
QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    21/   02/  2019 إلــى        17/   02/ 2019 لألســـبـوع مــن                        ) أ ( الرابع الـــــصــف 

 English انهغخ انعشثَخ انزشثَخ اإلعاليَخ انًبدح

 َوارح انزعهى
 
 

 ووـــانــَ

 . ٍسفظ عوسح انغبشَخ 

 ع متًز ٍغزُزح أهًَخ انزفكَش فٌ خهك هللا  

  انغهَى انضجظ يشامًَب عهًَخ خهشٍخ لشاءح انًزعهى ٍمشأ-•

 .نهُض فهً  يتهًشا األدثٌ انُض أعئهخ مٍ انًزعهى ٍدَت-•

ب ضجطًب عٍضجطهب انفعهَخ اندًهخ أسكبٌ ٍعٍَ-• ًً  عهَ

 أطسبة يٍ يعشعفخ شخظَخ مٍ يمبًل  ٍكزت: إثشائٌ َشبط •

 نوٍظ ثُض يغزعًَُب بنىانع فٌ اعًهب عنًع َدبًزب زممذ انهًى

 .ثشاٍم

 To write about the parts of the human 
body. 

 To explore ways to stay healthy.     

Reading : Reading : Anchor Book Read "That 
Quiksand That Ate My shoes" page 38 -39 

Writing  : Write a summary  about "A Fair Solution" 
In Bridge to Success  

 الزذ
 انُشبط  94زم ص  لشاءح انغوسح  طفٌ

Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 8 Lesson 1  Page  130 - 131 

 94زم ص  آٍبد  01زفظ أعل  عاخت
Bridge To Success-Activity Book 

Unit 8 Lesson 1  Page   90 

 الثٍَُ
 01زم ص  نغوسحششذ ع رفغَش يعبٌَ يفشداد ا طفٌ

Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 8 Lesson  2  Page  132 

 ــــــــــــــــــــــ (01زم َشبط أَتى يفبهًٌَ ص) عاخت
Bridge To Success-Activity Book 

Unit 8 Lesson  2  Page  91 

 انثالثبء
 03 -05األنف انهَُخ ص  (00زم َشبط أرعبعٌ يع صيالئٌ ص) طفٌ

Dictation -Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 7 Lesson 5  Page  188 "In ancient times---------

the rich man" 

 00زم ص  (03_05زم أَشطخ انطبنت ص) عاخت
Write three sentences about present Perfect Tense 

in negative form 

 األسثعبء
 ................................. طفٌ

 يُبلشخ مُبطش انًوضوع 

 عكزبثخ أفكبس انًمبل ) شخظَخ يعشعفخ(

Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 8 Lesson 3  Page   133 

 __________ ................................. عاخت
Bridge To Success Activity  Book 

Unit 8 Lesson  3  Page    92 

 انخًَظ
 إيالء خبسخٌ ................................. طفٌ

Bridge To Success-Learner's Book 
                  Unit 8 Lesson    4   Page  134 

 ____________ ................................. عاخت
Bridge To Success-Activity  Book 

Unit 8 Lesson 4  Page  93 
  



QM-119-F3 

 ( أ ) الرابع:  والشعبةالصف تابع 

 انزشثَخ األخاللَخ انذساعبد الخزًبمَخ انشٍبضَبد انعهوو انًبدح

 َوارح انزعهى
 
 

 ووـــانــَ

ٍمبسٌ طشق اَزمبل انسشاسح فٌ انًبدح انظهجخ عانغبئهخ 

 عانغبصٍخ 

 ٍغزخذو خهبص لَبط دسخخ انسشاسح انثَشيويزش 

أٌ ًٍثم األمذاد انعششٍخ ثإعزخذاو يخططبد  -

 نمًَخ انًكبََخ ع شجكبرهبا

 أٌ ًٍثم ع ٍوضر األمشبس مهٌ انًُبرج -

 أٌ ًٍثم ع ٍوضر األخضاء يٍ يئخ مهٌ انًُبرج -

أٌ ًٍثم  انعاللخ ثٍَ األمذاد انعششٍخ ع انكغوس  ثإعزخذاو -

 انشجكبد ع خظ األمذاد

  ٍششذ أعجبة رشزَت أهم يُطمخ اإليبساد

 عمًبٌ ثبإلعالو .

 دعنخ اإليبساد . ٍسذد يولع دثب مهٌ خشٍطخ 

  رمذٍى عطف ثغَظ نفوائذ انعاللبد انًزجبدنخ

ثٍَ شعوة يخزهفخ عانًشبكم انزٌ ٍسزًم أٌ 

 رُدى مُهب .

 الزذ
 مشع فَهى رعهًٌَ مٍ طشق اَزمبل انسشاسح  طفٌ

َشبط مًهٌ : انمًَخ انًكبََخ فٌ األخضاء يٍ مششح ع 

 الخضاء يٍ يئخ 

 زم انزذسٍت ع انزطجَك 

 366، 366طفسخ 

                                                                                                                                                 03، 05عاخت ص              
عاخت كزبثخ رمشٍش مٍ أهًَخ اإلثم فٌ انعاللبد انزدبسٍخ 

 انمذًٍخ + خًع طوس مٍ اإلثم 

 363- 366عاخجبرٌ انًُضنَخ طفسخ  540ٍسفظ رعشٍف انسشاسح ص  عاخت

 الثٍَُ
 ٍدشً ردشثخ مهًَخ مٍ اَزمبل انسشاسح فٌ انًبدح انغبئهخ  طفٌ

 

 دسط : األخضاء يٍ مششح

 زم انزًبسٍٍ انزارَخ ع انًغبئم

  366،366طفسخ 

 عاخت
ٍسفظ رعشٍف انسًم انسشاسً عالشعبع عانزوطَم ص 

544-544 
 366، 366عاخجبرٌ انًُضنَخ طفسخ 

 انثالثبء
 طفٌ

ٍمبسٌ ثٍَ انزغَشاد انسشاسٍخ مهي انًبدح عٍظُفهب اني 

 فَضٍبئَخ عكًََبئَخ 

 دسط : األخضاء يٍ يئخ

 زم انزًبسٍٍ انزارَخ ع انًغبئم

 363 - 366طفسخ  

 عاخت
انسم داخم  313ٍسضش اعئهخ فكش عرسذس عاكزت ص 

 انجَذ 
 366، 366انًُضنَخ طفسخ  عاخجبرٌ

 األسثعبء
 ٍغزخذو اخهضح طورَخ نَغزُزح يفهوو الهزضاص  طفٌ

 رًثَم انكغوس ع األمذاد انعششٍخَشبط مًهٌ : 

 

  366زم انزذسة  طفسخ 

 مًم يطوٍخ مٍ انكغوس ع األمذاد انعششٍخ 305زفظ يفهوو اهزضاصاً ص  عاخت

 انخًَظ
 طفٌ

نذلفٍَ علذسح انذلفٍَ مهي رسذٍذ ٍشبهذ فَهى رعهًٌَ مٍ ا

 يوالع األخغبو رسذ انًبء 

 ربثع : رًثَم انكغوس ع األمذاد انعششٍخ

 366زم انزطجَك طفسخ 

 363عاخجبرٌ انًُضنَخ طفسخ  309زفظ رعشٍف انظذى ص  عاخت

  



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    21/   02/  2019 إلــى        17/   02/ 2019 وع مــن لألســـبـ                        ( ب)  الرابع الـــــصــف 

 English انهغخ انعشثَخ انزشثَخ اإلعاليَخ انًبدح

 َوارح انزعهى
 
 

 ووـــانــَ

 . ٍسفظ عوسح انغبشَخ 

  ٍغزُزح أهًَخ انزفكَش فٌ خهك هللا ع متًز 

  انغهَى انضجظ يشامًَب عهًَخ خهشٍخ لشاءح انًزعهى ٍمشأ-•

 .نهُض فهً  يتهًشا األدثٌ انُض أعئهخ مٍ زعهىانً ٍدَت-•

ب ضجطًب عٍضجطهب انفعهَخ اندًهخ أسكبٌ ٍعٍَ-• ًً  عهَ

 أطسبة يٍ يعشعفخ شخظَخ مٍ يمبًل  ٍكزت: إثشائٌ َشبط •

 نوٍظ ثُض يغزعًَُب انعبنى فٌ اعًهب عنًع َدبًزب زممذ انهًى

 .ثشاٍم

 To write about the parts of the human 
body. 

 To explore ways to stay healthy.     

Reading : Reading : Anchor Book Read "That 
Quiksand That Ate My shoes" page 38 -39 

Writing  : Write a summary  about "A Fair Solution" 
In Bridge to Success  

 الزذ
 انُشبط  94زم ص  لشاءح انغوسح  طفٌ

Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 8 Lesson 1  Page  130 - 131 

 94زم ص  آٍبد  01زفظ أعل  عاخت
Bridge To Success-Activity Book 

Unit 8 Lesson 1  Page   90 

 الثٍَُ
 01زم ص  ششذ ع رفغَش يعبٌَ يفشداد انغوسح طفٌ

Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 8 Lesson  2  Page  132 

 ــــــــــــــــــــــ (01زم َشبط أَتى يفبهًٌَ ص) عاخت
Bridge To Success-Activity Book 

Unit 8 Lesson  2  Page  91 

 انثالثبء
 03 -05األنف انهَُخ ص  (00زم َشبط أرعبعٌ يع صيالئٌ ص) طفٌ

Dictation -Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 7 Lesson 5  Page  188 "In ancient times---------

the rich man" 

 00زم ص  (03_05زم أَشطخ انطبنت ص) عاخت
Write three sentences about present Perfect Tense 

in negative form 

 األسثعبء
 ................................. طفٌ

 يُبلشخ مُبطش انًوضوع 

 عكزبثخ أفكبس انًمبل ) شخظَخ يعشعفخ(

Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 8 Lesson 3  Page   133 

 __________ ................................. عاخت
Bridge To Success Activity  Book 

Unit 8 Lesson  3  Page    92 

 انخًَظ
 إيالء خبسخٌ ................................. طفٌ

Bridge To Success-Learner's Book 
                  Unit 8 Lesson    4   Page  134 

 ____________ ................................. عاخت
Bridge To Success-Activity  Book 

Unit 8 Lesson 4  Page  93 
   



QM-119-F3 

 

 ( ب ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 

 األخاللَخانزشثَخ  انذساعبد الخزًبمَخ انشٍبضَبد انعهوو انًبدح

 َوارح انزعهى
 
 

 ووـــانــَ

 عانغبئهخ انظهجخ انًبدح فٌ انسشاسح اَزمبل طشق ٍمبسٌ

  عانغبصٍخ

 انثَشيويزش انسشاسح دسخخ لَبط خهبص ٍغزخذو

أٌ ًٍثم األمذاد انعششٍخ ثإعزخذاو يخططبد  -

 انمًَخ انًكبََخ ع شجكبرهب

 أٌ ًٍثم ع ٍوضر األمشبس مهٌ انًُبرج -

 ألخضاء يٍ يئخ مهٌ انًُبرجأٌ ًٍثم ع ٍوضر ا -

أٌ ًٍثم  انعاللخ ثٍَ األمذاد انعششٍخ ع انكغوس  ثإعزخذاو -

 انشجكبد ع خظ األمذاد

  ٍششذ أعجبة رشزَت أهم يُطمخ اإليبساد

 عمًبٌ ثبإلعالو .

 . ٍسذد يولع دثب مهٌ خشٍطخ دعنخ اإليبساد 

  رمذٍى عطف ثغَظ نفوائذ انعاللبد انًزجبدنخ

نًشبكم انزٌ ٍسزًم أٌ ثٍَ شعوة يخزهفخ عا

 رُدى مُهب .

 الزذ
 مشع فَهى رعهًٌَ مٍ طشق اَزمبل انسشاسح  طفٌ

َشبط مًهٌ : انمًَخ انًكبََخ فٌ األخضاء يٍ مششح ع 

 الخضاء يٍ يئخ 

 زم انزذسٍت ع انزطجَك 

 366، 366طفسخ 

                                                                                                                                                 03، 05عاخت ص              
عاخت كزبثخ رمشٍش مٍ أهًَخ اإلثم فٌ انعاللبد انزدبسٍخ 

 انمذًٍخ + خًع طوس مٍ اإلثم 

 363- 366عاخجبرٌ انًُضنَخ طفسخ  540ٍسفظ رعشٍف انسشاسح ص  عاخت

 الثٍَُ
 ٍدشً ردشثخ مهًَخ مٍ اَزمبل انسشاسح فٌ انًبدح انغبئهخ  ٌطف

 

 دسط : األخضاء يٍ مششح

 زم انزًبسٍٍ انزارَخ ع انًغبئم

  366،366طفسخ 

 عاخت
ٍسفظ رعشٍف انسًم انسشاسً عالشعبع عانزوطَم ص 

544-544 
 366، 366عاخجبرٌ انًُضنَخ طفسخ 

 انثالثبء
 طفٌ

سٍخ مهي انًبدح عٍظُفهب اني ٍمبسٌ ثٍَ انزغَشاد انسشا

 فَضٍبئَخ عكًََبئَخ 

 دسط : األخضاء يٍ يئخ

 زم انزًبسٍٍ انزارَخ ع انًغبئم

 363 - 366طفسخ  

 عاخت
انسم داخم  313ٍسضش اعئهخ فكش عرسذس عاكزت ص 

 انجَذ 
 366، 366عاخجبرٌ انًُضنَخ طفسخ 

 األسثعبء
 هزضاص ٍغزخذو اخهضح طورَخ نَغزُزح يفهوو ال طفٌ

 رًثَم انكغوس ع األمذاد انعششٍخَشبط مًهٌ : 

 

  366زم انزذسة  طفسخ 

 مًم يطوٍخ مٍ انكغوس ع األمذاد انعششٍخ 305زفظ يفهوو اهزضاصاً ص  عاخت

 انخًَظ
 طفٌ

ٍشبهذ فَهى رعهًٌَ مٍ انذلفٍَ علذسح انذلفٍَ مهي رسذٍذ 

 يوالع األخغبو رسذ انًبء 

 س ع األمذاد انعششٍخربثع : رًثَم انكغو

 366زم انزطجَك طفسخ 

 363عاخجبرٌ انًُضنَخ طفسخ  309زفظ رعشٍف انظذى ص  عاخت



QM-119-F3 

 
 

  

 الخطة االسبوعية

    21/   02/  2019 إلــى        17/   02/ 2019 لألســـبـوع مــن                             ( ج)  الرابع الـــــصــف  

 English انهغخ انعشثَخ اإلعاليَخانزشثَخ  انًبدح

 َوارح انزعهى
 
 

 ووـــانــَ

 . ٍسفظ عوسح انغبشَخ 

  ٍغزُزح أهًَخ انزفكَش فٌ خهك هللا ع متًز 

  انغهَى انضجظ يشامًَب عهًَخ خهشٍخ لشاءح انًزعهى ٍمشأ-•

 .نهُض فهً  يتهًشا األدثٌ انُض أعئهخ مٍ انًزعهى ٍدَت-•

ب ضجطًب عٍضجطهب انفعهَخ اندًهخ أسكبٌ ٍعٍَ-• ًً  عهَ

 أطسبة يٍ يعشعفخ شخظَخ مٍ يمبًل  ٍكزت: إثشائٌ َشبط •

 نوٍظ ثُض يغزعًَُب انعبنى فٌ اعًهب عنًع َدبًزب زممذ انهًى

 .ثشاٍم

 To write about the parts of the human 
body. 

 To explore ways to stay healthy.     

Reading : Reading : Anchor Book Read "That 
Quiksand That Ate My shoes" page 38 -39 

Writing  : Write a summary  about "A Fair Solution" 
In Bridge to Success  

 الزذ
 انُشبط  94زم ص  لشاءح انغوسح  طفٌ

Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 8 Lesson 1  Page  130 - 131 

 94زم ص  د آٍب 01زفظ أعل  عاخت
Bridge To Success-Activity Book 

Unit 8 Lesson 1  Page   90 

 الثٍَُ
 01زم ص  ششذ ع رفغَش يعبٌَ يفشداد انغوسح طفٌ

Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 8 Lesson  2  Page  132 

 ــــــــــــــــــــــ (01زم َشبط أَتى يفبهًٌَ ص) عاخت
Bridge To Success-Activity Book 

Unit 8 Lesson  2  Page  91 

 انثالثبء
 03 -05األنف انهَُخ ص  (00زم َشبط أرعبعٌ يع صيالئٌ ص) طفٌ

Dictation -Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 7 Lesson 5  Page  188 "In ancient times---------

the rich man" 

 00ص  زم (03_05زم أَشطخ انطبنت ص) عاخت
Write three sentences about present Perfect Tense 

in negative form 

 األسثعبء
 ................................. طفٌ

 يُبلشخ مُبطش انًوضوع 

 عكزبثخ أفكبس انًمبل ) شخظَخ يعشعفخ(

Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 8 Lesson 3  Page   133 

 __________ ................................. عاخت
Bridge To Success Activity  Book 

Unit 8 Lesson  3  Page    92 

 انخًَظ
 إيالء خبسخٌ ................................. طفٌ

Bridge To Success-Learner's Book 
                  Unit 8 Lesson    4   Page  134 

 ____________ ................................. عاخت
Bridge To Success-Activity  Book 

Unit 8 Lesson 4  Page  93 

 



QM-119-F3 

 ( ج ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزشثَخ األخاللَخ انذساعبد الخزًبمَخ انشٍبضَبد انعهوو انًبدح

 َوارح انزعهى
 
 

 ووـــانــَ

انظهجخ عانغبئهخ  ٍمبسٌ طشق اَزمبل انسشاسح فٌ انًبدح

 عانغبصٍخ 

 ٍغزخذو خهبص لَبط دسخخ انسشاسح انثَشيويزش

 . ٍضشة انكغوس فٌ المذاد انكهَخ 

  ٍغزكشف انمًَخ انًكبََخ نالخضاء يٍ مششح

 عيئخ.

 .ًٍثم انكغوس عالمذاد انعششٍخ 

  ٍششذ أعجبة رشزَت أهم يُطمخ اإليبساد

 عمًبٌ ثبإلعالو .

 اإليبساد . ٍسذد يولع دثب مهٌ خشٍطخ دعنخ 

  رمذٍى عطف ثغَظ نفوائذ انعاللبد انًزجبدنخ

ثٍَ شعوة يخزهفخ عانًشبكم انزٌ ٍسزًم أٌ 

 رُدى مُهب .

 الزذ
 363ص – 366ضشة انكغوس فٌ الامذاد انكهَخ  ص  مشع فَهى رعهًٌَ مٍ طشق اَزمبل انسشاسح  طفٌ

                                                                                                                                                 03، 05عاخت ص              
عاخت كزبثخ رمشٍش مٍ أهًَخ اإلثم فٌ انعاللبد انزدبسٍخ 

 انمذًٍخ + خًع طوس مٍ اإلثم 

 366ص 540ٍسفظ رعشٍف انسشاسح ص  عاخت

 الثٍَُ
 366انمًَخ انًكبََخ فٌ الخضاء يٍ مششح عيٍ يئخ ص  مهًَخ مٍ اَزمبل انسشاسح فٌ انًبدح انغبئهخ  ٍدشً ردشثخ طفٌ

 عاخت
ٍسفظ رعشٍف انسًم انسشاسً عالشعبع عانزوطَم ص 

544-544 
 363ص

 انثالثبء
 طفٌ

ٍمبسٌ ثٍَ انزغَشاد انسشاسٍخ مهي انًبدح عٍظُفهب اني 

 فَضٍبئَخ عكًََبئَخ 
 366ص  366الخضاء يٍ مششح ( ص المشبس )

 عاخت
انسم داخم  313ٍسضش اعئهخ فكش عرسذس عاكزت ص 

 انجَذ 
 366ص 

 األسثعبء
 363- 366الخضاء يٍ يئخ ص  ٍغزخذو اخهضح طورَخ نَغزُزح يفهوو الهزضاص  طفٌ

 366ص  305زفظ يفهوو اهزضاصاً ص  عاخت

 انخًَظ
 طفٌ

ٍشبهذ فَهى رعهًٌَ مٍ انذلفٍَ علذسح انذلفٍَ مهي رسذٍذ 

 يوالع األخغبو رسذ انًبء 
  366رًثَم انكغوس عالمذاد انعششٍخ ص 

 363ص  309زفظ رعشٍف انظذى ص  عاخت

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    21/   02/  2019 إلــى        17/   02/ 2019 وع مــن لألســـبـ                                           ( د)  الرابع الـــــصــف  

 English انهغخ انعشثَخ انزشثَخ اإلعاليَخ انًبدح 

 َوارح انزعهى
 
 

 ووـــانــَ

 . ٍسفظ عوسح انغبشَخ 

  ٍغزُزح أهًَخ انزفكَش فٌ خهك هللا ع متًز 

  انغهَى انضجظ يشامًَب عهًَخ خهشٍخ لشاءح انًزعهى ٍمشأ-•

 .نهُض فهً  يتهًشا األدثٌ انُض أعئهخ مٍ ًزعهىان ٍدَت-•

ب ضجطًب عٍضجطهب انفعهَخ اندًهخ أسكبٌ ٍعٍَ-• ًً  عهَ

 أطسبة يٍ يعشعفخ شخظَخ مٍ يمبًل  ٍكزت: إثشائٌ َشبط •

 نوٍظ ثُض يغزعًَُب انعبنى فٌ اعًهب عنًع َدبًزب زممذ انهًى

 .ثشاٍم

 To write about the parts of the human 
body. 

 To explore ways to stay healthy.     

Reading : Reading : Anchor Book Read "That 
Quiksand That Ate My shoes" page 38 -39 

Writing  : Write a summary  about "A Fair Solution" 
In Bridge to Success  

 الزذ
 انُشبط  94زم ص  لشاءح انغوسح  طفٌ

Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 8 Lesson 1  Page  130 - 131 

 94زم ص  آٍبد  01زفظ أعل  عاخت
Bridge To Success-Activity Book 

Unit 8 Lesson 1  Page   90 

 الثٍَُ
 01زم ص  ششذ ع رفغَش يعبٌَ يفشداد انغوسح طفٌ

Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 8 Lesson  2  Page  132 

 ــــــــــــــــــــــ (01زم َشبط أَتى يفبهًٌَ ص) عاخت
Bridge To Success-Activity Book 

Unit 8 Lesson  2  Page  91 

 انثالثبء
 03 -05األنف انهَُخ ص  (00زم َشبط أرعبعٌ يع صيالئٌ ص) طفٌ

Dictation -Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 7 Lesson 5  Page  188 "In ancient times---------

the rich man" 

 00زم ص  (03_05زم أَشطخ انطبنت ص) عاخت
Write three sentences about present Perfect Tense 

in negative form 

 األسثعبء
 ................................. طفٌ

 يُبلشخ مُبطش انًوضوع 

 عكزبثخ أفكبس انًمبل ) شخظَخ يعشعفخ(

Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 8 Lesson 3  Page   133 

 __________ ................................. عاخت
Bridge To Success Activity  Book 

Unit 8 Lesson  3  Page    92 

 انخًَظ
 إيالء خبسخٌ ................................. طفٌ

Bridge To Success-Learner's Book 
                  Unit 8 Lesson    4   Page  134 

 ____________ ................................. عاخت
Bridge To Success-Activity  Book 

Unit 8 Lesson 4  Page  93 
 



QM-119-F3 

 

 ( د ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 َخ األخاللَخانزشث انذساعبد الخزًبمَخ انشٍبضَبد انعهوو انًبدح

 َوارح انزعهى
 
 

 ووـــانــَ

ٍمبسٌ طشق اَزمبل انسشاسح فٌ انًبدح انظهجخ عانغبئهخ 

 عانغبصٍخ 

 ٍغزخذو خهبص لَبط دسخخ انسشاسح انثَشيويزش

 . ٍضشة انكغوس فٌ المذاد انكهَخ 

  ٍغزكشف انمًَخ انًكبََخ نالخضاء يٍ مششح

 عيئخ.

 .ًٍثم انكغوس عالمذاد انعششٍخ 

 جبة رشزَت أهم يُطمخ اإليبساد ٍششذ أع

 عمًبٌ ثبإلعالو .

 . ٍسذد يولع دثب مهٌ خشٍطخ دعنخ اإليبساد 

  رمذٍى عطف ثغَظ نفوائذ انعاللبد انًزجبدنخ

ثٍَ شعوة يخزهفخ عانًشبكم انزٌ ٍسزًم أٌ 

 رُدى مُهب .

 الزذ
 363ص – 366خ  ص ضشة انكغوس فٌ الامذاد انكهَ مشع فَهى رعهًٌَ مٍ طشق اَزمبل انسشاسح  طفٌ

                                                                                                                                                 03، 05عاخت ص              
عاخت كزبثخ رمشٍش مٍ أهًَخ اإلثم فٌ انعاللبد انزدبسٍخ 

 س مٍ اإلثم انمذًٍخ + خًع طو

 366ص 540ٍسفظ رعشٍف انسشاسح ص  عاخت

 الثٍَُ
 366انمًَخ انًكبََخ فٌ الخضاء يٍ مششح عيٍ يئخ ص  ٍدشً ردشثخ مهًَخ مٍ اَزمبل انسشاسح فٌ انًبدح انغبئهخ  طفٌ

 عاخت
ٍسفظ رعشٍف انسًم انسشاسً عالشعبع عانزوطَم ص 

544-544 
 363ص

 انثالثبء
 طفٌ

ثٍَ انزغَشاد انسشاسٍخ مهي انًبدح عٍظُفهب اني ٍمبسٌ 

 فَضٍبئَخ عكًََبئَخ 
 366ص  366المشبس ) الخضاء يٍ مششح ( ص

 عاخت
انسم داخم  313ٍسضش اعئهخ فكش عرسذس عاكزت ص 

 انجَذ 
 366ص 

 األسثعبء
 363- 366الخضاء يٍ يئخ ص  ٍغزخذو اخهضح طورَخ نَغزُزح يفهوو الهزضاص  طفٌ

 366ص  305زفظ يفهوو اهزضاصاً ص  عاخت

 انخًَظ
 طفٌ

ٍشبهذ فَهى رعهًٌَ مٍ انذلفٍَ علذسح انذلفٍَ مهي رسذٍذ 

 يوالع األخغبو رسذ انًبء 
  366رًثَم انكغوس عالمذاد انعششٍخ ص 

 363ص  309زفظ رعشٍف انظذى ص  عاخت

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    21/   02/  2019 إلــى        17/   07/ 2019 لألســـبـوع مــن                  ( هـ)  الرابع الـــــصــف  

 English انهغخ انعشثَخ انزشثَخ اإلعاليَخ انًبدح 

 َوارح انزعهى
 
 

 ووـــانــَ

 . ٍسفظ عوسح انغبشَخ 

  ٍغزُزح أهًَخ انزفكَش فٌ خهك هللا ع متًز 

  انغهَى انضجظ ًَبيشام عهًَخ خهشٍخ لشاءح انًزعهى ٍمشأ-•

 .نهُض فهً  يتهًشا األدثٌ انُض أعئهخ مٍ انًزعهى ٍدَت-•

ب ضجطًب عٍضجطهب انفعهَخ اندًهخ أسكبٌ ٍعٍَ-• ًً  عهَ

 أطسبة يٍ يعشعفخ شخظَخ مٍ يمبًل  ٍكزت: إثشائٌ َشبط •

 نوٍظ ثُض يغزعًَُب انعبنى فٌ اعًهب عنًع َدبًزب زممذ انهًى

 .ثشاٍم

 To write about the parts of the human 
body. 

 To explore ways to stay healthy.     

Reading : Reading : Anchor Book Read "That 
Quiksand That Ate My shoes" page 38 -39 

Writing  : Write a summary  about "A Fair Solution" 
In Bridge to Success  

 الزذ
 انُشبط  94 زم ص لشاءح انغوسح  طفٌ

Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 8 Lesson 1  Page  130 - 131 

 94زم ص  آٍبد  01زفظ أعل  عاخت
Bridge To Success-Activity Book 

Unit 8 Lesson 1  Page   90 

 الثٍَُ
 01زم ص  ششذ ع رفغَش يعبٌَ يفشداد انغوسح طفٌ

Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 8 Lesson  2  Page  132 

 ــــــــــــــــــــــ (01زم َشبط أَتى يفبهًٌَ ص) عاخت
Bridge To Success-Activity Book 

Unit 8 Lesson  2  Page  91 

 انثالثبء
 03 -05األنف انهَُخ ص  (00زم َشبط أرعبعٌ يع صيالئٌ ص) طفٌ

Dictation -Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 7 Lesson 5  Page  188 "In ancient times---------

the rich man" 

 00زم ص  (03_05زم أَشطخ انطبنت ص) عاخت
Write three sentences about present Perfect Tense 

in negative form 

 األسثعبء
 ................................. طفٌ

 يُبلشخ مُبطش انًوضوع 

 نًمبل ) شخظَخ يعشعفخ(عكزبثخ أفكبس ا

Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 8 Lesson 3  Page   133 

 __________ ................................. عاخت
Bridge To Success Activity  Book 

Unit 8 Lesson  3  Page    92 

 انخًَظ
 إيالء خبسخٌ ................................. طفٌ

Bridge To Success-Learner's Book 
                  Unit 8 Lesson    4   Page  134 

 ____________ ................................. عاخت
Bridge To Success-Activity  Book 

Unit 8 Lesson 4  Page  93 



QM-119-F3 

 

 

 ( هـ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزشثَخ األخاللَخ انذساعبد الخزًبمَخ بدانشٍبضَ انعهوو انًبدح

 َوارح انزعهى
 
 

 ووـــانــَ

ٍمبسٌ طشق اَزمبل انسشاسح فٌ انًبدح انظهجخ عانغبئهخ 

 عانغبصٍخ 

 ٍغزخذو خهبص لَبط دسخخ انسشاسح انثَشيويزش

 . ٍضشة انكغوس فٌ المذاد انكهَخ 

  ٍغزكشف انمًَخ انًكبََخ نالخضاء يٍ مششح

 عيئخ.

 وس عالمذاد انعششٍخ.ًٍثم انكغ 

  ٍششذ أعجبة رشزَت أهم يُطمخ اإليبساد

 عمًبٌ ثبإلعالو .

 . ٍسذد يولع دثب مهٌ خشٍطخ دعنخ اإليبساد 

  رمذٍى عطف ثغَظ نفوائذ انعاللبد انًزجبدنخ

ثٍَ شعوة يخزهفخ عانًشبكم انزٌ ٍسزًم أٌ 

 رُدى مُهب .

 الزذ
 363ص – 366ضشة انكغوس فٌ الامذاد انكهَخ  ص  مشع فَهى رعهًٌَ مٍ طشق اَزمبل انسشاسح  طفٌ

                                                                                                                                                 03، 05عاخت ص              
بد انزدبسٍخ عاخت كزبثخ رمشٍش مٍ أهًَخ اإلثم فٌ انعالل

 انمذًٍخ + خًع طوس مٍ اإلثم 

 366ص 540ٍسفظ رعشٍف انسشاسح ص  عاخت

 الثٍَُ
 366انمًَخ انًكبََخ فٌ الخضاء يٍ مششح عيٍ يئخ ص  ٍدشً ردشثخ مهًَخ مٍ اَزمبل انسشاسح فٌ انًبدح انغبئهخ  طفٌ

 عاخت
ٍسفظ رعشٍف انسًم انسشاسً عالشعبع عانزوطَم ص 

544-544 
 363ص

 انثالثبء
 طفٌ

ٍمبسٌ ثٍَ انزغَشاد انسشاسٍخ مهي انًبدح عٍظُفهب اني 

 فَضٍبئَخ عكًََبئَخ 
 366ص  366المشبس ) الخضاء يٍ مششح ( ص

 عاخت
انسم داخم  313ٍسضش اعئهخ فكش عرسذس عاكزت ص 

 انجَذ 
 366ص 

 األسثعبء
 363- 366الخضاء يٍ يئخ ص  ٍغزخذو اخهضح طورَخ نَغزُزح يفهوو الهزضاص  طفٌ

 366ص  305زفظ يفهوو اهزضاصاً ص  عاخت

 انخًَظ
 طفٌ

ٍشبهذ فَهى رعهًٌَ مٍ انذلفٍَ علذسح انذلفٍَ مهي رسذٍذ 

 يوالع األخغبو رسذ انًبء 
  366رًثَم انكغوس عالمذاد انعششٍخ ص 

 363ص  309زفظ رعشٍف انظذى ص  عاخت

 



QM-119-F3 

 

 

 ةالخطة االسبوعي

    21/   02/  2019 إلــى        17/   02/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( و)  الرابع الـــــصــف  

 English انهغخ انعشثَخ انزشثَخ اإلعاليَخ انًبدح 

 َوارح انزعهى
 
 

 ووـــانــَ

 . ٍسفظ عوسح انغبشَخ 

 ٍغزُزح أهًَخ انزفكَش فٌ خهك هللا ع متًز  

  انغهَى انضجظ يشامًَب عهًَخ خهشٍخ لشاءح انًزعهى ٍمشأ-•

 .نهُض فهً  يتهًشا األدثٌ انُض أعئهخ مٍ انًزعهى ٍدَت-•

ب ضجطًب عٍضجطهب انفعهَخ اندًهخ أسكبٌ ٍعٍَ-• ًً  عهَ

 أطسبة يٍ يعشعفخ شخظَخ مٍ يمبًل  ٍكزت: إثشائٌ َشبط •

 نوٍظ ثُض ًُبيغزعَ انعبنى فٌ اعًهب عنًع َدبًزب زممذ انهًى

 .ثشاٍم

 To write about the parts of the human 
body. 

 To explore ways to stay healthy.     

Reading : Reading : Anchor Book Read "That 
Quiksand That Ate My shoes" page 38 -39 

Writing  : Write a summary  about "A Fair Solution" 
In Bridge to Success  

 الزذ
 انُشبط  94زم ص  لشاءح انغوسح  طفٌ

Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 8 Lesson 1  Page  130 - 131 

 94زم ص  آٍبد  01زفظ أعل  عاخت
Bridge To Success-Activity Book 

Unit 8 Lesson 1  Page   90 

 الثٍَُ
 01ص زم  ششذ ع رفغَش يعبٌَ يفشداد انغوسح طفٌ

Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 8 Lesson  2  Page  132 

 ــــــــــــــــــــــ (01زم َشبط أَتى يفبهًٌَ ص) عاخت
Bridge To Success-Activity Book 

Unit 8 Lesson  2  Page  91 

 انثالثبء
 03 -05األنف انهَُخ ص  (00زم َشبط أرعبعٌ يع صيالئٌ ص) طفٌ

Dictation -Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 7 Lesson 5  Page  188 "In ancient times---------

the rich man" 

 00زم ص  (03_05زم أَشطخ انطبنت ص) عاخت
Write three sentences about present Perfect Tense 

in negative form 

 األسثعبء
 ................................. طفٌ

 يُبلشخ مُبطش انًوضوع 

 عكزبثخ أفكبس انًمبل ) شخظَخ يعشعفخ(

Bridge To Success-Learner's Book 
Unit 8 Lesson 3  Page   133 

 __________ ................................. عاخت
Bridge To Success Activity  Book 

Unit 8 Lesson  3  Page    92 

 انخًَظ
 إيالء خبسخٌ ................................. طفٌ

Bridge To Success-Learner's Book 
                  Unit 8 Lesson    4   Page  134 

 ____________ ................................. عاخت
Bridge To Success-Activity  Book 

Unit 8 Lesson 4  Page  93 



QM-119-F3 

 ( و ) لرابعا:  الصف والشعبةتابع 

 

 انزشثَخ األخاللَخ انذساعبد الخزًبمَخ انشٍبضَبد انعهوو انًبدح

 َوارح انزعهى
 
 

 ووـــانــَ

ٍمبسٌ طشق اَزمبل انسشاسح فٌ انًبدح انظهجخ عانغبئهخ 

 عانغبصٍخ 

 ٍغزخذو خهبص لَبط دسخخ انسشاسح انثَشيويزش

 . ٍضشة انكغوس فٌ المذاد انكهَخ 

 ََخ نالخضاء يٍ مششح ٍغزكشف انمًَخ انًكب

 عيئخ.

 .ًٍثم انكغوس عالمذاد انعششٍخ 

  ٍششذ أعجبة رشزَت أهم يُطمخ اإليبساد

 عمًبٌ ثبإلعالو .

 . ٍسذد يولع دثب مهٌ خشٍطخ دعنخ اإليبساد 

  رمذٍى عطف ثغَظ نفوائذ انعاللبد انًزجبدنخ

ثٍَ شعوة يخزهفخ عانًشبكم انزٌ ٍسزًم أٌ 

 رُدى مُهب .

 الزذ
 363ص – 366ضشة انكغوس فٌ الامذاد انكهَخ  ص  َهى رعهًٌَ مٍ طشق اَزمبل انسشاسح مشع ف طفٌ

                                                                                                                                                 03، 05عاخت ص              
بثخ رمشٍش مٍ أهًَخ اإلثم فٌ انعاللبد انزدبسٍخ عاخت كز

 انمذًٍخ + خًع طوس مٍ اإلثم 

 366ص 540ٍسفظ رعشٍف انسشاسح ص  عاخت

 الثٍَُ
 366انمًَخ انًكبََخ فٌ الخضاء يٍ مششح عيٍ يئخ ص  ٍدشً ردشثخ مهًَخ مٍ اَزمبل انسشاسح فٌ انًبدح انغبئهخ  طفٌ

 عاخت
نسشاسً عالشعبع عانزوطَم ص ٍسفظ رعشٍف انسًم ا

544-544 
 363ص

 انثالثبء
 طفٌ

ٍمبسٌ ثٍَ انزغَشاد انسشاسٍخ مهي انًبدح عٍظُفهب اني 

 فَضٍبئَخ عكًََبئَخ 
 366ص  366المشبس ) الخضاء يٍ مششح ( ص

 عاخت
انسم داخم  313ٍسضش اعئهخ فكش عرسذس عاكزت ص 

 انجَذ 
 366ص 

 األسثعبء
 363- 366الخضاء يٍ يئخ ص  هضح طورَخ نَغزُزح يفهوو الهزضاص ٍغزخذو اخ طفٌ

 366ص  305زفظ يفهوو اهزضاصاً ص  عاخت

 انخًَظ
 طفٌ

ٍشبهذ فَهى رعهًٌَ مٍ انذلفٍَ علذسح انذلفٍَ مهي رسذٍذ 

 يوالع األخغبو رسذ انًبء 
  366رًثَم انكغوس عالمذاد انعششٍخ ص 

 363ص  309ص زفظ رعشٍف انظذى  عاخت

 


