
QM-119-F3 

                      

 الخطة االسبوعية

    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن                ( أ ) الرابع  الـــــصــف   

  English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح االطاليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى

 انٍىو
 ٌظرُرج األخالق انحظُح فً يؼايهح انُاص 

 ٍف ٌحرزو انكثٍزوٌؼطف ػهى انظغٍزٌثٍٍ ك  

 انجذٌذج. ٌفظزانًفزداخ  

 تطاللح لزاءج جهزٌح يزاػًٍا انرُغٍى انمظح ٌمزأ انًرؼهى 

   د انًرؼهى طفاخ انشخظٍح وأفؼانها.ٌحذ 

  To listen to the information about dinosaurs. 

 To read some facts about dinosaurs.  

 To ask and answer questions about dinosaurs. 

 حذاأل
  لزاءج طهًٍح  لزاءج لظح طمف األحالو انرؼزف ػهى فضم انخهك انحظٍ طفً

Bridge to Success 

Learner’s Book - Unit 6 -  Lesson 7,   Page 102 

  

 حفظ حذٌث انظٍُ انزواذة واجة
 34كراتح انفكزج  يٍ انمظح كًا فهًرها  ص 

 انةطكراب ان
Learner’s Book - Page 102, Ex.2 

 االثٍٍُ

 ذظًٍغ انحذٌث انشزٌف طفً
 يراتؼح لزاءج انمظح 

 وذفظٍز انًفزداخ انجذٌذج

Bridge to Success 

Learner’s Book - Unit 6 - Lesson 8,   Page 67 

 

 ذظًٍى تطالح نألخالق انحظُح واجة
  36ارطى حهًك ص 

 كراب انطانة 

Dictation  

Learner’s Book - Unit 6, Page 103  

(Triceratops ------eyes) 

 انثالثاء
 حم أَشطح انذرص طفً

 كراب انُشاط   11حم ذذرٌثاخ ص 

 طمف األحالو 

Bridge to Success 

Dictation 

Learner’s Book - Unit 6, Page 101 Ex 1 

 حم َشاط أثزي خثزذً واجة
 يٍ كراب انُشاط 11+  11حم صواجة 

 طمف األحالو 

Activity Book - Unit 6 - Lesson 5,   Page 70, Ex.2 

 

 رتؼاءاأل

  طفً

 رحهرً يغ كهًح شزع 

 يٍ كراب انُشاط  11حم ص 

 طمف األحالو

Bridge to Success 

Activity Book - Unit 6 - Lesson 7,  Page 72 

 

  واجة

 15وَفذِ فً ص  14اخرز َشــاطًا ص 

 يٍ كراب انُشاط

 طمف األحــالو 

Activity Book  

Unit 6 - Lesson 8 - Page 73, Ex.1 

   نخًٍضا
  طفً

 الء لطؼح خارجٍح ــواجة إي

 

Bridge to Success 

Learner’s Book - Unit 6 - Lesson 8, Page104 

 

 _______________  واجة
Learner’s Book 

Unit 6 - Lesson 8 – Page 104,    Ex.2 



QM-119-F3 

 

 انرزتٍح االخاللٍح  طاخ االجرًاػٍح انذرا انزٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى

 انٍىو

   ٌمارٌ تٍٍ انكرهح وانحجى 

  ٌظرُرج يًٍشاخ حاالخ انًادج 

  ٌظرخذو أجهشج انمٍاص نحظاب

 انًظاحح وانحجى وانكثافح 

  اطرخذاو خطىاخ انحم االرتؼح الٌجاد حم انًظائم

 انكاليٍح .

 . اطرخذاو االًَاط فً حم انًظائم 

  انمىاػذ نهضزب وانمظًح .اطرخذاو  

  ًٌرؼزف األَشطح االلرظادٌح ف

  دونح اإلياراخ انؼزتٍح انًرحذج

  

 أهًٍح االياَح 

 االحذ

 طفً
 111ٌؼثز ػٍ لزاءج انظىرج ص 

 111ٌحم انًزاجؼح انظزٌؼح ص 
 َحكراتح لظح ػٍ االيا حم طؤال أطثك ياذؼهًد (  111انى  111اخرثار لظٍز أول يٍ كراب انطانة طفحح ) 

 ........................ ٌحفظ ذؼزٌف انًادج  واجة
أطًى تطالح شكز نحكىيح دونح اإلياراخ نًا 

 ذثذنح يٍ جهىد نرىفٍز حٍاج كزًٌح نًىاطٍُها
 ػًم يطىٌح ػٍ االياَح

 االثٍٍُ

   ( 111_  111اطرمظاء حم انًظائم طفحح )  ذًثٍهٍح نهرؼثٍز ػٍ حاالخ انًادج  طفً

   (113واجثاذً انًُشنٍح طفحح )  ؼزٌف انًادج انظائهح وانظهثح وانغاسٌح ٌحفظ ذ واجة

 انثالثاء

   ( 111_  116لىاػذ انجًغ وانطزح طفحح )  112ٌحم  انًزاجؼح انظزٌؼح ص  طفً

   (111واجثاذً انًُشنٍح طفحح )  ٌظُغ يجظى يٍ يادج يؼاد اطرخذايها واجة

 االرتؼاء

   ( 115_  112لىاػذ انضزب وانمظًح )  115ًزئً ص حم ذذرٌثاخ انًهخض ان طفً

 واجة
–انًرز -انكٍهىيرز–ٌحفظ يكىَاخ انُظاو انًرزي 

 انظُرًٍرز 
   (121واجثاذً انًُشنٍح طفحح ) 

 انخًٍض
   ( 121_  121ذزذٍة انؼًهٍاخ )  116حم ذذرٌثاخ انًزاجؼح انظزٌؼح ص  طفً

   (122انًُشنٍح طفحح )  واجثاذً 115ٌحفظ ذؼزٌف انكثافح ص  واجة

 



QM-119-F3 

                      

 الخطة االسبوعية

    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن                ( ب)  الرابع  الـــــصــف   

  English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح االطاليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى

 انٍىو
 حظُح فً يؼايهح انُاصٌظرُرج األخالق ان 

  ٌثٍٍ كٍف ٌحرزو انكثٍزوٌؼطف ػهى انظغٍز 

 انجذٌذج. ٌفظزانًفزداخ  

 انمظح تطاللح لزاءج جهزٌح يزاػًٍا انرُغٍى ٌمزأ انًرؼهى 

 .د انًرؼهى طفاخ انشخظٍح وأفؼانها  ٌحذ 

  To listen to the information about dinosaurs. 

 To read some facts about dinosaurs.  

 To ask and answer questions about dinosaurs. 

 حذاأل
 لزاءج لظح طمف األحالو لزاءج طهًٍح   انرؼزف ػهى فضم انخهك انحظٍ طفً

Bridge to Success 

Learner’s Book - Unit 6 -  Lesson 7,   Page 102 

  

 حفظ حذٌث انظٍُ انزواذة واجة
 34كراتح انفكزج  يٍ انمظح كًا فهًرها  ص 

 انةطكراب ان
Learner’s Book - Page 102, Ex.2 

 االثٍٍُ

 ذظًٍغ انحذٌث انشزٌف طفً
 يراتؼح لزاءج انمظح 

 وذفظٍز انًفزداخ انجذٌذج

Bridge to Success 

Learner’s Book - Unit 6 - Lesson 8,   Page 67 

 

 ذظًٍى تطالح نألخالق انحظُح واجة
  36ارطى حهًك ص 

 كراب انطانة 

Dictation  

Learner’s Book - Unit 6, Page 103  

(Triceratops ------eyes) 

 انثالثاء
 حم أَشطح انذرص طفً

 كراب انُشاط   11حم ذذرٌثاخ ص 

 طمف األحالو 

Bridge to Success 

Dictation 

Learner’s Book - Unit 6, Page 101 Ex 1 

 حم َشاط أثزي خثزذً واجة
 انُشاط يٍ كراب 11+  11واجة حم ص

 طمف األحالو 

Activity Book - Unit 6 - Lesson 5,   Page 70, Ex.2 

 

 رتؼاءاأل

  طفً

 رحهرً يغ كهًح شزع 

 يٍ كراب انُشاط  11حم ص 

 طمف األحالو

Bridge to Success 

Activity Book - Unit 6 - Lesson 7,  Page 72 

 

  واجة

 15وَفذِ فً ص  14اخرز َشــاطًا ص 

 نُشاطيٍ كراب ا

 طمف األحــالو 

Activity Book  

Unit 6 - Lesson 8 - Page 73, Ex.1 

   نخًٍضا
  طفً

 واجة إيــالء لطؼح خارجٍح 

 

Bridge to Success 

Learner’s Book - Unit 6 - Lesson 8, Page104 

 

 _______________  واجة
Learner’s Book 

Unit 6 - Lesson 8 – Page 104,    Ex.2 



QM-119-F3 

 

 انرزتٍح االخاللٍح  انذراطاخ االجرًاػٍح  انزٌاضٍاخ انؼهىو ًادجان

 َىاذج انرؼهى

 انٍىو

   ٌمارٌ تٍٍ انكرهح وانحجى 

  ٌظرُرج يًٍشاخ حاالخ انًادج 

  ٌظرخذو أجهشج انمٍاص نحظاب

 انًظاحح وانحجى وانكثافح 

  اطرخذاو خطىاخ انحم االرتؼح الٌجاد حم انًظائم

 انكاليٍح .

 ًَاط فً حم انًظائم .اطرخذاو اال 

 . اطرخذاو انمىاػذ نهضزب وانمظًح  

  ًٌرؼزف األَشطح االلرظادٌح ف

  دونح اإلياراخ انؼزتٍح انًرحذج

  

 أهًٍح االياَح 

 االحذ

 طفً
 111ٌؼثز ػٍ لزاءج انظىرج ص 

 111ٌحم انًزاجؼح انظزٌؼح ص 
 كراتح لظح ػٍ االياَح ياذؼهًد حم طؤال أطثك (  111انى  111اخرثار لظٍز أول يٍ كراب انطانة طفحح ) 

 ........................ ٌحفظ ذؼزٌف انًادج  واجة
أطًى تطالح شكز نحكىيح دونح اإلياراخ نًا 

 ذثذنح يٍ جهىد نرىفٍز حٍاج كزًٌح نًىاطٍُها
 ػًم يطىٌح ػٍ االياَح

 االثٍٍُ

   ( 111_  111اطرمظاء حم انًظائم طفحح )  ذًثٍهٍح نهرؼثٍز ػٍ حاالخ انًادج  طفً

   (113واجثاذً انًُشنٍح طفحح )  ٌحفظ ذؼزٌف انًادج انظائهح وانظهثح وانغاسٌح  واجة

 انثالثاء

   ( 111_  116لىاػذ انجًغ وانطزح طفحح )  112ٌحم  انًزاجؼح انظزٌؼح ص  طفً

   (111واجثاذً انًُشنٍح طفحح )  ٌظُغ يجظى يٍ يادج يؼاد اطرخذايها واجة

 اءاالرتؼ

   ( 115_  112لىاػذ انضزب وانمظًح )  115حم ذذرٌثاخ انًهخض انًزئً ص  طفً

 واجة
–انًرز -انكٍهىيرز–ٌحفظ يكىَاخ انُظاو انًرزي 

 انظُرًٍرز 
   (121واجثاذً انًُشنٍح طفحح ) 

 انخًٍض
   ( 121_  121ذزذٍة انؼًهٍاخ )  116حم ذذرٌثاخ انًزاجؼح انظزٌؼح ص  طفً

   (122واجثاذً انًُشنٍح طفحح )  115ذؼزٌف انكثافح ص ٌحفظ  واجة

 



QM-119-F3 

                      

 الخطة االسبوعية

    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن                ( ج)  الرابع  الـــــصــف   

  English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح االطاليٍح انًادج

 ؼهىَىاذج انر

 انٍىو
 ٌظرُرج األخالق انحظُح فً يؼايهح انُاص 

  ٌثٍٍ كٍف ٌحرزو انكثٍزوٌؼطف ػهى انظغٍز 

 انجذٌذج. ٌفظزانًفزداخ  

 انمظح تطاللح لزاءج جهزٌح يزاػًٍا انرُغٍى ٌمزأ انًرؼهى 

 .د انًرؼهى طفاخ انشخظٍح وأفؼانها  ٌحذ 

  To listen to the information about dinosaurs. 

 To read some facts about dinosaurs.  

 To ask and answer questions about dinosaurs. 

 حذاأل
 لزاءج لظح طمف األحالو لزاءج طهًٍح   انرؼزف ػهى فضم انخهك انحظٍ طفً

Bridge to Success 

Learner’s Book - Unit 6 -  Lesson 7,   Page 102 

  

 حفظ حذٌث انظٍُ انزواذة واجة
 34زج  يٍ انمظح كًا فهًرها  ص كراتح انفك

 انةطكراب ان
Learner’s Book - Page 102, Ex.2 

 االثٍٍُ

 ذظًٍغ انحذٌث انشزٌف طفً
 يراتؼح لزاءج انمظح 

 وذفظٍز انًفزداخ انجذٌذج

Bridge to Success 

Learner’s Book - Unit 6 - Lesson 8,   Page 67 

 

 ذظًٍى تطالح نألخالق انحظُح واجة
  36هًك ص ارطى ح

 كراب انطانة 

Dictation  

Learner’s Book - Unit 6, Page 103  

(Triceratops ------eyes) 

 انثالثاء
 حم أَشطح انذرص طفً

 كراب انُشاط   11حم ذذرٌثاخ ص 

 طمف األحالو 

Bridge to Success 

Dictation 

Learner’s Book - Unit 6, Page 101 Ex 1 

 ذًحم َشاط أثزي خثز واجة
 يٍ كراب انُشاط 11+  11واجة حم ص

 طمف األحالو 

Activity Book - Unit 6 - Lesson 5,   Page 70, Ex.2 

 

 رتؼاءاأل

  طفً

 رحهرً يغ كهًح شزع 

 يٍ كراب انُشاط  11حم ص 

 طمف األحالو

Bridge to Success 

Activity Book - Unit 6 - Lesson 7,  Page 72 

 

  واجة

 15وَفذِ فً ص  14 اخرز َشــاطًا ص

 يٍ كراب انُشاط

 طمف األحــالو 

Activity Book  

Unit 6 - Lesson 8 - Page 73, Ex.1 

   نخًٍضا
  طفً

 واجة إيــالء لطؼح خارجٍح 

 

Bridge to Success 

Learner’s Book - Unit 6 - Lesson 8, Page104 

 

 _______________  واجة
Learner’s Book 

Unit 6 - Lesson 8 – Page 104,    Ex.2 



QM-119-F3 

 

 انرزتٍح االخاللٍح  انذراطاخ االجرًاػٍح  انزٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى

 انٍىو

   ٌمارٌ تٍٍ انكرهح وانحجى 

  ٌظرُرج يًٍشاخ حاالخ انًادج 

  ٌظرخذو أجهشج انمٍاص نحظاب

 انًظاحح وانحجى وانكثافح 

 ئم اطرخذاو خطىاخ انحم االرتؼح الٌجاد حم انًظا

 انكاليٍح .

 . اطرخذاو االًَاط فً حم انًظائم 

 . اطرخذاو انمىاػذ نهضزب وانمظًح  

  ًٌرؼزف األَشطح االلرظادٌح ف

  دونح اإلياراخ انؼزتٍح انًرحذج

  

 أهًٍح االياَح 

 االحذ

 طفً
 111ٌؼثز ػٍ لزاءج انظىرج ص 

 111ٌحم انًزاجؼح انظزٌؼح ص 
 كراتح لظح ػٍ االياَح حم طؤال أطثك ياذؼهًد (  111انى  111اخرثار لظٍز أول يٍ كراب انطانة طفحح ) 

 ........................ ٌحفظ ذؼزٌف انًادج  واجة
أطًى تطالح شكز نحكىيح دونح اإلياراخ نًا 

 ذثذنح يٍ جهىد نرىفٍز حٍاج كزًٌح نًىاطٍُها
 ػًم يطىٌح ػٍ االياَح

 االثٍٍُ

   ( 111_  111اطرمظاء حم انًظائم طفحح )  ذًثٍهٍح نهرؼثٍز ػٍ حاالخ انًادج  طفً

   (113واجثاذً انًُشنٍح طفحح )  ٌحفظ ذؼزٌف انًادج انظائهح وانظهثح وانغاسٌح  واجة

 انثالثاء

   ( 111_  116لىاػذ انجًغ وانطزح طفحح )  112ٌحم  انًزاجؼح انظزٌؼح ص  طفً

   (111ُشنٍح طفحح ) واجثاذً انً ٌظُغ يجظى يٍ يادج يؼاد اطرخذايها واجة

 االرتؼاء

   ( 115_  112لىاػذ انضزب وانمظًح )  115حم ذذرٌثاخ انًهخض انًزئً ص  طفً

 واجة
–انًرز -انكٍهىيرز–ٌحفظ يكىَاخ انُظاو انًرزي 

 انظُرًٍرز 
   (121واجثاذً انًُشنٍح طفحح ) 

 انخًٍض
   ( 121_  121 ذزذٍة انؼًهٍاخ ) 116حم ذذرٌثاخ انًزاجؼح انظزٌؼح ص  طفً

   (122واجثاذً انًُشنٍح طفحح )  115ٌحفظ ذؼزٌف انكثافح ص  واجة

 



QM-119-F3 

                      

 الخطة االسبوعية

    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن                ( د)  الرابع  الـــــصــف   

  English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح االطاليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى

 انٍىو
 ٌظرُرج األخالق انحظُح فً يؼايهح انُاص 

  ٌثٍٍ كٍف ٌحرزو انكثٍزوٌؼطف ػهى انظغٍز 

 انجذٌذج. ٌفظزانًفزداخ  

 انمظح تطاللح لزاءج جهزٌح يزاػًٍا انرُغٍى ٌمزأ انًرؼهى 

 .د انًرؼهى طفاخ انشخظٍح وأفؼانها  ٌحذ 

  To listen to the information about dinosaurs. 

 To read some facts about dinosaurs.  

 To ask and answer questions about dinosaurs. 

 حذاأل
 لزاءج لظح طمف األحالو لزاءج طهًٍح   انرؼزف ػهى فضم انخهك انحظٍ طفً

Bridge to Success 

Learner’s Book - Unit 6 -  Lesson 7,   Page 102 

  

 حفظ حذٌث انظٍُ انزواذة واجة
 34كراتح انفكزج  يٍ انمظح كًا فهًرها  ص 

 انةطكراب ان
Learner’s Book - Page 102, Ex.2 

 االثٍٍُ

 ذظًٍغ انحذٌث انشزٌف طفً
 يراتؼح لزاءج انمظح 

 وذفظٍز انًفزداخ انجذٌذج

Bridge to Success 

Learner’s Book - Unit 6 - Lesson 8,   Page 67 

 

 ذظًٍى تطالح نألخالق انحظُح واجة
  36ارطى حهًك ص 

 كراب انطانة 

Dictation  

Learner’s Book - Unit 6, Page 103  

(Triceratops ------eyes) 

 انثالثاء
 حم أَشطح انذرص طفً

 كراب انُشاط   11حم ذذرٌثاخ ص 

 طمف األحالو 

Bridge to Success 

Dictation 

Learner’s Book - Unit 6, Page 101 Ex 1 

 حم َشاط أثزي خثزذً واجة
 يٍ كراب انُشاط 11+  11واجة حم ص

 طمف األحالو 

Activity Book - Unit 6 - Lesson 5,   Page 70, Ex.2 

 

 رتؼاءاأل

  طفً

 رحهرً يغ كهًح شزع 

 يٍ كراب انُشاط  11حم ص 

 طمف األحالو

Bridge to Success 

Activity Book - Unit 6 - Lesson 7,  Page 72 

 

  واجة

 15وَفذِ فً ص  14اخرز َشــاطًا ص 

 يٍ كراب انُشاط

 طمف األحــالو 

Activity Book  

Unit 6 - Lesson 8 - Page 73, Ex.1 

   نخًٍضا
  طفً

 واجة إيــالء لطؼح خارجٍح 

 

Bridge to Success 

Learner’s Book - Unit 6 - Lesson 8, Page104 

 

 _______________  واجة
Learner’s Book 

Unit 6 - Lesson 8 – Page 104,    Ex.2 



QM-119-F3 

 

 انرزتٍح االخاللٍح  انذراطاخ االجرًاػٍح  انزٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى

 انٍىو

   ٌمارٌ تٍٍ انكرهح وانحجى 

  ٌظرُرج يًٍشاخ حاالخ انًادج 

  ٌظرخذو أجهشج انمٍاص نحظاب

 انًظاحح وانحجى وانكثافح 

 طىاخ انحم االرتؼح الٌجاد حم انًظائم اطرخذاو خ

 انكاليٍح .

 . اطرخذاو االًَاط فً حم انًظائم 

 . اطرخذاو انمىاػذ نهضزب وانمظًح  

  ًٌرؼزف األَشطح االلرظادٌح ف

  دونح اإلياراخ انؼزتٍح انًرحذج

  

 أهًٍح االياَح 

 االحذ

 طفً
 111ٌؼثز ػٍ لزاءج انظىرج ص 

 111ٌحم انًزاجؼح انظزٌؼح ص 
 كراتح لظح ػٍ االياَح حم طؤال أطثك ياذؼهًد (  111انى  111ر لظٍز أول يٍ كراب انطانة طفحح ) اخرثا

 ........................ ٌحفظ ذؼزٌف انًادج  واجة
أطًى تطالح شكز نحكىيح دونح اإلياراخ نًا 

 ذثذنح يٍ جهىد نرىفٍز حٍاج كزًٌح نًىاطٍُها
 ػًم يطىٌح ػٍ االياَح

 االثٍٍُ

   ( 111_  111اطرمظاء حم انًظائم طفحح )  ذًثٍهٍح نهرؼثٍز ػٍ حاالخ انًادج  طفً

   (113واجثاذً انًُشنٍح طفحح )  ٌحفظ ذؼزٌف انًادج انظائهح وانظهثح وانغاسٌح  واجة

 انثالثاء

   ( 111_  116لىاػذ انجًغ وانطزح طفحح )  112ٌحم  انًزاجؼح انظزٌؼح ص  طفً

   (111واجثاذً انًُشنٍح طفحح )  ٍ يادج يؼاد اطرخذايهاٌظُغ يجظى ي واجة

 االرتؼاء

   ( 115_  112لىاػذ انضزب وانمظًح )  115حم ذذرٌثاخ انًهخض انًزئً ص  طفً

 واجة
–انًرز -انكٍهىيرز–ٌحفظ يكىَاخ انُظاو انًرزي 

 انظُرًٍرز 
   (121واجثاذً انًُشنٍح طفحح ) 

 انخًٍض
   ( 121_  121ذزذٍة انؼًهٍاخ )  116ؼح انظزٌؼح ص حم ذذرٌثاخ انًزاج طفً

   (122واجثاذً انًُشنٍح طفحح )  115ٌحفظ ذؼزٌف انكثافح ص  واجة

 



QM-119-F3 

                      

 الخطة االسبوعية

    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن                ( هـ)  الرابع  الـــــصــف   

  English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح االطاليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى

 انٍىو
 ٌظرُرج األخالق انحظُح فً يؼايهح انُاص 

  ٌثٍٍ كٍف ٌحرزو انكثٍزوٌؼطف ػهى انظغٍز 

 انجذٌذج. ٌفظزانًفزداخ  

 انمظح تطاللح لزاءج جهزٌح يزاػًٍا انرُغٍى ٌمزأ انًرؼهى 

 د انًرؼهى طفاخ انشخظٍح وأفؼ  انها.ٌحذ 

  To listen to the information about dinosaurs. 

 To read some facts about dinosaurs.  

 To ask and answer questions about dinosaurs. 

 حذاأل
 لزاءج لظح طمف األحالو لزاءج طهًٍح   انرؼزف ػهى فضم انخهك انحظٍ طفً

Bridge to Success 

Learner’s Book - Unit 6 -  Lesson 7,   Page 102 

  

 حفظ حذٌث انظٍُ انزواذة واجة
 34كراتح انفكزج  يٍ انمظح كًا فهًرها  ص 

 انةطكراب ان
Learner’s Book - Page 102, Ex.2 

 االثٍٍُ

 ذظًٍغ انحذٌث انشزٌف طفً
 يراتؼح لزاءج انمظح 

 وذفظٍز انًفزداخ انجذٌذج

Bridge to Success 

Learner’s Book - Unit 6 - Lesson 8,   Page 67 

 

 ذظًٍى تطالح نألخالق انحظُح واجة
  36ارطى حهًك ص 

 كراب انطانة 

Dictation  

Learner’s Book - Unit 6, Page 103  

(Triceratops ------eyes) 

 انثالثاء
 حم أَشطح انذرص طفً

 كراب انُشاط   11حم ذذرٌثاخ ص 

 طمف األحالو 

Bridge to Success 

Dictation 

Learner’s Book - Unit 6, Page 101 Ex 1 

 حم َشاط أثزي خثزذً واجة
 يٍ كراب انُشاط 11+  11واجة حم ص

 طمف األحالو 

Activity Book - Unit 6 - Lesson 5,   Page 70, Ex.2 

 

 رتؼاءاأل

  طفً

 رحهرً يغ كهًح شزع 

 يٍ كراب انُشاط  11حم ص 

 طمف األحالو

Bridge to Success 

Activity Book - Unit 6 - Lesson 7,  Page 72 

 

  واجة

 15وَفذِ فً ص  14اخرز َشــاطًا ص 

 يٍ كراب انُشاط

 طمف األحــالو 

Activity Book  

Unit 6 - Lesson 8 - Page 73, Ex.1 

   نخًٍضا
  طفً

 واجة إيــالء لطؼح خارجٍح 

 

Bridge to Success 

Learner’s Book - Unit 6 - Lesson 8, Page104 

 

 _______________  واجة
Learner’s Book 

Unit 6 - Lesson 8 – Page 104,    Ex.2 



QM-119-F3 

 

 انرزتٍح االخاللٍح  انذراطاخ االجرًاػٍح  انزٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى

 انٍىو

   ٌمارٌ تٍٍ انكرهح وانحجى 

  ٌظرُرج يًٍشاخ حاالخ انًادج 

  ٌظرخذو أجهشج انمٍاص نحظاب

 ح وانحجى وانكثافح انًظاح

  اطرخذاو خطىاخ انحم االرتؼح الٌجاد حم انًظائم

 انكاليٍح .

 . اطرخذاو االًَاط فً حم انًظائم 

 . اطرخذاو انمىاػذ نهضزب وانمظًح  

  ًٌرؼزف األَشطح االلرظادٌح ف

  دونح اإلياراخ انؼزتٍح انًرحذج

  

 أهًٍح االياَح 

 االحذ

 طفً
 111ٌؼثز ػٍ لزاءج انظىرج ص 

 111انًزاجؼح انظزٌؼح ص ٌحم 
 كراتح لظح ػٍ االياَح حم طؤال أطثك ياذؼهًد (  111انى  111اخرثار لظٍز أول يٍ كراب انطانة طفحح ) 

 ........................ ٌحفظ ذؼزٌف انًادج  واجة
أطًى تطالح شكز نحكىيح دونح اإلياراخ نًا 

 ذثذنح يٍ جهىد نرىفٍز حٍاج كزًٌح نًىاطٍُها
 طىٌح ػٍ االياَحػًم ي

 االثٍٍُ

   ( 111_  111اطرمظاء حم انًظائم طفحح )  ذًثٍهٍح نهرؼثٍز ػٍ حاالخ انًادج  طفً

   (113واجثاذً انًُشنٍح طفحح )  ٌحفظ ذؼزٌف انًادج انظائهح وانظهثح وانغاسٌح  واجة

 انثالثاء

   ( 111_  116لىاػذ انجًغ وانطزح طفحح )  112ٌحم  انًزاجؼح انظزٌؼح ص  طفً

   (111واجثاذً انًُشنٍح طفحح )  ٌظُغ يجظى يٍ يادج يؼاد اطرخذايها واجة

 االرتؼاء

   ( 115_  112لىاػذ انضزب وانمظًح )  115حم ذذرٌثاخ انًهخض انًزئً ص  طفً

 واجة
–انًرز -انكٍهىيرز–ٌحفظ يكىَاخ انُظاو انًرزي 

 انظُرًٍرز 
   (121واجثاذً انًُشنٍح طفحح ) 

 انخًٍض
   ( 121_  121ذزذٍة انؼًهٍاخ )  116حم ذذرٌثاخ انًزاجؼح انظزٌؼح ص  طفً

   (122واجثاذً انًُشنٍح طفحح )  115ٌحفظ ذؼزٌف انكثافح ص  واجة

 



QM-119-F3 

                      

 الخطة االسبوعية

    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن                ( و)  الرابع  الـــــصــف   

  English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح االطاليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى

 انٍىو
 ٌظرُرج األخالق انحظُح فً يؼايهح انُاص 

  ٌثٍٍ كٍف ٌحرزو انكثٍزوٌؼطف ػهى انظغٍز 

 انجذٌذج. ٌفظزانًفزداخ  

 انمظح تطاللح لزاءج جهزٌح يزاػًٍا انرُغٍى ٌمزأ انًرؼهى 

   د انًرؼهى طفاخ انشخظٍح وأفؼانها.ٌحذ 

  To listen to the information about dinosaurs. 

 To read some facts about dinosaurs.  

 To ask and answer questions about dinosaurs. 

 حذاأل
 لزاءج لظح طمف األحالو لزاءج طهًٍح   انرؼزف ػهى فضم انخهك انحظٍ طفً

Bridge to Success 

Learner’s Book - Unit 6 -  Lesson 7,   Page 102 

  

 حفظ حذٌث انظٍُ انزواذة واجة
 34كراتح انفكزج  يٍ انمظح كًا فهًرها  ص 

 انةطكراب ان
Learner’s Book - Page 102, Ex.2 

 االثٍٍُ

 ذظًٍغ انحذٌث انشزٌف طفً
 يراتؼح لزاءج انمظح 

 وذفظٍز انًفزداخ انجذٌذج

Bridge to Success 

Learner’s Book - Unit 6 - Lesson 8,   Page 67 

 

 ذظًٍى تطالح نألخالق انحظُح واجة
  36ارطى حهًك ص 

 كراب انطانة 

Dictation  

Learner’s Book - Unit 6, Page 103  

(Triceratops ------eyes) 

 انثالثاء
 حم أَشطح انذرص طفً

 كراب انُشاط   11حم ذذرٌثاخ ص 

 طمف األحالو 

Bridge to Success 

Dictation 

Learner’s Book - Unit 6, Page 101 Ex 1 

 حم َشاط أثزي خثزذً واجة
 يٍ كراب انُشاط 11+  11واجة حم ص

 طمف األحالو 

Activity Book - Unit 6 - Lesson 5,   Page 70, Ex.2 

 

 رتؼاءاأل

  طفً

 رحهرً يغ كهًح شزع 

 يٍ كراب انُشاط  11حم ص 

 وطمف األحال

Bridge to Success 

Activity Book - Unit 6 - Lesson 7,  Page 72 

 

  واجة

 15وَفذِ فً ص  14اخرز َشــاطًا ص 

 يٍ كراب انُشاط

 طمف األحــالو 

Activity Book  

Unit 6 - Lesson 8 - Page 73, Ex.1 

   نخًٍضا
  طفً

 واجة إيــالء لطؼح خارجٍح 

 

Bridge to Success 

Learner’s Book - Unit 6 - Lesson 8, Page104 

 

 _______________  واجة
Learner’s Book 

Unit 6 - Lesson 8 – Page 104,    Ex.2 



QM-119-F3 

 

 انرزتٍح االخاللٍح  انذراطاخ االجرًاػٍح  انزٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى

 انٍىو

   ٌمارٌ تٍٍ انكرهح وانحجى 

  ٌظرُرج يًٍشاخ حاالخ انًادج 

 و أجهشج انمٍاص نحظاب ٌظرخذ

 انًظاحح وانحجى وانكثافح 

  اطرخذاو خطىاخ انحم االرتؼح الٌجاد حم انًظائم

 انكاليٍح .

 . اطرخذاو االًَاط فً حم انًظائم 

 . اطرخذاو انمىاػذ نهضزب وانمظًح  

  ًٌرؼزف األَشطح االلرظادٌح ف

  دونح اإلياراخ انؼزتٍح انًرحذج

  

 أهًٍح االياَح 

 االحذ

 طفً
 111ػٍ لزاءج انظىرج ص  ٌؼثز

 111ٌحم انًزاجؼح انظزٌؼح ص 
 كراتح لظح ػٍ االياَح حم طؤال أطثك ياذؼهًد (  111انى  111اخرثار لظٍز أول يٍ كراب انطانة طفحح ) 

 ........................ ٌحفظ ذؼزٌف انًادج  واجة
أطًى تطالح شكز نحكىيح دونح اإلياراخ نًا 

 حٍاج كزًٌح نًىاطٍُها ذثذنح يٍ جهىد نرىفٍز
 ػًم يطىٌح ػٍ االياَح

 االثٍٍُ

   ( 111_  111اطرمظاء حم انًظائم طفحح )  ذًثٍهٍح نهرؼثٍز ػٍ حاالخ انًادج  طفً

   (113واجثاذً انًُشنٍح طفحح )  ٌحفظ ذؼزٌف انًادج انظائهح وانظهثح وانغاسٌح  واجة

 انثالثاء

   ( 111_  116ػذ انجًغ وانطزح طفحح ) لىا 112ٌحم  انًزاجؼح انظزٌؼح ص  طفً

   (111واجثاذً انًُشنٍح طفحح )  ٌظُغ يجظى يٍ يادج يؼاد اطرخذايها واجة

 االرتؼاء

   ( 115_  112لىاػذ انضزب وانمظًح )  115حم ذذرٌثاخ انًهخض انًزئً ص  طفً

 واجة
–انًرز -انكٍهىيرز–ٌحفظ يكىَاخ انُظاو انًرزي 

 انظُرًٍرز 
   (121ذً انًُشنٍح طفحح ) واجثا

 انخًٍض
   ( 121_  121ذزذٍة انؼًهٍاخ )  116حم ذذرٌثاخ انًزاجؼح انظزٌؼح ص  طفً

   (122واجثاذً انًُشنٍح طفحح )  115ٌحفظ ذؼزٌف انكثافح ص  واجة

 


