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 الخطة االسبوعية

    90/  05/  2019 إلــى        05/   05/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ) أ ( الرابع الـــــصــف  

 English انهغح انعشتيح انتشتيح اإلصالييح انًادج

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 .يضتُتج فضم انظذقح 

 يشاعيًا انتُغيى ٔانضثظ انضهيى. يقشأ انًتعهى انُض تطالقح 

 .يعيٍ انًتعهى أسكاٌ انجًهح انفعهيح ٔيضثطٓا ضثطًا طذيًذا 

 .يكتة أنف تُٕيٍ انفتخ كتاتح طذيذح 

  كُشاط إثشاتي: يكتة صيشج راتيح نشخظيح يختاسْا يشاعيًا عُاطش

 انقظح، ٔعالياخ انتشقيى ٔانشٔاتظ انهغٕيح.

 To compare and contrast family lives  

 To talk about and describe sports 

Reading: Anchor Book- Read "Regretful Red" 
Page 56- 57 

Writing: Write a paragraph about your favourite 
Sporting  hero  

 دذاأل
  Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 9 page174 قشاءج َض أطثاء اإلَضاَيح ...................................................... طفي

 Bridge to Success-  A.B Unit 10 Lesson 9 page 122 انُشاط -21دم ص  ...................................................... ٔاجة

 ثُيٍاإل
 Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 10 pag175 23جًهح انفعهيح ص يشاجعح أسكاٌ ان اصتخذاو يٓاسج انقشاءج )نقشاءج فقشج أقشأ ٔ أجية( طفي

 انُشاط -22دم ص  (54دم َشاط ص) ٔاجة
Bridge to Success-  A.B   Unit 10 Lesson 10 page 

123 

 انثالثاء
 24يٕاضع أنف تُٕيٍ انفتخ ص  (55دم َشاط َقشأ ثى َضتكشف ص) طفي

Pop Quiz -Bridge To Success-  L.B and A.B  Unit 10 
Lesson 1 till 9   

 .Write three sentences about your chores 25دم ص  دم َشاط َزكش يجاالخ أخشٖ نهظذقح ٔاجة

 األستعاء
 26يشاجعحأنف تُٕيٍ انفتخ ص  (57دم أَظى يفاْيًي ص) طفي

Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 11 
page176 

 ٔاجة
 انشاتظ اآلتي نيتى يُاقشتّ في انذظح انقاديح: شاْذ

https://www.youtube.com/watch?v=JNk5G7Pynj4 
_________ 

Bridge to Success-  A.B   Unit 10 Lesson 11 
page124 

 انخًيش
 إيالء  ...................................................... طفي

Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 12 
page177 

 ______________ ...................................................... ٔاجة
Bridge to Success-  A.B   Unit 10 Lesson 12 

page125 
  

يرجى تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة التربية اإلسالمية على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال مالحظة: 

 الجاهزة .الب..

https://www.youtube.com/watch?v=JNk5G7Pynj4
https://www.youtube.com/watch?v=JNk5G7Pynj4


QM-119-F3 

 ( أ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 

 انتشتيح األخالقيح انذساصاخ االجتًاعيح انشياضياخ نعهٕوا انًادج

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

اصتخذاو أدٔاخ انطقش في تقذيش انذشاسج ٔانشطٕتح 

 ٔانشياح 

 يقاسٌ تيٍ يظادس انًياِ انعزتح ٔانًانذح 

 يذم انًضائم تإصتشاتيجيح انًضائم األتضظ 

 يجذ يضادح األشكال 

 يظيشتظ تيٍ انًضادح ٔ انًذ 

 

  .يضتخهض يزايا انزساعح انًائيح 

 .يُظى انًعهٕياخ ضًٍ يخطظ رُْي 

  فٓى عًهياخ انتعهى ٔيزايا قثٕل انًضاعذج

 يٍ اآلخشيٍ نتذضيٍ انتعهى.

 دذاأل
 عشع أدٔاخ انقياس انًختهفح  طفي

 دسس : إصتقظاء دم انًضائم 

 949 - 949انتًاسيٍ ٔ انتطثيق طفذح 

 47-46-40دم ص
ٌ عٍ عًم تطٕعي تقذو فيّ يضاعذج طًى يهظق نإلعال

 نآلخشيٍ 

 944ٔاجثاتي انًُزنيح طفذح  460دفظ تعشيف انثيشيٕييتش ٔانٓيجشٔيتش ص  ٔاجة

 ثُيٍاإل
 عشع فيهى تعهيًي عٍ أياكٍ تٕاجذ انًاء انعزب  طفي

 َشاط عًهي ) تًثيم انًضادح (

 959 - 949انتذسية ٔ انتطثيق طفذح 

 959 -959ٔاجثاتي انًُزنيح طفذح  471انتشتح ٔانًياِ انجٕفيح ص  دفظ تعشيف يياِ ٔاجة

 انثالثاء
 عشع فيهى تعهيًي عٍ يذطاخ يعانجح انًياِ  طفي

 دضاب انًضادح  

 956 - 955انتًاسيٍ ٔ انًضائم طفذح 

 ٔاجة
دفظ تعشيف انخزاٌ ٔاآلتاس ٔانجشياٌ انضطذي ص 

472 
 958-957ٔاجثاتي انًُزنيح طفذح 

 ألستعاءا
 عشع فيهى تعهيًي عٍ اصتخذاياخ انًياِ  طفي

 دسس : انشتظ تيٍ انًضادح ٔ انًذيظ

 969 - 969انتًاسيٍ ٔ انًضائم طفذح 

 964ٔاجثاتي انًُزنيح طفذح  474دفظ تعشيف انشي ص  ٔاجة

 انخًيش
 طفي

تذضيش دسس دٔسج انًاء ألَّ أعطي في انضاتق ص 

485  

 دح ٔ انًذيظتاتع : انشتظ تيٍ انًضا

 969دم انًضائم طفذح 

 ٔاجة
دفظ تعشيف انتثخش ٔتخاس انًاء ٔانتكاثف ٔانضذة 

 484ص 
 967 - 966انًشاجعح انزاتيح نهٕدذج طفذح 
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 الخطة االسبوعية

    90/   05/  2019 إلــى        05/   90/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( ب)  الرابع الـــــصــف  

 English انهغح انعشتيح انتشتيح اإلصالييح انًادج

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 .يضتُتج فضم انظذقح 

 .يقشأ انًتعهى انُض تطالقح يشاعيًا انتُغيى ٔانضثظ انضهيى 

 .يعيٍ انًتعهى أسكاٌ انجًهح انفعهيح ٔيضثطٓا ضثطًا طذيًذا 

 ح.يكتة أنف تُٕيٍ انفتخ كتاتح طذيذ 

  كُشاط إثشاتي: يكتة صيشج راتيح نشخظيح يختاسْا يشاعيًا عُاطش

 انقظح، ٔعالياخ انتشقيى ٔانشٔاتظ انهغٕيح.

 To compare and contrast family lives  

 To talk about and describe sports 

Reading: Anchor Book- Read "Regretful Red" 
Page 56- 57 

Writing: Write a paragraph about your favourite 
Sporting  hero  

 دذاأل
  Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 9 page174 قشاءج َض أطثاء اإلَضاَيح ...................................................... طفي

 Bridge to Success-  A.B Unit 10 Lesson 9 page 122 انُشاط -21دم ص  ...................................................... ٔاجة

 ثُيٍاإل
 Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 10 pag175 23يشاجعح أسكاٌ انجًهح انفعهيح ص  اصتخذاو يٓاسج انقشاءج )نقشاءج فقشج أقشأ ٔ أجية( طفي

 انُشاط -22دم ص  (54دم َشاط ص) ٔاجة
Bridge to Success-  A.B   Unit 10 Lesson 10 page 

123 

 انثالثاء
 24يٕاضع أنف تُٕيٍ انفتخ ص  (55دم َشاط َقشأ ثى َضتكشف ص) طفي

Pop Quiz -Bridge To Success-  L.B and A.B  Unit 10 
Lesson 1 till 9   

 .Write three sentences about your chores 25دم ص  دم َشاط َزكش يجاالخ أخشٖ نهظذقح ٔاجة

 األستعاء
 26يشاجعحأنف تُٕيٍ انفتخ ص  (57دم أَظى يفاْيًي ص) طفي

Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 11 
page176 

 ٔاجة
 شاْذ انشاتظ اآلتي نيتى يُاقشتّ في انذظح انقاديح:

tube.com/watch?v=JNk5G7Pynj4https://www.you 
_________ 

Bridge to Success-  A.B   Unit 10 Lesson 11 
page124 

 انخًيش
 إيالء  ...................................................... طفي

Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 12 
page177 

 ______________ ...................................................... ٔاجة
Bridge to Success-  A.B   Unit 10 Lesson 12 

page125 
   

من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال يرجى تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة التربية اإلسالمية على أن تكون مالحظة:  

 الجاهزة .الب..

https://www.youtube.com/watch?v=JNk5G7Pynj4
https://www.youtube.com/watch?v=JNk5G7Pynj4


QM-119-F3 

 ( ب ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 

 انتشتيح األخالقيح انذساصاخ االجتًاعيح انشياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

ٔانشطٕتح اصتخذاو أدٔاخ انطقش في تقذيش انذشاسج 

 ٔانشياح 

 يقاسٌ تيٍ يظادس انًياِ انعزتح ٔانًانذح

 األتضظ انًضائم تإصتشاتيجيح انًضائم يذم -

 األشكال يضادح يجذ -

 انًذيظ ٔ انًضادح تيٍ يشتظ -

  .يضتخهض يزايا انزساعح انًائيح 

 .يُظى انًعهٕياخ ضًٍ يخطظ رُْي 

  ٍفٓى عًهياخ انتعهى ٔيزايا قثٕل انًضاعذج ي

 نتذضيٍ انتعهى. اآلخشيٍ

 االدذ
 عشع أدٔاخ انقياس انًختهفح  طفي

 دسس : إصتقظاء دم انًضائم 

 949 - 949انتًاسيٍ ٔ انتطثيق طفذح 

 47-46-40دم ص
طًى يهظق نإلعالٌ عٍ عًم تطٕعي تقذو فيّ يضاعذج 

 نآلخشيٍ

 944ٔاجثاتي انًُزنيح طفذح  460دفظ تعشيف انثيشيٕييتش ٔانٓيجشٔيتش ص  ٔاجة

 االثُيٍ
 عشع فيهى تعهيًي عٍ أياكٍ تٕاجذ انًاء انعزب  طفي

 َشاط عًهي ) تًثيم انًضادح (

 959 - 949انتذسية ٔ انتطثيق طفذح 

 959 -959ٔاجثاتي انًُزنيح طفذح  471دفظ تعشيف يياِ انتشتح ٔانًياِ انجٕفيح ص  ٔاجة

 انثالثاء
  عشع فيهى تعهيًي عٍ يذطاخ يعانجح انًياِ طفي

 دضاب انًضادح  

 956 - 955انتًاسيٍ ٔ انًضائم طفذح 

 958-957ٔاجثاتي انًُزنيح طفذح  472دفظ تعشيف انخزاٌ ٔاآلتاس ٔانجشياٌ انضطذي ص  ٔاجة

 األستعاء
 عشع فيهى تعهيًي عٍ اصتخذاياخ انًياِ  طفي

 دسس : انشتظ تيٍ انًضادح ٔ انًذيظ

 969 - 969انتًاسيٍ ٔ انًضائم طفذح 

 964ٔاجثاتي انًُزنيح طفذح  474دفظ تعشيف انشي ص  ٔاجة

 انخًيش
 485تذضيش دسس دٔسج انًاء ألَّ أعطي في انضاتق ص  طفي

 تاتع : انشتظ تيٍ انًضادح ٔ انًذيظ

 969دم انًضائم طفذح 

 ٔاجة
دفظ تعشيف انتثخش ٔتخاس انًاء ٔانتكاثف ٔانضذة 

 484ص 
 967 - 966طفذح انًشاجعح انزاتيح نهٕدذج 



QM-119-F3 

 
 

  

 الخطة االسبوعية

    09/   05/  2019 إلــى        05/   05/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( ج)  الرابع الـــــصــف

 English انهغح انعشتيح انتشتيح اإلصالييح انًادج

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 .يضتُتج فضم انظذقح 

  انًتعهى انُض تطالقح يشاعيًا انتُغيى ٔانضثظ انضهيى.يقشأ 

 .يعيٍ انًتعهى أسكاٌ انجًهح انفعهيح ٔيضثطٓا ضثطًا طذيًذا 

 .يكتة أنف تُٕيٍ انفتخ كتاتح طذيذح 

  كُشاط إثشاتي: يكتة صيشج راتيح نشخظيح يختاسْا يشاعيًا عُاطش

 انقظح، ٔعالياخ انتشقيى ٔانشٔاتظ انهغٕيح.

 To compare and contrast family lives  

 To talk about and describe sports 

Reading: Anchor Book- Read "Regretful Red" 
Page 56- 57 

Writing: Write a paragraph about your favourite 
Sporting  hero  

 االدذ
  Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 9 page174 َض أطثاء اإلَضاَيحقشاءج  ...................................................... طفي

 Bridge to Success-  A.B Unit 10 Lesson 9 page 122 انُشاط -21دم ص  ...................................................... ٔاجة

 االثُيٍ
 Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 10 pag175 23يشاجعح أسكاٌ انجًهح انفعهيح ص  ية(اصتخذاو يٓاسج انقشاءج )نقشاءج فقشج أقشأ ٔ أج طفي

 انُشاط -22دم ص  (54دم َشاط ص) ٔاجة
Bridge to Success-  A.B   Unit 10 Lesson 10 page 

123 

 انثالثاء
 24يٕاضع أنف تُٕيٍ انفتخ ص  (55دم َشاط َقشأ ثى َضتكشف ص) طفي

Pop Quiz -Bridge To Success-  L.B and A.B  Unit 10 
Lesson 1 till 9   

 .Write three sentences about your chores 25دم ص  دم َشاط َزكش يجاالخ أخشٖ نهظذقح ٔاجة

 األستعاء
 26يشاجعحأنف تُٕيٍ انفتخ ص  (57دم أَظى يفاْيًي ص) طفي

Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 11 
page176 

 ٔاجة
 شاْذ انشاتظ اآلتي نيتى يُاقشتّ في انذظح انقاديح:

https://www.youtube.com/watch?v=JNk5G7Pynj4 
_________ 

Bridge to Success-  A.B   Unit 10 Lesson 11 
page124 

 انخًيش
 إيالء  ...................................................... طفي

Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 12 
page177 

 ______________ ...................................................... ٔاجة
Bridge to Success-  A.B   Unit 10 Lesson 12 

page125 

 
يرجى تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة التربية اإلسالمية على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال مالحظة: 

 الجاهزة .الب..

https://www.youtube.com/watch?v=JNk5G7Pynj4
https://www.youtube.com/watch?v=JNk5G7Pynj4


QM-119-F3 

 ( ج ) بعالرا:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتشتيح األخالقيح انذساصاخ االجتًاعيح انشياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

اصتخذاو أدٔاخ انطقش في تقذيش انذشاسج ٔانشطٕتح 

 ٔانشياح 

 يقاسٌ تيٍ يظادس انًياِ انعزتح ٔانًانذح

 . يضتكشف انطانة يا ْي انزأيح 

 .يًثم انطانة انزٔايا 

 ة انزٔايا تانذسجاخ.يقيش انطان 

 يُفشجح(–قائًح -يظُف انطانة انزٔايا ) دادج  

 يشصى انزٔايا 

  .يضتخهض يزايا انزساعح انًائيح 

 .يُظى انًعهٕياخ ضًٍ يخطظ رُْي 

  ٍفٓى عًهياخ انتعهى ٔيزايا قثٕل انًضاعذج ي

 اآلخشيٍ نتذضيٍ انتعهى.

 االدذ
 عشع أدٔاخ انقياس انًختهفح  طفي

 م انزٔايا(َشاط عًهي ) تًثي

 984ص -989ص

 

 47-46-40دم ص
طًى يهظق نإلعالٌ عٍ عًم تطٕعي تقذو فيّ يضاعذج 

 نآلخشيٍ

 986ص 460دفظ تعشيف انثيشيٕييتش ٔانٓيجشٔيتش ص  ٔاجة

 االثُيٍ
 عشع فيهى تعهيًي عٍ أياكٍ تٕاجذ انًاء انعزب  طفي

 تظُيف انزٔايا

 999ص– 989ص 

 999ص 471ح ٔانًياِ انجٕفيح ص دفظ تعشيف يياِ انتشت ٔاجة

 انثالثاء
 عشع فيهى تعهيًي عٍ يذطاخ يعانجح انًياِ  طفي

 قياس انزٔايا 

 996-995ص 

 997ص 472دفظ تعشيف انخزاٌ ٔاآلتاس ٔانجشياٌ انضطذي ص  ٔاجة

 األستعاء
 عشع فيهى تعهيًي عٍ اصتخذاياخ انًياِ  طفي

 سصى انزٔايا 

 9999ص-9999ص

 9994ص  474دفظ تعشيف انشي ص  ٔاجة

 انخًيش
 485تذضيش دسس دٔسج انًاء ألَّ أعطي في انضاتق ص  طفي

 دم انًضائم تاصتخذاو انزٔايا 

 9998ص-9997ص

 ٔاجة
دفظ تعشيف انتثخش ٔتخاس انًاء ٔانتكاثف ٔانضذة 

 484ص 
 9999ص

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    90/   05/  2019 إلــى        05/   90/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( د)  الرابع الـــــصــف   

 English انهغح انعشتيح انتشتيح اإلصالييح انًادج 

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 .يضتُتج فضم انظذقح 

 .يقشأ انًتعهى انُض تطالقح يشاعيًا انتُغيى ٔانضثظ انضهيى 

 .يعيٍ انًتعهى أسكاٌ انجًهح انفعهيح ٔيضثطٓا ضثطًا طذيًذا 

 .يكتة أنف تُٕيٍ انفتخ كتاتح طذيذح 

  كُشاط إثشاتي: يكتة صيشج راتيح نشخظيح يختاسْا يشاعيًا عُاطش

 انقظح، ٔعالياخ انتشقيى ٔانشٔاتظ انهغٕيح.

 To compare and contrast family lives  

 To talk about and describe sports 

Reading: Anchor Book- Read "Regretful Red" 
Page 56- 57 

Writing: Write a paragraph about your favourite 
Sporting  hero  

 االدذ
  Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 9 page174 قشاءج َض أطثاء اإلَضاَيح ...................................................... طفي

 Bridge to Success-  A.B Unit 10 Lesson 9 page 122 انُشاط -21دم ص  ...................................................... ٔاجة

 االثُيٍ
 Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 10 pag175 23يشاجعح أسكاٌ انجًهح انفعهيح ص  اصتخذاو يٓاسج انقشاءج )نقشاءج فقشج أقشأ ٔ أجية( طفي

 انُشاط -22دم ص  (54دم َشاط ص) ٔاجة
Bridge to Success-  A.B   Unit 10 Lesson 10 page 

123 

 انثالثاء
 24يٕاضع أنف تُٕيٍ انفتخ ص  (55دم َشاط َقشأ ثى َضتكشف ص) طفي

Pop Quiz -Bridge To Success-  L.B and A.B  Unit 10 
Lesson 1 till 9   

 .Write three sentences about your chores 25دم ص  دم َشاط َزكش يجاالخ أخشٖ نهظذقح ٔاجة

 األستعاء
 26يشاجعحأنف تُٕيٍ انفتخ ص  (57دم أَظى يفاْيًي ص) طفي

Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 11 
page176 

 ٔاجة
 ذظح انقاديح:شاْذ انشاتظ اآلتي نيتى يُاقشتّ في ان

https://www.youtube.com/watch?v=JNk5G7Pynj4 
_________ 

Bridge to Success-  A.B   Unit 10 Lesson 11 
page124 

 انخًيش
 إيالء  ...................................................... طفي

Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 12 
page177 

 ______________ ...................................................... ٔاجة
Bridge to Success-  A.B   Unit 10 Lesson 12 

page125 
 

ى أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال يرجى تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة التربية اإلسالمية علمالحظة: 

 الجاهزة .الب..

https://www.youtube.com/watch?v=JNk5G7Pynj4
https://www.youtube.com/watch?v=JNk5G7Pynj4


QM-119-F3 

 

 ( د ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتشتيح األخالقيح تًاعيحانذساصاخ االج انشياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

اصتخذاو أدٔاخ انطقش في تقذيش انذشاسج ٔانشطٕتح 

 ٔانشياح 

 يقاسٌ تيٍ يظادس انًياِ انعزتح ٔانًانذح

 . يضتكشف انطانة يا ْي انزأيح 

 .يًثم انطانة انزٔايا 

 .يقيش انطانة انزٔايا تانذسجاخ 

 يُفشجح(–ئًح قا-يظُف انطانة انزٔايا ) دادج  

 يشصى انزٔايا 

  .يضتخهض يزايا انزساعح انًائيح 

 .يُظى انًعهٕياخ ضًٍ يخطظ رُْي 

  ٍفٓى عًهياخ انتعهى ٔيزايا قثٕل انًضاعذج ي

 اآلخشيٍ نتذضيٍ انتعهى.

 االدذ
 عشع أدٔاخ انقياس انًختهفح  طفي

 َشاط عًهي ) تًثيم انزٔايا(

 984ص -989ص

 

 47-46-40دم ص
الٌ عٍ عًم تطٕعي تقذو فيّ يضاعذج طًى يهظق نإلع

 نآلخشيٍ

 986ص 460دفظ تعشيف انثيشيٕييتش ٔانٓيجشٔيتش ص  ٔاجة

 االثُيٍ
 عشع فيهى تعهيًي عٍ أياكٍ تٕاجذ انًاء انعزب  طفي

 تظُيف انزٔايا

 999ص– 989ص 

 999ص 471دفظ تعشيف يياِ انتشتح ٔانًياِ انجٕفيح ص  ٔاجة

 انثالثاء
 فيهى تعهيًي عٍ يذطاخ يعانجح انًياِ عشع  طفي

 قياس انزٔايا 

 996-995ص 

 997ص 472دفظ تعشيف انخزاٌ ٔاآلتاس ٔانجشياٌ انضطذي ص  ٔاجة

 األستعاء
 عشع فيهى تعهيًي عٍ اصتخذاياخ انًياِ  طفي

 سصى انزٔايا 

 9999ص-9999ص

 9994ص  474دفظ تعشيف انشي ص  ٔاجة

 انخًيش
 485دسس دٔسج انًاء ألَّ أعطي في انضاتق ص تذضيش  طفي

 دم انًضائم تاصتخذاو انزٔايا 

 9998ص-9997ص

 ٔاجة
دفظ تعشيف انتثخش ٔتخاس انًاء ٔانتكاثف ٔانضذة 

 484ص 
 9999ص

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    09/   05/  2019 إلــى        05/   90/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( هـ)  الرابع الـــــصــف   

 English انهغح انعشتيح انتشتيح اإلصالييح انًادج 

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 .يضتُتج فضم انظذقح 

 .يقشأ انًتعهى انُض تطالقح يشاعيًا انتُغيى ٔانضثظ انضهيى 

 .يعيٍ انًتعهى أسكاٌ انجًهح انفعهيح ٔيضثطٓا ضثطًا طذيًذا 

 ُٕيٍ انفتخ كتاتح طذيذح.يكتة أنف ت 

  كُشاط إثشاتي: يكتة صيشج راتيح نشخظيح يختاسْا يشاعيًا عُاطش

 انقظح، ٔعالياخ انتشقيى ٔانشٔاتظ انهغٕيح.

 To compare and contrast family lives  

 To talk about and describe sports 

Reading: Anchor Book- Read "Regretful Red" 
Page 56- 57 

Writing: Write a paragraph about your favourite 
Sporting  hero  

 االدذ
  Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 9 page174 قشاءج َض أطثاء اإلَضاَيح ...................................................... طفي

 Bridge to Success-  A.B Unit 10 Lesson 9 page 122 انُشاط -21دم ص  ...................................................... ٔاجة

 االثُيٍ
 Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 10 pag175 23يشاجعح أسكاٌ انجًهح انفعهيح ص  اصتخذاو يٓاسج انقشاءج )نقشاءج فقشج أقشأ ٔ أجية( طفي

 نُشاطا -22دم ص  (54دم َشاط ص) ٔاجة
Bridge to Success-  A.B   Unit 10 Lesson 10 page 

123 

 انثالثاء
 24يٕاضع أنف تُٕيٍ انفتخ ص  (55دم َشاط َقشأ ثى َضتكشف ص) طفي

Pop Quiz -Bridge To Success-  L.B and A.B  Unit 10 
Lesson 1 till 9   

 .Write three sentences about your chores 25دم ص  دم َشاط َزكش يجاالخ أخشٖ نهظذقح ٔاجة

 األستعاء
 26يشاجعحأنف تُٕيٍ انفتخ ص  (57دم أَظى يفاْيًي ص) طفي

Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 11 
page176 

 ٔاجة
 شاْذ انشاتظ اآلتي نيتى يُاقشتّ في انذظح انقاديح:

https://www.youtube.com/watch?v=JNk5G7Pynj4 
_________ 

Bridge to Success-  A.B   Unit 10 Lesson 11 
page124 

 انخًيش
 إيالء  ...................................................... طفي

Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 12 
page177 

 ______________ ...................................................... ٔاجة
Bridge to Success-  A.B   Unit 10 Lesson 12 

page125 

يرجى تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة التربية اإلسالمية على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال مالحظة: 

 الجاهزة .الب..

https://www.youtube.com/watch?v=JNk5G7Pynj4
https://www.youtube.com/watch?v=JNk5G7Pynj4


QM-119-F3 

 

 

 ( هـ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتشتيح األخالقيح انذساصاخ االجتًاعيح انشياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

نطقش في تقذيش انذشاسج ٔانشطٕتح اصتخذاو أدٔاخ ا

 ٔانشياح 

 يقاسٌ تيٍ يظادس انًياِ انعزتح ٔانًانذح

 . يضتكشف انطانة يا ْي انزأيح 

 .يًثم انطانة انزٔايا 

 .يقيش انطانة انزٔايا تانذسجاخ 

 يُفشجح(–قائًح -يظُف انطانة انزٔايا ) دادج  

 يشصى انزٔايا 

  .يضتخهض يزايا انزساعح انًائيح 

 هٕياخ ضًٍ يخطظ رُْي.يُظى انًع 

  ٍفٓى عًهياخ انتعهى ٔيزايا قثٕل انًضاعذج ي

 اآلخشيٍ نتذضيٍ انتعهى.

 االدذ
 عشع أدٔاخ انقياس انًختهفح  طفي

 َشاط عًهي ) تًثيم انزٔايا(

 984ص -989ص

 

 47-46-40دم ص
طًى يهظق نإلعالٌ عٍ عًم تطٕعي تقذو فيّ يضاعذج 

 نآلخشيٍ

 986ص 460تش ٔانٓيجشٔيتش ص دفظ تعشيف انثيشيٕيي ٔاجة

 االثُيٍ
 عشع فيهى تعهيًي عٍ أياكٍ تٕاجذ انًاء انعزب  طفي

 تظُيف انزٔايا

 999ص– 989ص 

 999ص 471دفظ تعشيف يياِ انتشتح ٔانًياِ انجٕفيح ص  ٔاجة

 انثالثاء
 عشع فيهى تعهيًي عٍ يذطاخ يعانجح انًياِ  طفي

 قياس انزٔايا 

 996-995ص 

 997ص 472دفظ تعشيف انخزاٌ ٔاآلتاس ٔانجشياٌ انضطذي ص  ةٔاج

 األستعاء
 عشع فيهى تعهيًي عٍ اصتخذاياخ انًياِ  طفي

 سصى انزٔايا 

 9999ص-9999ص

 9994ص  474دفظ تعشيف انشي ص  ٔاجة

 انخًيش
 485تذضيش دسس دٔسج انًاء ألَّ أعطي في انضاتق ص  طفي

 ا دم انًضائم تاصتخذاو انزٔاي

 9998ص-9997ص

 ٔاجة
دفظ تعشيف انتثخش ٔتخاس انًاء ٔانتكاثف ٔانضذة 

 484ص 
 9999ص

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    90/   90/  2019 إلــى        05/   90/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( و)  الرابع الـــــصــف  

 English انعشتيح انهغح انتشتيح اإلصالييح انًادج 

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 .يضتُتج فضم انظذقح 

 .يقشأ انًتعهى انُض تطالقح يشاعيًا انتُغيى ٔانضثظ انضهيى 

 .يعيٍ انًتعهى أسكاٌ انجًهح انفعهيح ٔيضثطٓا ضثطًا طذيًذا 

 .يكتة أنف تُٕيٍ انفتخ كتاتح طذيذح 

 اعيًا عُاطش كُشاط إثشاتي: يكتة صيشج راتيح نشخظيح يختاسْا يش

 انقظح، ٔعالياخ انتشقيى ٔانشٔاتظ انهغٕيح.

 To compare and contrast family lives  

 To talk about and describe sports 

Reading: Anchor Book- Read "Regretful Red" 
Page 56- 57 

Writing: Write a paragraph about your favourite 
Sporting  hero  

 دذاال
  Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 9 page174 قشاءج َض أطثاء اإلَضاَيح ...................................................... طفي

 Bridge to Success-  A.B Unit 10 Lesson 9 page 122 انُشاط -21دم ص  ...................................................... ٔاجة

 االثُيٍ
 Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 10 pag175 23يشاجعح أسكاٌ انجًهح انفعهيح ص  اصتخذاو يٓاسج انقشاءج )نقشاءج فقشج أقشأ ٔ أجية( طفي

 انُشاط -22دم ص  (54دم َشاط ص) ٔاجة
Bridge to Success-  A.B   Unit 10 Lesson 10 page 

123 

 انثالثاء
 24يٕاضع أنف تُٕيٍ انفتخ ص  (55دم َشاط َقشأ ثى َضتكشف ص) طفي

Pop Quiz -Bridge To Success-  L.B and A.B  Unit 10 
Lesson 1 till 9   

 .Write three sentences about your chores 25دم ص  دم َشاط َزكش يجاالخ أخشٖ نهظذقح ٔاجة

 األستعاء
 26جعحأنف تُٕيٍ انفتخ ص يشا (57دم أَظى يفاْيًي ص) طفي

Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 11 
page176 

 ٔاجة
 شاْذ انشاتظ اآلتي نيتى يُاقشتّ في انذظح انقاديح:

https://www.youtube.com/watch?v=JNk5G7Pynj4 
_________ 

Bridge to Success-  A.B   Unit 10 Lesson 11 
page124 

 انخًيش
 إيالء  ...................................................... طفي

Bridge to Success-  L.B   Unit 10 Lesson 12 
page177 

 ______________ ...................................................... ٔاجة
Bridge to Success-  A.B   Unit 10 Lesson 12 

page125 

سالمية على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال يرجى تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة التربية اإلمالحظة: 

 الجاهزة .الب..

https://www.youtube.com/watch?v=JNk5G7Pynj4
https://www.youtube.com/watch?v=JNk5G7Pynj4


QM-119-F3 

 ( و ) الرابع:  الصف والشعبةتابع  

 

 انتشتيح األخالقيح انذساصاخ االجتًاعيح انشياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــي

اصتخذاو أدٔاخ انطقش في تقذيش انذشاسج ٔانشطٕتح 

 ٔانشياح 

 ًانذحيقاسٌ تيٍ يظادس انًياِ انعزتح ٔان

 . يضتكشف انطانة يا ْي انزأيح 

 .يًثم انطانة انزٔايا 

 .يقيش انطانة انزٔايا تانذسجاخ 

 يُفشجح(–قائًح -يظُف انطانة انزٔايا ) دادج  

 يشصى انزٔايا 

  .يضتخهض يزايا انزساعح انًائيح 

 .يُظى انًعهٕياخ ضًٍ يخطظ رُْي 

  ٍفٓى عًهياخ انتعهى ٔيزايا قثٕل انًضاعذج ي

 ذضيٍ انتعهى.اآلخشيٍ نت

 االدذ
 عشع أدٔاخ انقياس انًختهفح  طفي

 َشاط عًهي ) تًثيم انزٔايا(

 984ص -989ص

 

 47-46-40دم ص
طًى يهظق نإلعالٌ عٍ عًم تطٕعي تقذو فيّ يضاعذج 

 نآلخشيٍ

 986ص 460دفظ تعشيف انثيشيٕييتش ٔانٓيجشٔيتش ص  ٔاجة

 االثُيٍ
 نًاء انعزب عشع فيهى تعهيًي عٍ أياكٍ تٕاجذ ا طفي

 تظُيف انزٔايا

 999ص– 989ص 

 999ص 471دفظ تعشيف يياِ انتشتح ٔانًياِ انجٕفيح ص  ٔاجة

 انثالثاء
 عشع فيهى تعهيًي عٍ يذطاخ يعانجح انًياِ  طفي

 قياس انزٔايا 

 996-995ص 

 997ص 472دفظ تعشيف انخزاٌ ٔاآلتاس ٔانجشياٌ انضطذي ص  ٔاجة

 األستعاء
 فيهى تعهيًي عٍ اصتخذاياخ انًياِ  عشع طفي

 سصى انزٔايا 

 9999ص-9999ص

 9994ص  474دفظ تعشيف انشي ص  ٔاجة

 انخًيش
 485تذضيش دسس دٔسج انًاء ألَّ أعطي في انضاتق ص  طفي

 دم انًضائم تاصتخذاو انزٔايا 

 9998ص-9997ص

 ٔاجة
دفظ تعشيف انتثخش ٔتخاس انًاء ٔانتكاثف ٔانضذة 

 484ص 
 9999ص

 


