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 الخطة االسبوعية
 82/ 01/  8105إلــى         80/  01/  8105لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الرابع7  الصف والشعبة
   

iv انهغخ انعزثٛخ انززثٛخ اإلطاليٛخ English 

 َٕارح انزعهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 . ٚذكز أطًبء انكزت انظًبٔٚخ ٔ عهٗ يٍ أَشنذ 

 كزٚى.ٚقبرٌ ثٍٛ انكزت انظًبٔٚخ ٔ انقزآٌ ان 

 

  ٚقزأ انًزعهى انُظٕص قزاءح خٓزٚخ ثطالقخ يزاعًٛب

 انزُغٛى ٔانضجظ انظهٛى.

 .ًٙٚفظز انًعبَٙ يظزخذًيب انًعدى انٕرقٙ ٔانزق 

 شٖ يٍ األثٛبد ٚحذد انًزعهى انفكز انزئٛظخ ٔانًغ

ب رأّٚ ثذنٛم. ًً  داع

 إلَظبٌ.نقظٛذح خْٕزاٚكزت اطزدبثخ أدثٛخ كُشبط إثزائٙ 

 To read for specific information.                   
To write for specific information.                
To speak about their memories.                    

Reading : (Anchor Book)Prepare 
readingPage 12 

Writing :search to write a paragraph about 
your favourite invention. 

 االحذ
 يٍ كزبة انُشبط 28حم ص  ............................. طفٙ

Learner's Book-  Unit 2 

Lesson 10-Page 34   

 انُشبط  20ٔاخت ص  ............................ ٔاخت
Activity Book – Unit  2   Lesson 10 

Page 27 

 االثٍُٛ
 بطانُش 28يزبثعخ حم ص  حم َشبط أقزأ ٔ أخت طفٙ

Learner's Book- Unit 2  - Lesson 11 

Page 36   

 انُشبط 26حم ص  ( َُبقش ثى َزرت36ص) 2حم َشبط  ٔاخت
Activity Book – Unit 2  -Lesson 11 

Page 28 

 انثالثبء
 قزاءح قظٛذح خْٕز اإلَظبٌ  (36أرعبٌٔ يع سيالئٙ ص) 2حم َشبط  طفٙ

Learner's Book-   Unit  2    Lesson 12 

Page 37   

 (32حم َشبط أثحث ص) ٔاخت
 انجحث عٍ يعهٕيبد عٍ انشبعز طالل اندُٛجٙ

 كبرت قظٛذح خْٕز اإلَظبٌ. 

Activity Book –Unit  2    Lesson 12 
Page  29 

 األرثعبء
 كزبة انطبنت  081يزبثعخ رحهٛم انقظٛذح خْٕز اإلَظبٌ ص  (32حم َشبط أَظى يفبًْٛٙ ص) طفٙ

Learner's Book-  Lesson 13 

Page 38   

 دذارٚخانهٕحخ نزٕضع فٙ  ان ك فٙ ٔرقخعدجكزبثخ انجٛذ انذ٘ أ ( انُشبط االٔل 33حم َشبط انطبنت أخٛت ثًفزد٘ ص) ٔاخت
Write a paragraph about  your favourite 

invention. 

 انخًٛض
 ............... طفٙ

 )اخزجبر قظٛز( فٙ اندًهخ ٔانززكٛت 

 فعهٛخ ٔاالطًٛخ ٔاندًهخ ان

Learner's Book-Unit 3 Lesson 1   

Page 40   

 _____________ ................... ٔاخت
Write a paragraph about  your favourite 

invention. 
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 ( أ ) الرابع7  الصف والشعبةتابع 
 

 انززثٛخ األخالقٛخ انذراطبد االخزًبعٛخ انزٚبضٛبد انعهٕو انًبدح

 
 برَخ ثٍٛ انزحٕل انُبقض ٔانزحٕل انكبيم انًق

 ٚظُف انكبئُبد انحٛخ انٗ يدًٕعبد يزشبثٓخ 

 *ٚدذ يظبحخ انًظزطٛم .

 *ٚكزشف االًَبط انعذدٚخ ٔغٛز انعذدٚخ.

 *ٚدذ انكظٕر انًزكبفئخ نكظز يب.

ثٛذ  –اٜثبر  –*ٚزعزف انًفبْٛى ) األطزح انًًزذح 

 انجزاخٛم (. –انعزٚش 

 اإليبرارٛخ.*ٚقذر دٔر انًزأح 

 

رحذٚذ األفزاد أٔ انًدًٕعبد انًزظبيحخ يع 

اٜخزٍٚ ، ٔأٔنئك انذٍٚ ٚدذٌٔ أَفظٓى ضحبٚب 

 نهزًٛش.

 االحذ
 022درص : حم انزًبرٍٚ انذارٛخ طفحخ  022انًقبرَخ نحم انًظبئم ص  طفٙ

 52حم ص 

 –بح األطزح ٛأكزت قظّ عٍ أطزح فقٛزح ٔطف ح

إنٗ إظٓبر دعٕح  –يٕاقف رًٛٛش اٜخزٍٚ نٓى 

 اقززاذ حم نٕضع ْذِ األطزح –انزعبطف 

 4025ص ٔاخت
 ٔاخجبرٙ انًُشنٛخ 

 024انًقبرَخ نحم انًظبئم ص 

 االثٍُٛ
 طفٙ

 يظبحخ انًظزطٛم 

 )حم ٔرقخ عًم(

 يظبحخ انًظزطٛم 

 )حم ٔرقخ عًم(

 اشكبل يظزطٛهخانجحث فٙ االَززَذ عٍ يظبحخ  انجحث فٙ االَززَذ عٍ يظبحخ اشكبل يظزطٛهخ ٔاخت

 انثالثبء
 طفٙ

 االًَبط انعذدٚخ ٔغٛز انعذدٚخ

 )حم ٔرقخ عًم (

 االًَبط انعذدٚخ ٔغٛز انعذدٚخ

 )حم ٔرقخ عًم (

 ٔاخت
انجحث فٙ االَززَذ عٍ اًَبط عذدٚخ ٔغٛز عذدٚخ 

 يٕضحب قبعذح انًُظ

انجحث فٙ االَززَذ عٍ اًَبط عذدٚخ ٔغٛز عذدٚخ 

 يٕضحب قبعذح انًُظ

 رثعبءاأل
 طفٙ

 انكظٕر انًزكبفئخ 

 )حم ٔرقخ عًم (

 انكظٕر انًزكبفئخ 

 )حم ٔرقخ عًم (

 عًم يطٕٚخ عٍ انكظٕر انًزكبفئخ انجحث فٙ االَززَذ عٍ  ٔاخت

 انخًٛض
 طفٙ

 ربثع انًقبرَخ نحم انًظبئم 

 (023 ) 

 ربثع درص انًقبرَخ نحم انًظبئم 

 ( 023حم انًظبئم ) 

 025اخجبرٙ انًُشنٛخ طفحخ  حم ٔ 025ص  ٔاخت

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 82/ 01/  8105إلــى         80/  01/  8105لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الرابع7  الصف والشعبة
   

 

iv انهغخ انعزثٛخ انززثٛخ اإلطاليٛخ English 

 َٕارح انزعهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 . ٚذكز أطًبء انكزت انظًبٔٚخ ٔ عهٗ يٍ أَشنذ 

 رٌ ثٍٛ انكزت انظًبٔٚخ ٔ انقزآٌ انكزٚى.ٚقب 

 

  ٚقزأ انًزعهى انُظٕص قزاءح خٓزٚخ ثطالقخ يزاعًٛب

 انزُغٛى ٔانضجظ انظهٛى.

 .ًٙٚفظز انًعبَٙ يظزخذًيب انًعدى انٕرقٙ ٔانزق 

  ٚحذد انًزعهى انفكز انزئٛظخ ٔانًغشٖ يٍ األثٛبد

ب رأّٚ ثذنٛم. ًً  داع

 ٛذح خْٕزاإلَظبٌ.ٚكزت اطزدبثخ أدثٛخ كُشبط إثزائٙ نقظ

 To read for specific information.                   
To write for specific information.                
To speak about their memories.                    

Reading : (Anchor Book)Prepare 
readingPage 12 

Writing :search to write a paragraph about 
your favourite invention. 

 االحذ
 يٍ كزبة انُشبط 28حم ص  ............................. طفٙ

Learner's Book-  Unit 2 

Lesson 10-Page 34   

 انُشبط  20ٔاخت ص  ............................ ٔاخت
Activity Book – Unit  2   Lesson 10 

Page 27 

 االثٍُٛ
 انُشبط 28يزبثعخ حم ص  حم َشبط أقزأ ٔ أخت طفٙ

Learner's Book- Unit 2  - Lesson 11 

Page 36   

 انُشبط 26حم ص  ( َُبقش ثى َزرت36ص) 2حم َشبط  ٔاخت
Activity Book – Unit 2  -Lesson 11 

Page 28 

 انثالثبء
 قزاءح قظٛذح خْٕز اإلَظبٌ  (36أرعبٌٔ يع سيالئٙ ص) 2حم َشبط  طفٙ

Learner's Book-   Unit  2    Lesson 12 

Page 37   

 (32حم َشبط أثحث ص) ٔاخت
 انجحث عٍ يعهٕيبد عٍ انشبعز طالل اندُٛجٙ

 كبرت قظٛذح خْٕز اإلَظبٌ. 

Activity Book –Unit  2    Lesson 12 
Page  29 

 األرثعبء
 كزبة انطبنت  081ظبٌ ص يزبثعخ رحهٛم انقظٛذح خْٕز اإلَ (32حم َشبط أَظى يفبًْٛٙ ص) طفٙ

Learner's Book-  Lesson 13 

Page 38   

 عدجك فٙ ٔرقخ نزٕضع فٙ  انهٕحخ اندذارٚخكزبثخ انجٛذ انذ٘ أ ( انُشبط االٔل 33حم َشبط انطبنت أخٛت ثًفزد٘ ص) ٔاخت
Write a paragraph about  your favourite 

invention. 

 انخًٛض
 ............... طفٙ

 ر قظٛز( فٙ اندًهخ ٔانززكٛت )اخزجب

 ٔاندًهخ انفعهٛخ ٔاالطًٛخ 

Learner's Book-Unit 3 Lesson 1   

Page 40   

 _____________ ................... ٔاخت
Write a paragraph about  your favourite 

invention. 
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 ( ب ) الرابع7  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انززثٛخ األخالقٛخ طبد االخزًبعٛخانذرا انزٚبضٛبد انعهٕو انًبدح

 
 انًقبرَخ ثٍٛ انزحٕل انُبقض ٔانزحٕل انكبيم 

 ٚظُف انكبئُبد انحٛخ انٗ يدًٕعبد يزشبثٓخ 

 *ٚدذ يظبحخ انًظزطٛم .

 *ٚكزشف االًَبط انعذدٚخ ٔغٛز انعذدٚخ.

 *ٚدذ انكظٕر انًزكبفئخ نكظز يب.

 ثٛذ –اٜثبر  –*ٚزعزف انًفبْٛى ) األطزح انًًزذح 

 انجزاخٛم (. –انعزٚش 

 *ٚقذر دٔر انًزأح اإليبرارٛخ.

 

رحذٚذ األفزاد أٔ انًدًٕعبد انًزظبيحخ يع 

اٜخزٍٚ ، ٔأٔنئك انذٍٚ ٚدذٌٔ أَفظٓى ضحبٚب 

 نهزًٛش.

 االحذ
 022درص : حم انزًبرٍٚ انذارٛخ طفحخ  022انًقبرَخ نحم انًظبئم ص  طفٙ

 52حم ص 

 –ألطزح أكزت قظّ عٍ أطزح فقٛزح ٔطف حٛبح ا

دعٕح إنٗ إظٓبر  –يٕاقف رًٛٛش اٜخزٍٚ نٓى 

 اقززاذ حم نٕضع ْذِ األطزح –انزعبطف 

 4025ص ٔاخت
 ٔاخجبرٙ انًُشنٛخ 

 024انًقبرَخ نحم انًظبئم ص 

 االثٍُٛ
 طفٙ

 يظبحخ انًظزطٛم 

 )حم ٔرقخ عًم(

 يظبحخ انًظزطٛم 

 )حم ٔرقخ عًم(

 انجحث فٙ االَززَذ عٍ يظبحخ اشكبل يظزطٛهخ كبل يظزطٛهخانجحث فٙ االَززَذ عٍ يظبحخ اش ٔاخت

 انثالثبء
 طفٙ

 االًَبط انعذدٚخ ٔغٛز انعذدٚخ

 )حم ٔرقخ عًم (

 االًَبط انعذدٚخ ٔغٛز انعذدٚخ

 )حم ٔرقخ عًم (

 ٔاخت
انجحث فٙ االَززَذ عٍ اًَبط عذدٚخ ٔغٛز عذدٚخ 

 يٕضحب قبعذح انًُظ

ذدٚخ ٔغٛز عذدٚخ انجحث فٙ االَززَذ عٍ اًَبط ع

 يٕضحب قبعذح انًُظ

 األرثعبء
 طفٙ

 انكظٕر انًزكبفئخ 

 )حم ٔرقخ عًم (

 انكظٕر انًزكبفئخ 

 )حم ٔرقخ عًم (

 عًم يطٕٚخ عٍ انكظٕر انًزكبفئخ انجحث فٙ االَززَذ عٍ  ٔاخت

 انخًٛض
 طفٙ

 ربثع انًقبرَخ نحم انًظبئم 

 (023 ) 

 ربثع درص انًقبرَخ نحم انًظبئم 

 ( 023حم انًظبئم ) 

 025حم ٔاخجبرٙ انًُشنٛخ طفحخ   025ص  ٔاخت
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 الخطة االسبوعية
 82/ 01/  8105إلــى         80/  01/  8105لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الرابعا7  الصف والشعبة
   

 

 English انهغخ انعزثٛخ انززثٛخ اإلطاليٛخ انًبدح

 َٕارح انزعهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 . أَشنذ يٍ عهٗ ٔ انظًبٔٚخ انكزت أطًبء ذكزٚ •

 .انكزٚى انقزآٌ ٔ انظًبٔٚخ انكزت ثٍٛ ٚقبرٌ •

ٚقزا انًزعهى انُظٕص قزاءح خٓزٚخ ثطالقخ يزاعٛب انضجظ ٔانزُغٛى 

 ٚفظز انكهًبد يظزخذيب انًعدى انٕرقٙ ٔ انزقًٙ

 

 ئٛظخ ٔانًغشٖ يٍ األثٛبدزٚحذد انًزعهى انفكز ان

 كُشبط إثزائٙ عٍ َض أَذ انٕطٍ ٚكزت اطزدبثخ أدثٛخ

 To read for specific information.                   
To write for specific information.                
To speak about their memories.                    

Reading : (Anchor Book)Prepare reading 
Page 12 

Writing :search to write a paragraph about 
your favourite invention. 

 االحذ
 يٍ كزبة انطبنت 33يٍ َض أَذ انٕطٍ ص 270األثٛبد يٍ ............................. طفٙ

Learner's Book-  Unit 2 

Lesson 10-Page 34   

 عزاحضبر َشٛذ عٍ انٕطٍ ٔكزبثخ اطى انشب ............................ ٔاخت
Activity Book – Unit  2   Lesson 10 

Page 27 

 االثٍُٛ
 يٍ كزبة انطبنت 30ص حم َشبط أقزأ ٔ أخت طفٙ

Learner's Book- Unit 2  - Lesson 11 

Page 36   

 يٍ كزبة انُشبط 88ص ( َُبقش ثى َزرت36ص) 2حم َشبط  ٔاخت
Activity Book – Unit 2  -Lesson 11 

Page 28 

 انثالثبء

 يٍ كزبة انطبنت 38ص (36أرعبٌٔ يع سيالئٙ ص) 2حم َشبط  طفٙ
Learner's Book-   Unit  2    Lesson 12 

Page 37   

 يٍ كزبة انطبنت 36ص  (32حم َشبط أثحث ص) ٔاخت

Activity Book –Unit  2    Lesson 12 
Page  29 

 

 األرثعبء
 يٍ كزبة انُشبط 22ص  (32حم َشبط أَظى يفبًْٛٙ ص) طفٙ

Learner's Book-  Lesson 13 

Page 38   

 يٍ كزبة انُشبط 22ص  ( انُشبط االٔل 33حم َشبط انطبنت أخٛت ثًفزد٘ ص) ٔاخت
Write a paragraph about  your favourite 

invention. 

 انخًٛض
 يٍ كزبة انطبنت 33يٍ َض أَذ انٕطٍ ص 0173األثٛبد يٍ  ............... طفٙ

Learner's Book-Unit 3 Lesson 1   

Page 40   

 أططز4اكزت ٔرقخ عٍ )انٕطٍ( ال رقم عٍ  ................... ٔاخت
Write a paragraph about  your favourite 

invention. 
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 ( ج ) لرابعا7  الصف والشعبةتابع 
 

 انززثٛخ األخالقٛخ انذراطبد االخزًبعٛخ انزٚبضٛبد انعهٕو انًبدح

 َٕارح انزعهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

  انكبيم ٔانزحٕل انُبقض انزحٕل ثٍٛ انًقبرَخ

 يزشبثٓخ يدًٕعبد انٗ انحٛخ انكبئُبد ٚظُف

 *ٚدذ يظبحخ انًظزطٛم .

 ٚكزشف االًَبط انعذدٚخ ٔغٛز انعذدٚخ.*

 نكظز يب. *ٚدذ انكظٕر انًزكبفئخ

 ثٛذ – اٜثبر – انًًزذح األطزح)  انًفبْٛى ٚزعزف*

 (. انجزاخٛم – انعزٚش

 .اإليبرارٛخ انًزأح دٔر ذرٚق*

 يع انًزظبيحخ انًدًٕعبد أٔ األفزاد رحذٚذ

 ضحبٚب أَفظٓى ٚدذٌٔ انذٍٚ ٔأٔنئك ، اٜخزٍٚ

 .نهزًٛش

 االحذ
 طفٙ

ًٚبرص أَشطخ ٔفعبنٛبد يزُٕعخ الطزُزبج يفٕٓو 

 45انزحٕل انُبقض ص 
 022انًقبرَخ نحم انًظبئم ص 

 52 ص حم

 – ألطزحا حبح ٔطف فقٛزح أطزح عٍ قظّ أكزت

 إظٓبر إنٗ دعٕح – نٓى اٜخزٍٚ رًٛٛش يٕاقف

 األطزح ْذِ نٕضع حم اقززاذ – انزعبطف

 024ص ٚجحث عٍ طزٚق انُذ عٍ دٔرح حٛبح حشزح اندزاد ٔاخت

 االثٍُٛ
 طفٙ

 ٚزكت دٔرح حٛبح انفزاشخ ثبطزخذاو انجطبقبد

 46ص  

 يظبحخ انًظزطٛم 

 )حم ٔرقخ عًم(

 انجحث فٙ االَززَذ عٍ يظبحخ اشكبل يظزطٛهخ انفزاشخ ٔٚكزت انًزاحم ٚزطى دٔرح حٛبح  ٔاخت

 انثالثبء
 طفٙ

ًٚبرص أَشطخ يزُٕعخ نهزًٛش ثٍٛ انًدًٕعبد 

 انغذائٛخ 

 االًَبط انعذدٚخ ٔغٛز انعذدٚخ

 )حم ٔرقخ عًم (

 ٚزطى ٔخجخ غذائٛخ يزٕاسَخ  ٔاخت
انجحث فٙ االَززَذ عٍ اًَبط عذدٚخ ٔغٛز عذدٚخ 

 حب قبعذح انًُظيٕض

 األرثعبء
 طفٙ

ٚظُف يدًٕعخ يٍ انكبئُبد انحٛخ حظت خٕاطٓب 

 انًزشبثٓخ 

 انكظٕر انًزكبفئخ 

 )حم ٔرقخ عًم (

 انجحث فٙ االَززَذ عٍ  ٚزطى طهظهخ غذائٛخ يٍ كبئُبد حٛخ يزُٕعخ  ٔاخت

 انخًٛض
 51ٚعذد طفبد ٔراثٛخ عُذ انكبئُبد انحٛخ ص طفٙ

 حم انًظبئم ربثع انًقبرَخ ن

 (023 ) 

 ٔاخت
ٚكزت طفبرّ انٕراثٛخ يٍ حٛث اَزقبنٓب يٍ األو أٔ 

 األة 
 025ص 

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 82/ 01/  8105إلــى         80/  01/  8105لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الرابع7  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعزثٛخ انززثٛخ اإلطاليٛخ انًبدح

 َٕارح انزعهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 . أَشنذ يٍ عهٗ ٔ انظًبٔٚخ انكزت أطًبء ٚذكز •

 .انكزٚى انقزآٌ ٔ انظًبٔٚخ انكزت ثٍٛ ٚقبرٌ •

ٚقزا انًزعهى انُظٕص قزاءح خٓزٚخ ثطالقخ يزاعٛب انضجظ ٔانزُغٛى 

 ٚفظز انكهًبد يظزخذيب انًعدى انٕرقٙ ٔ انزقًٙ

 

 يٍ األثٛبدئٛظخ ٔانًغشٖ زٚحذد انًزعهى انفكز ان

 ٚكزت اطزدبثخ أدثٛخ كُشبط إثزائٙ عٍ َض أَذ انٕطٍ

 To read for specific information.                   
To write for specific information.                
To speak about their memories.                    

Reading : (Anchor Book)Prepare reading 
Page 12 

Writing :search to write a paragraph about 
your favourite invention. 

 االحذ
 يٍ كزبة انطبنت 33يٍ َض أَذ انٕطٍ ص 270األثٛبد يٍ ............................. طفٙ

Learner's Book-  Unit 2 

Lesson 10-Page 34   

 َشٛذ عٍ انٕطٍ ٔكزبثخ اطى انشبعزاحضبر  ............................ ٔاخت
Activity Book – Unit  2   Lesson 10 

Page 27 

 االثٍُٛ
 يٍ كزبة انطبنت 30ص حم َشبط أقزأ ٔ أخت طفٙ

Learner's Book- Unit 2  - Lesson 11 

Page 36   

 يٍ كزبة انُشبط 88ص ( َُبقش ثى َزرت36ص) 2حم َشبط  ٔاخت
Activity Book – Unit 2  -Lesson 11 

Page 28 

 انثالثبء

 يٍ كزبة انطبنت 38ص (36أرعبٌٔ يع سيالئٙ ص) 2حم َشبط  طفٙ
Learner's Book-   Unit  2    Lesson 12 

Page 37   

 يٍ كزبة انطبنت 36ص  (32حم َشبط أثحث ص) ٔاخت

Activity Book –Unit  2    Lesson 12 
Page  29 

 

 األرثعبء
 يٍ كزبة انُشبط 22ص  (32ٙ ص)حم َشبط أَظى يفبًْٛ طفٙ

Learner's Book-  Lesson 13 

Page 38   

 يٍ كزبة انُشبط 22ص  ( انُشبط االٔل 33حم َشبط انطبنت أخٛت ثًفزد٘ ص) ٔاخت
Write a paragraph about  your favourite 

invention. 

 انخًٛض
 كزبة انطبنت يٍ 33يٍ َض أَذ انٕطٍ ص 0173األثٛبد يٍ  ............... طفٙ

Learner's Book-Unit 3 Lesson 1   

Page 40   

 أططز4اكزت ٔرقخ عٍ )انٕطٍ( ال رقم عٍ  ................... ٔاخت
Write a paragraph about  your favourite 

invention. 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) الرابع الصف والشعبةتابع 
 

 خ األخالقٛخانززثٛ انذراطبد االخزًبعٛخ انزٚبضٛبد انعهٕو انًبدح

 َٕارح انزعهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

  انكبيم ٔانزحٕل انُبقض انزحٕل ثٍٛ انًقبرَخ

 يزشبثٓخ يدًٕعبد انٗ انحٛخ انكبئُبد ٚظُف

 *ٚدذ يظبحخ انًظزطٛم .

 *ٚكزشف االًَبط انعذدٚخ ٔغٛز انعذدٚخ.

 *ٚدذ انكظٕر انًزكبفئخ نكظز يب.

 ثٛذ – اٜثبر – انًًزذح األطزح)  انًفبْٛى ٚزعزف*

 (. انجزاخٛم – انعزٚش

 .اإليبرارٛخ انًزأح دٔر ٚقذر*

 يع انًزظبيحخ انًدًٕعبد أٔ األفزاد رحذٚذ

 ضحبٚب أَفظٓى ٚدذٌٔ انذٍٚ ٔأٔنئك ، اٜخزٍٚ

 .نهزًٛش

 االحذ
 طفٙ

ًٚبرص أَشطخ ٔفعبنٛبد يزُٕعخ الطزُزبج يفٕٓو 

 45انزحٕل انُبقض ص 
 022انًقبرَخ نحم انًظبئم ص 

 52 ص حم

 – األطزح حبح ٔطف فقٛزح أطزح عٍ قظّ أكزت

 إظٓبر إنٗ دعٕح – نٓى اٜخزٍٚ رًٛٛش يٕاقف

 األطزح ْذِ نٕضع حم اقززاذ – انزعبطف

 024ص ٚجحث عٍ طزٚق انُذ عٍ دٔرح حٛبح حشزح اندزاد ٔاخت

 االثٍُٛ
 طفٙ

 ٚزكت دٔرح حٛبح انفزاشخ ثبطزخذاو انجطبقبد

 46ص  

 يظبحخ انًظزطٛم 

 ًم()حم ٔرقخ ع

 انجحث فٙ االَززَذ عٍ يظبحخ اشكبل يظزطٛهخ ٚزطى دٔرح حٛبح انفزاشخ ٔٚكزت انًزاحم  ٔاخت

 انثالثبء
 طفٙ

ًٚبرص أَشطخ يزُٕعخ نهزًٛش ثٍٛ انًدًٕعبد 

 انغذائٛخ 

 االًَبط انعذدٚخ ٔغٛز انعذدٚخ

 )حم ٔرقخ عًم (

 ٚزطى ٔخجخ غذائٛخ يزٕاسَخ  ٔاخت
ٍ اًَبط عذدٚخ ٔغٛز عذدٚخ انجحث فٙ االَززَذ ع

 يٕضحب قبعذح انًُظ

 األرثعبء
 طفٙ

ٚظُف يدًٕعخ يٍ انكبئُبد انحٛخ حظت خٕاطٓب 

 انًزشبثٓخ 

 انكظٕر انًزكبفئخ 

 )حم ٔرقخ عًم (

 انجحث فٙ االَززَذ عٍ  ٚزطى طهظهخ غذائٛخ يٍ كبئُبد حٛخ يزُٕعخ  ٔاخت

 انخًٛض
 51بد انحٛخ صٚعذد طفبد ٔراثٛخ عُذ انكبئُ طفٙ

 ربثع انًقبرَخ نحم انًظبئم 

 (023 ) 

 ٔاخت
ٚكزت طفبرّ انٕراثٛخ يٍ حٛث اَزقبنٓب يٍ األو أٔ 

 األة 
 025ص 

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 82/ 01/  8105إلــى         80/  01/  8105لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ الرابع7  الصف والشعبة
  

 English هغخ انعزثٛخان انززثٛخ اإلطاليٛخ انًبدح

 َٕارح انزعهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 . أَشنذ يٍ عهٗ ٔ انظًبٔٚخ انكزت أطًبء ٚذكز •

 .انكزٚى انقزآٌ ٔ انظًبٔٚخ انكزت ثٍٛ ٚقبرٌ •

ٚقزا انًزعهى انُظٕص قزاءح خٓزٚخ ثطالقخ يزاعٛب انضجظ ٔانزُغٛى 

 ٚفظز انكهًبد يظزخذيب انًعدى انٕرقٙ ٔ انزقًٙ

 

 ئٛظخ ٔانًغشٖ يٍ األثٛبدزنفكز انٚحذد انًزعهى ا

 ٚكزت اطزدبثخ أدثٛخ كُشبط إثزائٙ عٍ َض أَذ انٕطٍ

 To read for specific information.                   
To write for specific information.                
To speak about their memories.                    

Reading : (Anchor Book)Prepare reading 
Page 12 

Writing :search to write a paragraph about 
your favourite invention. 

 االحذ
 يٍ كزبة انطبنت 33يٍ َض أَذ انٕطٍ ص 270األثٛبد يٍ ............................. طفٙ

Learner's Book-  Unit 2 

Lesson 10-Page 34   

 احضبر َشٛذ عٍ انٕطٍ ٔكزبثخ اطى انشبعز ............................ ٔاخت
Activity Book – Unit  2   Lesson 10 

Page 27 

 االثٍُٛ
 يٍ كزبة انطبنت 30ص حم َشبط أقزأ ٔ أخت طفٙ

Learner's Book- Unit 2  - Lesson 11 

Page 36   

 يٍ كزبة انُشبط 88ص ( َُبقش ثى َزرت36ص) 2حم َشبط  ٔاخت
Activity Book – Unit 2  -Lesson 11 

Page 28 

 انثالثبء

 يٍ كزبة انطبنت 38ص (36أرعبٌٔ يع سيالئٙ ص) 2حم َشبط  طفٙ
Learner's Book-   Unit  2    Lesson 12 

Page 37   

 يٍ كزبة انطبنت 36ص  (32حم َشبط أثحث ص) ٔاخت

Activity Book –Unit  2    Lesson 12 
Page  29 

 

 األرثعبء
 يٍ كزبة انُشبط 22ص  (32حم َشبط أَظى يفبًْٛٙ ص) ٙطف

Learner's Book-  Lesson 13 

Page 38   

 يٍ كزبة انُشبط 22ص  ( انُشبط االٔل 33حم َشبط انطبنت أخٛت ثًفزد٘ ص) ٔاخت
Write a paragraph about  your favourite 

invention. 

 انخًٛض
 يٍ كزبة انطبنت 33ٍ َض أَذ انٕطٍ صي 0173األثٛبد يٍ  ............... طفٙ

Learner's Book-Unit 3 Lesson 1   

Page 40   

 أططز4اكزت ٔرقخ عٍ )انٕطٍ( ال رقم عٍ  ................... ٔاخت
Write a paragraph about  your favourite 

invention. 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الرابع7  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انززثٛخ األخالقٛخ انذراطبد االخزًبعٛخ انزٚبضٛبد انعهٕو انًبدح

 َٕارح انزعهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

  انكبيم ٔانزحٕل انُبقض انزحٕل ثٍٛ انًقبرَخ

 يزشبثٓخ يدًٕعبد انٗ انحٛخ انكبئُبد ٚظُف

 *ٚدذ يظبحخ انًظزطٛم .

 *ٚكزشف االًَبط انعذدٚخ ٔغٛز انعذدٚخ.

 *ٚدذ انكظٕر انًزكبفئخ نكظز يب.

 ثٛذ – اٜثبر – انًًزذح األطزح)  انًفبْٛى ٚزعزف*

 (. انجزاخٛم – انعزٚش

 .اإليبرارٛخ انًزأح دٔر ٚقذر*

 يع انًزظبيحخ انًدًٕعبد أٔ األفزاد رحذٚذ

 ضحبٚب أَفظٓى ٚدذٌٔ انذٍٚ ٔأٔنئك ، اٜخزٍٚ

 .نهزًٛش

 االحذ
 طفٙ

ًٚبرص أَشطخ ٔفعبنٛبد يزُٕعخ الطزُزبج يفٕٓو 

 45انزحٕل انُبقض ص 
 022انًظبئم ص انًقبرَخ نحم 

 52 ص حم

 – األطزح حبح ٔطف فقٛزح أطزح عٍ قظّ أكزت

 إظٓبر إنٗ دعٕح – نٓى اٜخزٍٚ رًٛٛش يٕاقف

 األطزح ْذِ نٕضع حم اقززاذ – انزعبطف

 024ص ٚجحث عٍ طزٚق انُذ عٍ دٔرح حٛبح حشزح اندزاد ٔاخت

 االثٍُٛ
 طفٙ

 ٚزكت دٔرح حٛبح انفزاشخ ثبطزخذاو انجطبقبد

 46ص  

 يظبحخ انًظزطٛم 

 )حم ٔرقخ عًم(

 انجحث فٙ االَززَذ عٍ يظبحخ اشكبل يظزطٛهخ ٚزطى دٔرح حٛبح انفزاشخ ٔٚكزت انًزاحم  ٔاخت

 انثالثبء
 طفٙ

ًٚبرص أَشطخ يزُٕعخ نهزًٛش ثٍٛ انًدًٕعبد 

 انغذائٛخ 

 االًَبط انعذدٚخ ٔغٛز انعذدٚخ

 )حم ٔرقخ عًم (

 ٕاسَخ ٚزطى ٔخجخ غذائٛخ يز ٔاخت
انجحث فٙ االَززَذ عٍ اًَبط عذدٚخ ٔغٛز عذدٚخ 

 يٕضحب قبعذح انًُظ

 األرثعبء
 طفٙ

ٚظُف يدًٕعخ يٍ انكبئُبد انحٛخ حظت خٕاطٓب 

 انًزشبثٓخ 

 انكظٕر انًزكبفئخ 

 )حم ٔرقخ عًم (

 انجحث فٙ االَززَذ عٍ  ٚزطى طهظهخ غذائٛخ يٍ كبئُبد حٛخ يزُٕعخ  ٔاخت

 انخًٛض
 51عذد طفبد ٔراثٛخ عُذ انكبئُبد انحٛخ صٚ طفٙ

 ربثع انًقبرَخ نحم انًظبئم 

 (023 ) 

 ٔاخت
ٚكزت طفبرّ انٕراثٛخ يٍ حٛث اَزقبنٓب يٍ األو أٔ 

 األة 
 025ص 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 82/ 01/  8105إلــى         80/  01/  8105لألســـبـوع مــن  

 ( ) و الرابع الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعزثٛخ انززثٛخ اإلطاليٛخ دحانًب

 َٕارح انزعهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 . أَشنذ يٍ عهٗ ٔ انظًبٔٚخ انكزت أطًبء ٚذكز •

 .انكزٚى انقزآٌ ٔ انظًبٔٚخ انكزت ثٍٛ ٚقبرٌ •

ٚقزا انًزعهى انُظٕص قزاءح خٓزٚخ ثطالقخ يزاعٛب انضجظ ٔانزُغٛى 

 انزقًٙ ٚفظز انكهًبد يظزخذيب انًعدى انٕرقٙ ٔ

 

 ئٛظخ ٔانًغشٖ يٍ األثٛبدزٚحذد انًزعهى انفكز ان

 ٚكزت اطزدبثخ أدثٛخ كُشبط إثزائٙ عٍ َض أَذ انٕطٍ

 To read for specific information.                   
To write for specific information.                
To speak about their memories.                    

Reading : (Anchor Book)Prepare reading 
Page 12 

Writing :search to write a paragraph about 
your favourite invention. 

 االحذ
 يٍ كزبة انطبنت 33يٍ َض أَذ انٕطٍ ص 270األثٛبد يٍ ............................. طفٙ

Learner's Book-  Unit 2 

Lesson 10-Page 34   

 احضبر َشٛذ عٍ انٕطٍ ٔكزبثخ اطى انشبعز ............................ ٔاخت
Activity Book – Unit  2   Lesson 10 

Page 27 

 االثٍُٛ
 يٍ كزبة انطبنت 30ص حم َشبط أقزأ ٔ أخت طفٙ

Learner's Book- Unit 2  - Lesson 11 

Page 36   

 يٍ كزبة انُشبط 88ص ( َُبقش ثى َزرت36ص) 2حم َشبط  ٔاخت
Activity Book – Unit 2  -Lesson 11 

Page 28 

 انثالثبء

 يٍ كزبة انطبنت 38ص (36أرعبٌٔ يع سيالئٙ ص) 2حم َشبط  طفٙ
Learner's Book-   Unit  2    Lesson 12 

Page 37   

 يٍ كزبة انطبنت 36ص  (32حم َشبط أثحث ص) ٔاخت

Activity Book –Unit  2    Lesson 12 
Page  29 

 

 األرثعبء
 يٍ كزبة انُشبط 22ص  (32حم َشبط أَظى يفبًْٛٙ ص) طفٙ

Learner's Book-  Lesson 13 

Page 38   

 يٍ كزبة انُشبط 22ص  ( انُشبط االٔل 33حم َشبط انطبنت أخٛت ثًفزد٘ ص) ٔاخت
Write a paragraph about  your favourite 

invention. 

 انخًٛض
 يٍ كزبة انطبنت 33يٍ َض أَذ انٕطٍ ص 0173األثٛبد يٍ  ............... طفٙ

Learner's Book-Unit 3 Lesson 1   

Page 40   

 أططز4اكزت ٔرقخ عٍ )انٕطٍ( ال رقم عٍ  ................... ٔاخت
Write a paragraph about  your favourite 

invention. 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) الرابع7  الصف والشعبةتابع 
 

 انززثٛخ األخالقٛخ انذراطبد االخزًبعٛخ انزٚبضٛبد انعهٕو دحانًب

 َٕارح انزعهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

  انكبيم ٔانزحٕل انُبقض انزحٕل ثٍٛ انًقبرَخ

 يزشبثٓخ يدًٕعبد انٗ انحٛخ انكبئُبد ٚظُف

 *ٚدذ يظبحخ انًظزطٛم .

 *ٚكزشف االًَبط انعذدٚخ ٔغٛز انعذدٚخ.

 .*ٚدذ انكظٕر انًزكبفئخ نكظز يب

 ثٛذ – اٜثبر – انًًزذح األطزح)  انًفبْٛى ٚزعزف*

 (. انجزاخٛم – انعزٚش

 .اإليبرارٛخ انًزأح دٔر ٚقذر*

 يع انًزظبيحخ انًدًٕعبد أٔ األفزاد رحذٚذ

 ضحبٚب أَفظٓى ٚدذٌٔ انذٍٚ ٔأٔنئك ، اٜخزٍٚ

 .نهزًٛش

 االحذ
 طفٙ

ًٚبرص أَشطخ ٔفعبنٛبد يزُٕعخ الطزُزبج يفٕٓو 

 45ض ص انزحٕل انُبق
 022انًقبرَخ نحم انًظبئم ص 

 52 ص حم

 – األطزح حبح ٔطف فقٛزح أطزح عٍ قظّ أكزت

 إظٓبر إنٗ دعٕح – نٓى اٜخزٍٚ رًٛٛش يٕاقف

 األطزح ْذِ نٕضع حم اقززاذ – انزعبطف

 024ص ٚجحث عٍ طزٚق انُذ عٍ دٔرح حٛبح حشزح اندزاد ٔاخت

 االثٍُٛ
 طفٙ

 خذاو انجطبقبدٚزكت دٔرح حٛبح انفزاشخ ثبطز

 46ص  

 يظبحخ انًظزطٛم 

 )حم ٔرقخ عًم(

 انجحث فٙ االَززَذ عٍ يظبحخ اشكبل يظزطٛهخ ٚزطى دٔرح حٛبح انفزاشخ ٔٚكزت انًزاحم  ٔاخت

 انثالثبء
 طفٙ

ًٚبرص أَشطخ يزُٕعخ نهزًٛش ثٍٛ انًدًٕعبد 

 انغذائٛخ 

 االًَبط انعذدٚخ ٔغٛز انعذدٚخ

 )حم ٔرقخ عًم (

 ٚزطى ٔخجخ غذائٛخ يزٕاسَخ  ٔاخت
انجحث فٙ االَززَذ عٍ اًَبط عذدٚخ ٔغٛز عذدٚخ 

 يٕضحب قبعذح انًُظ

 األرثعبء
 طفٙ

ٚظُف يدًٕعخ يٍ انكبئُبد انحٛخ حظت خٕاطٓب 

 انًزشبثٓخ 

 انكظٕر انًزكبفئخ 

 )حم ٔرقخ عًم (

 عٍ  انجحث فٙ االَززَذ ٚزطى طهظهخ غذائٛخ يٍ كبئُبد حٛخ يزُٕعخ  ٔاخت

 انخًٛض
 51ٚعذد طفبد ٔراثٛخ عُذ انكبئُبد انحٛخ ص طفٙ

 ربثع انًقبرَخ نحم انًظبئم 

 (023 ) 

 ٔاخت
ٚكزت طفبرّ انٕراثٛخ يٍ حٛث اَزقبنٓب يٍ األو أٔ 

 األة 
 025ص 

 


