح ٔ اندًهح االسًيح هٗ تسًيع سٕرج األع طفي

Revision - Bridge to Success- 
L. B –Unit 6 Lesson 1, 2 ,3 ,4 ,5 

 

 Bridge to Success-A. B  Unit 6  Lesson 1, 2 , 3 ,4 , 5 كتاتح خًم فعهيح ٔ خًم اسًيح في انكراسح حفظ سٕرج انغاشيح  ٔاخة

 االثُيٍ
 عهٕياتي ٔ تحذيذ أفكارِانُض انً قراءج   طفي

Revision - Bridge to Success- 
L. B –Unit 6 Lesson  6 , 7, 8, 8 ,9 

 

  Bridge to Success-A. B  Unit 6  Lesson  6, 7 , 8 ,8 ,9 .............................................  ٔاخة

 انثالثاء
 األسًاء ٔ األفعال  يراخعح األنف انهيُح في تسًيع سٕرج انغاشيح  طفي

Revision - Bridge to Success- 
L. B –Unit 7 Lesson 1, 2 ,3 ,4 ,5 

 

 استخراج كهًاخ تُتٓي تأنف نيُح يٍ َض ياسًيٍ ٔ زْرج دٔار انشًس  (57_ عز و جل_ على نعمه ص) حفظ حذيث حًذهللا ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit  7  Lesson  1, 

2 ,3 , 4 ,5 

 األرتعاء
 قراءج َشيذ انشًس ٔ انطفم   طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit  7  Lesson  6, 7 , 8, 9 ,10 

 

   Bridge to Success-A.B Unit 7  L.6,  7 ,8 ,9,10 كتاتح أتياخ يٍ اختيارِ  ٔاخة

 انخًيس
 خارخي إيالء  (59تسًيع حذيث أخالق انًتقيٍ ص) طفي

Revision - Bridge to Success- 
L. B –Unit  8 Lesson 1, 2 ,3 ,4 ,5 

 

  حفظ سٕرج انًطففيٍ نهفظم انذراسي انثانث  ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit 8  Lesson 1, 

2 , 3 ,4 , 5 
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 ( ج ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انترتيح األخالقيح االختًاعيحانذراساخ  انرياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاتح انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 انقياو تعًم يطٕياخ داخم انظف عٍ احتراو اآلخريٍ انًقارَح تيٍ انًغُاطيس انكٓرتائي ٔ انًٕنذ انكٓرتائي 
  يُاقش أْى األَشطح االقتظاديح في دٔنح

 االياراخ 
  يظٓر احترايّ نألقراٌ داخم انًذرسح 

 االحذ

 ج انًغُاطيس يراخعح ٔحذ 
 يراخعح ٔحذج االًَاط ٔانكسٕر 

 في انذنيم انتفاعهي  26ص  – 75حم انظفحاخ 

 انقياو تعًم يطٕياخ داخم انظف عٍ احتراو اآلخريٍ يراخعح عهٗ األَشطح االقتظاديح 

 في انذنيم انتفاعهي  26ص  حم تذريثاخ عٍ انًغُاطيس في دنيم األَشطح انًختثريح  

 االثُيٍ

 في انذنيم انتفاعهي  56ص – 25يراخعح ٔحذج انكسٕر ص عح ٔحذج انظٕخ يراخ 

 56ص  حم تذريثاخ انظٕخ في دنيم األَشطح انًختثريح  

 انثالثاء

 28ص  -28يراخعح ٔحذج انعًهياخ عهٗ انكسٕر  ص  يراخعح ٔحذج انًادج  

 ي انذنيم انتفاعهيف 27ص  حم تذريثاخ انًادج في كتاب دنيم األَشطح انًختثريح  

 األرتعاء

 57- 58يراخعح  ٔحذج انكسٕر ٔاالعذاد انعشريح ص  يراخعح ٔحذج خٕاص انًاء  

 52ص  حم تذريثاخ خٕاص انًاء داخم دنيم األَشطح  

 انخًيس

 يراخعح ٔحذج انًخانيط ٔانًحانيم  
يراخعح ٔحذج انعًهياخ تاستخذا انكسٕر ٔاالعذاد انعشريح 

 386ص – 55ص 

 388ص  حم تذريثاخ انًخانيط داخم كتاب دنيم األَشطح   ٔاخة
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 الخطة االسبوعية

    82/   03/  2019 إلــى        24/   30/ 2019 لألســـبـوع مــن                   ( د)  الرابع الـــــصــف    

 English انهغح انعرتيح انترتيح اإلسالييح انًادج 

 َٕاتح انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 )يحفظ انسٕر انًقررج حفظا تايا  )األعهٗ ٔ انغاشيح 
  ّيحذد انًتعهى انفكرج انرئيسح ٔ انًغسٖ نهُض االدتي، داعًا رأي

 تأدنح يٍ انُض.

 . يحهم انًتعهى انُض األدتي  إنٗ أفكارِ انرئيسح ٔ انفرعيح 

 To revise simple  Past  Tense. 

 To recall present  perfect  tense. 

Reading : Read Unit 6 Lesson 1 in Learner's Book. 

Writing: Write a  paragraph about  my favourite 
dinosaur.  

 االحذ
 يراخعح اندًهح انفعهيح ٔ اندًهح االسًيح تسًيع سٕرج األعهٗ  طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit 6 Lesson 1, 2 ,3 ,4 ,5 

 

 كتاتح خًم فعهيح ٔ خًم اسًيح في انكراسح حفظ سٕرج انغاشيح  ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit 6  Lesson 1, 

2 , 3 ,4 , 5 

 االثُيٍ
 انُض انًعهٕياتي ٔ تحذيذ أفكارِ قراءج   طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit 6 Lesson  6 , 7, 8, 8 ,9 

 

 .............................................  ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit 6  Lesson  6, 

7 , 8 ,8 ,9  

 انثالثاء
 يراخعح األنف انهيُح في األسًاء ٔ األفعال  تسًيع سٕرج انغاشيح  طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit 7 Lesson 1, 2 ,3 ,4 ,5 

 

 استخراج كهًاخ تُتٓي تأنف نيُح يٍ َض ياسًيٍ ٔ زْرج دٔار انشًس  (57_ عز و جل_ على نعمه ص) حفظ حذيث حًذهللا ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit  7  Lesson  1, 

2 ,3 , 4 ,5 

 األرتعاء
 قراءج َشيذ انشًس ٔ انطفم   طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit  7  Lesson  6, 7 , 8, 9 ,10 

 

 كتاتح أتياخ يٍ اختيارِ  ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit 7  Lesson  6,  

7 ,8 ,9,10   

 انخًيس
 إيالء خارخي  (59تسًيع حذيث أخالق انًتقيٍ ص) طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit  8 Lesson 1, 2 ,3 ,4 ,5 

 

  حفظ سٕرج انًطففيٍ نهفظم انذراسي انثانث  ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit 8  Lesson 1, 

2 , 3 ,4 , 5 
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 ( د ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 األخالقيح انترتيح انذراساخ االختًاعيح انرياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاتح انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 انقياو تعًم يطٕياخ داخم انظف عٍ احتراو اآلخريٍ انًقارَح تيٍ انًغُاطيس انكٓرتائي ٔ انًٕنذ انكٓرتائي 
  يُاقش أْى األَشطح االقتظاديح في دٔنح

 االياراخ 
  يظٓر احترايّ نألقراٌ داخم انًذرسح 

 االحذ

 يراخعح ٔحذج انًغُاطيس  
 ح ٔحذج االًَاط ٔانكسٕر يراخع

 في انذنيم انتفاعهي  26ص  – 75حم انظفحاخ 

 انقياو تعًم يطٕياخ داخم انظف عٍ احتراو اآلخريٍ يراخعح عهٗ األَشطح االقتظاديح 

 في انذنيم انتفاعهي  26ص  حم تذريثاخ عٍ انًغُاطيس في دنيم األَشطح انًختثريح  

 االثُيٍ

 في انذنيم انتفاعهي  56ص – 25خعح ٔحذج انكسٕر صيرا يراخعح ٔحذج انظٕخ  

 56ص  حم تذريثاخ انظٕخ في دنيم األَشطح انًختثريح  

 انثالثاء

 28ص  -28يراخعح ٔحذج انعًهياخ عهٗ انكسٕر  ص  يراخعح ٔحذج انًادج  

 في انذنيم انتفاعهي 27ص  حم تذريثاخ انًادج في كتاب دنيم األَشطح انًختثريح  

 األرتعاء

 57- 58يراخعح  ٔحذج انكسٕر ٔاالعذاد انعشريح ص  يراخعح ٔحذج خٕاص انًاء  

 52ص  حم تذريثاخ خٕاص انًاء داخم دنيم األَشطح  

 انخًيس

 يراخعح ٔحذج انًخانيط ٔانًحانيم  
يراخعح ٔحذج انعًهياخ تاستخذا انكسٕر ٔاالعذاد انعشريح 

 386ص – 55ص 

 388ص  ريثاخ انًخانيط داخم كتاب دنيم األَشطح  حم تذ ٔاخة
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 الخطة االسبوعية

    28/   03/  2019 إلــى        24/   03/ 2019 لألســـبـوع مــن                                       ( هـ)  الرابع الـــــصــف    

 English انهغح انعرتيح انترتيح اإلسالييح انًادج 

 انتعهى َٕاتح
 
 

 ٕوـــانــي

 )يحفظ انسٕر انًقررج حفظا تايا  )األعهٗ ٔ انغاشيح 
  ّيحذد انًتعهى انفكرج انرئيسح ٔ انًغسٖ نهُض االدتي، داعًا رأي

 تأدنح يٍ انُض.

 . يحهم انًتعهى انُض األدتي  إنٗ أفكارِ انرئيسح ٔ انفرعيح 

 To revise simple  Past  Tense. 

 To recall present  perfect  tense. 

Reading : Read Unit 6 Lesson 1 in Learner's Book. 

Writing: Write a  paragraph about  my favourite 
dinosaur.  

 االحذ
 يراخعح اندًهح انفعهيح ٔ اندًهح االسًيح تسًيع سٕرج األعهٗ  طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit 6 Lesson 1, 2 ,3 ,4 ,5 

 

 كتاتح خًم فعهيح ٔ خًم اسًيح في انكراسح حفظ سٕرج انغاشيح  ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit 6  Lesson 1, 

2 , 3 ,4 , 5 

 االثُيٍ
 انُض انًعهٕياتي ٔ تحذيذ أفكارِ قراءج   طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit 6 Lesson  6 , 7, 8, 8 ,9 

 

 .............................................  ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit 6  Lesson  6, 

7 , 8 ,8 ,9  

 انثالثاء
 يراخعح األنف انهيُح في األسًاء ٔ األفعال  تسًيع سٕرج انغاشيح  طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit 7 Lesson 1, 2 ,3 ,4 ,5 

 

 استخراج كهًاخ تُتٓي تأنف نيُح يٍ َض ياسًيٍ ٔ زْرج دٔار انشًس  (57_ عز و جل_ على نعمه ص) حفظ حذيث حًذهللا ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit  7  Lesson  1, 

2 ,3 , 4 ,5 

 األرتعاء
 قراءج َشيذ انشًس ٔ انطفم   طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit  7  Lesson  6, 7 , 8, 9 ,10 

 

 كتاتح أتياخ يٍ اختيارِ  ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit 7  Lesson  6,  

7 ,8 ,9,10   

 انخًيس
 إيالء خارخي  (59تسًيع حذيث أخالق انًتقيٍ ص) طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit  8 Lesson 1, 2 ,3 ,4 ,5 

 

  حفظ سٕرج انًطففيٍ نهفظم انذراسي انثانث  ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit 8  Lesson 1, 

2 , 3 ,4 , 5 
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 ( هـ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 خالقيحانترتيح األ انذراساخ االختًاعيح انرياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاتح انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 انقياو تعًم يطٕياخ داخم انظف عٍ احتراو اآلخريٍ انًقارَح تيٍ انًغُاطيس انكٓرتائي ٔ انًٕنذ انكٓرتائي 
  يُاقش أْى األَشطح االقتظاديح في دٔنح

 االياراخ 
  يظٓر احترايّ نألقراٌ داخم انًذرسح 

 االحذ

 يراخعح ٔحذج انًغُاطيس  
 حذج االًَاط ٔانكسٕر يراخعح ٔ

 في انذنيم انتفاعهي  26ص  – 75حم انظفحاخ 

 انقياو تعًم يطٕياخ داخم انظف عٍ احتراو اآلخريٍ يراخعح عهٗ األَشطح االقتظاديح 

 في انذنيم انتفاعهي  26ص  حم تذريثاخ عٍ انًغُاطيس في دنيم األَشطح انًختثريح  

 االثُيٍ

 في انذنيم انتفاعهي  56ص – 25ٔحذج انكسٕر ص يراخعح يراخعح ٔحذج انظٕخ  

 56ص  حم تذريثاخ انظٕخ في دنيم األَشطح انًختثريح  

 انثالثاء

 28ص  -28يراخعح ٔحذج انعًهياخ عهٗ انكسٕر  ص  يراخعح ٔحذج انًادج  

 في انذنيم انتفاعهي 27ص  حم تذريثاخ انًادج في كتاب دنيم األَشطح انًختثريح  

 األرتعاء

 57- 58يراخعح  ٔحذج انكسٕر ٔاالعذاد انعشريح ص  يراخعح ٔحذج خٕاص انًاء  

 52ص  حم تذريثاخ خٕاص انًاء داخم دنيم األَشطح  

 انخًيس

 يراخعح ٔحذج انًخانيط ٔانًحانيم  
يراخعح ٔحذج انعًهياخ تاستخذا انكسٕر ٔاالعذاد انعشريح 

 386ص – 55ص 

 388ص  اخ انًخانيط داخم كتاب دنيم األَشطح  حم تذريث ٔاخة
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 الخطة االسبوعية

    82/   30/  2019 إلــى        24/   03/ 2019 لألســـبـوع مــن                        ( و)  الرابع الـــــصــف    

 English انهغح انعرتيح انترتيح اإلسالييح انًادج 

 َٕاتح انتعهى
 
 

 وٕـــانــي

 )يحفظ انسٕر انًقررج حفظا تايا  )األعهٗ ٔ انغاشيح 
  ّيحذد انًتعهى انفكرج انرئيسح ٔ انًغسٖ نهُض االدتي، داعًا رأي

 تأدنح يٍ انُض.

 . يحهم انًتعهى انُض األدتي  إنٗ أفكارِ انرئيسح ٔ انفرعيح 

 To revise simple  Past  Tense. 

 To recall present  perfect  tense. 

Reading : Read Unit 6 Lesson 1 in Learner's Book. 

Writing: Write a  paragraph about  my favourite 
dinosaur.  

 االحذ
 يراخعح اندًهح انفعهيح ٔ اندًهح االسًيح تسًيع سٕرج األعهٗ  طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit 6 Lesson 1, 2 ,3 ,4 ,5 

 

 كتاتح خًم فعهيح ٔ خًم اسًيح في انكراسح حفظ سٕرج انغاشيح  ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit 6  Lesson 1, 

2 , 3 ,4 , 5 

 االثُيٍ
 انُض انًعهٕياتي ٔ تحذيذ أفكارِ قراءج   طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit 6 Lesson  6 , 7, 8, 8 ,9 

 

 .............................................  ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit 6  Lesson  6, 

7 , 8 ,8 ,9  

 انثالثاء
 يراخعح األنف انهيُح في األسًاء ٔ األفعال  تسًيع سٕرج انغاشيح  طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit 7 Lesson 1, 2 ,3 ,4 ,5 

 

 استخراج كهًاخ تُتٓي تأنف نيُح يٍ َض ياسًيٍ ٔ زْرج دٔار انشًس  (57_ عز و جل_ على نعمه ص) حفظ حذيث حًذهللا ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit  7  Lesson  1, 

2 ,3 , 4 ,5 

 األرتعاء
 قراءج َشيذ انشًس ٔ انطفم   طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit  7  Lesson  6, 7 , 8, 9 ,10 

 

 كتاتح أتياخ يٍ اختيارِ  ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit 7  Lesson  6,  

7 ,8 ,9,10   

 انخًيس
 إيالء خارخي  (59تسًيع حذيث أخالق انًتقيٍ ص) طفي

Revision - Bridge to Success- 
Learner's Book –Unit  8 Lesson 1, 2 ,3 ,4 ,5 

 

  حفظ سٕرج انًطففيٍ نهفظم انذراسي انثانث  ٔاخة
Bridge to Success-Activity Book  Unit 8  Lesson 1, 

2 , 3 ,4 , 5 
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 ( و ) الرابع:  الصف والشعبةتابع  

 

 انترتيح األخالقيح انذراساخ االختًاعيح انرياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاتح انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 انقياو تعًم يطٕياخ داخم انظف عٍ احتراو اآلخريٍ انًقارَح تيٍ انًغُاطيس انكٓرتائي ٔ انًٕنذ انكٓرتائي 
  يُاقش أْى األَشطح االقتظاديح في دٔنح

 االياراخ 
  يظٓر احترايّ نألقراٌ داخم انًذرسح 

 االحذ

 يراخعح ٔحذج انًغُاطيس  
 يراخعح ٔحذج االًَاط ٔانكسٕر 

 في انذنيم انتفاعهي  26ص  – 75انظفحاخ حم 

 انقياو تعًم يطٕياخ داخم انظف عٍ احتراو اآلخريٍ يراخعح عهٗ األَشطح االقتظاديح 

 في انذنيم انتفاعهي  26ص  حم تذريثاخ عٍ انًغُاطيس في دنيم األَشطح انًختثريح  

 االثُيٍ

 ي انذنيم انتفاعهي ف 56ص – 25يراخعح ٔحذج انكسٕر ص يراخعح ٔحذج انظٕخ  

 56ص  حم تذريثاخ انظٕخ في دنيم األَشطح انًختثريح  

 انثالثاء

 28ص  -28يراخعح ٔحذج انعًهياخ عهٗ انكسٕر  ص  يراخعح ٔحذج انًادج  

 في انذنيم انتفاعهي 27ص  حم تذريثاخ انًادج في كتاب دنيم األَشطح انًختثريح  

 األرتعاء

 57- 58يراخعح  ٔحذج انكسٕر ٔاالعذاد انعشريح ص  اص انًاء يراخعح ٔحذج خٕ 

 52ص  حم تذريثاخ خٕاص انًاء داخم دنيم األَشطح  

 انخًيس

 يراخعح ٔحذج انًخانيط ٔانًحانيم  
يراخعح ٔحذج انعًهياخ تاستخذا انكسٕر ٔاالعذاد انعشريح 

 386ص – 55ص 

 388ص  يم األَشطح  حم تذريثاخ انًخانيط داخم كتاب دن ٔاخة

 


