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 الخطة االسبوعية

    03/  05/  2019 إلــى        26/   05/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ) أ ( الرابع الـــــصــف   

 English انهغخ انعرثُخ انترثُخ اإلساليُخ انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 ل انعًم َعذد طىر انًحبفظخ عهً انجُئخ و أشكب

 انتطىعٍ

  ٍَحذد انًتعهى انفكرح انرئُسخ وانًغسي نهُض األدث

 يٍ خالل انتفبطُم .

  ًَُس دالنخ انكهًبد عُذ قراءح انقظخ أو انُض

 انًعهىيبتٍ.

 )ٍكتبثخ استدبثخ أدثُخ نُشُذ انتعبوٌ ) َشبط إثرائ 

 To understand a short story. 

 To talk about brave actions 

Reading: Anchor - Prepare and read "Forgetful 
Red" Pages 58- 59 
 

Writing: Search for information to write a paragraph 
about Ramadan.  

 حذاأل
 كتبة انطبنت. 535قظُذح انتعبوٌ ص  ........................................ طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 10 - Page 
192 

 ........................................ ........................................ واخت
Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 10 - Page 

135 

 ثٍُُاإل
 انطبنت 539-538كتبثخ يعبٍَ انكهًبد اندذَذح ص  َعرف انجُئخ و كُف َحبفظ عهُهب طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 11 - Page 
193 

 واخت
َعذد يظبهر انًحبفظخ عهً انجُئخ ثذونخ اإليبراد انعرثُخ انًتحذح 

 95ص 
 قراءح وتحضُر قظخ أفضم فساعخ

Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 11 - Page 
136 

 انثالثبء
 Pop Quiz Unit 11 L.B and A.B from lesson 1 till  10 طبنتنا 528 -527انًُفظهخ ص ضًبئر انرفع  96حم َشبط َتذثر و َستُتح ص  طفٍ

 انطبنت 529حم ص  99حم َشبط أضع ثظًتٍ ص  واخت
Write a few sentences about your hero/ heroine 
from the UAE 

 األرثعبء
 فظهخ ضًبئر انرفع انًُ ........................................ طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 12 - Page 
194 

 انُشبط 47 ص حم ........................................ واخت
Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 12 - Page 

137 

 انخًُس
 إيــالء خبرخٍ 511حم انُشبط األول و انثبٍَ يٍ أَشطخ انطبنت ص  طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 13 - Page 
195 

 واخت
و ص  515حم انُشبط انثبنث و انراثع يٍ أَشطخ انطبنت ص 

512 
........................................ 

Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 13 - Page 
138 

  



QM-119-F3 

 ( أ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 

 انترثُخ األخالقُخ انذراسبد االختًبعُخ انرَبضُبد عهىوان انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

  َقبرٌ انطبنت ثٍُ انكسىف وانخسىف 

 َقبرٌ ثٍُ كىاكت انًدًىعخ انشًسُخ          

  َرثظ انطبنت ثٍُ يحُظ انًستطُم

 ويسبحته

  َستكشف انعًالد انًعذَُخ واالوراق

خ انُقذَخ نذونخ االيبراد انعرثُ

 انًتحذح.

 . َحذد انجبقٍ عُذ انجُع وانشراء 

  َفسر انتفىق انعهًٍ عُذ انعرة

 انًسهًٍُ

 ٌَتعرف شخظُخ أثى ثكر انراز 

  انتعرف انً خىاَت انتدبرح واالقتظبد

واالتظبالد فٍ دونخ االيبراد 

 انعرثُخ انًتحذح انًعبطرح

 حذاأل
 962ص-959ًسبحخ وانًحُظ صانرثظ ثٍُ ان َشبهذ فُهى تعهًٍُ عٍ انكسىف وانخسىف  طفٍ

 95 -95واخت ص 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 4انُشبط  46واخت ص 

 واخت
انشًس  َحفظ تعرَف خسىف انقًر وكسىف

 554ص 
 964ص 

 ثٍُُاإل
 1045ص  -1043قًُخ انعًالد انًعذَُخ ص  َشبهذ فُهى تعهًٍُ عٍ انًدًىعخ انشًسُخ  طفٍ

 واخت
َحفظ تعرَف انًدًىعخ انشًسُخ وانكىاكت ص 

564 
 1047ص

 انثالثبء
 1046يتبثعخ / انعًالد انًعذَُخ ص  َتعرف عهً أخهسح رطذ انكىاكت  طفٍ

 1048ص  566حفظ تعرَف انتهسكىة ص َ واخت

 األرثعبء
 1050- 1049تحذَذ انجبقٍ ص  568َقبرٌ ثٍُ انكىاكت انظخرَخ ص  طفٍ

 1053ص  َظُع ًَىرج نكىاكت انًدًىعخ انشًسُخ  واخت

 انخًُس
 1052ص-1051يتبثعخ /تحذَذ انجبقٍ  َشبهذ فُهى تعهًٍُ عٍ انكىاكت انعًالقخ  طفٍ

 1054ص  571ًَىرج انًدًىعخ انشًسُخ ص  َرسى واخت

  

 و االبتعاد عن األعمال الجاهزة على أن تكون من عمل الطالب العلومالرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة 

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    03/   05/  2019 إلــى        26/   30/ 2019 لألســـبـوع مــن          ( ب)  الرابع الـــــصــف  

 English انهغخ انعرثُخ انترثُخ اإلساليُخ انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 ر انًحبفظخ عهً انجُئخ و أشكبل انعًم َعذد طى

 انتطىعٍ

  ٍَحذد انًتعهى انفكرح انرئُسخ وانًغسي نهُض األدث

 يٍ خالل انتفبطُم .

  ًَُس دالنخ انكهًبد عُذ قراءح انقظخ أو انُض

 انًعهىيبتٍ.

 )ٍكتبثخ استدبثخ أدثُخ نُشُذ انتعبوٌ ) َشبط إثرائ 

 To understand a short story. 

 To talk about brave actions 

Reading: Anchor - Prepare and read "Forgetful 
Red" Pages 58- 59 
 

Writing: Search for information to write a paragraph 
about Ramadan.  

 حذاأل
 كتبة انطبنت. 535قظُذح انتعبوٌ ص  ........................................ طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 10 - Page 
192 

 ........................................ ........................................ واخت
Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 10 - Page 

135 

 ثٍُُاإل
 انطبنت 539-538ص  كتبثخ يعبٍَ انكهًبد اندذَذح َعرف انجُئخ و كُف َحبفظ عهُهب طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 11 - Page 
193 

 واخت
َعذد يظبهر انًحبفظخ عهً انجُئخ ثذونخ اإليبراد انعرثُخ انًتحذح 

 95ص 
 قراءح وتحضُر قظخ أفضم فساعخ

Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 11 - Page 
136 

 انثالثبء
 Pop Quiz Unit 11 L.B and A.B from lesson 1 till  10 انطبنت 528 -527ضًبئر انرفع انًُفظهخ ص  96ر و َستُتح ص حم َشبط َتذث طفٍ

 انطبنت 529حم ص  99حم َشبط أضع ثظًتٍ ص  واخت
Write a few sentences about your hero/ heroine 
from the UAE 

 األرثعبء
 ضًبئر انرفع انًُفظهخ  ........................................ طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 12 - Page 
194 

 انُشبط 47 ص حم ........................................ واخت
Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 12 - Page 

137 

 انخًُس
 إيــالء خبرخٍ 511بنت ص حم انُشبط األول و انثبٍَ يٍ أَشطخ انط طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 13 - Page 
195 

 واخت
و ص  515حم انُشبط انثبنث و انراثع يٍ أَشطخ انطبنت ص 

512 
........................................ 

Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 13 - Page 
138 

   

 



QM-119-F3 

 ( ب ) الرابع:  شعبةالصف والتابع 

 انترثُخ األخالقُخ انذراسبد االختًبعُخ انرَبضُبد انعهىو انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

  َقبرٌ انطبنت ثٍُ انكسىف وانخسىف 

 َقبرٌ ثٍُ كىاكت انًدًىعخ انشًسُخ          

  َرثظ انطبنت ثٍُ يحُظ انًستطُم

 ويسبحته

  َستكشف انعًالد انًعذَُخ واالوراق

انُقذَخ نذونخ االيبراد انعرثُخ 

 انًتحذح.

 . َحذد انجبقٍ عُذ انجُع وانشراء 

  َفسر انتفىق انعهًٍ عُذ انعرة

 انًسهًٍُ

 ٌَتعرف شخظُخ أثى ثكر انراز 

  انتعرف انً خىاَت انتدبرح واالقتظبد

واالتظبالد فٍ دونخ االيبراد 

 انعرثُخ انًتحذح انًعبطرح

 حذاأل
 962ص-959انرثظ ثٍُ انًسبحخ وانًحُظ ص انكسىف وانخسىف  َشبهذ فُهى تعهًٍُ عٍ طفٍ

 95 -95واخت ص 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 4انُشبط  46واخت ص 

 واخت
َحفظ تعرَف خسىف انقًر وكسىف انشًس 

 554ص 
 964ص 

 ثٍُُاإل
 1045ص  -1043قًُخ انعًالد انًعذَُخ ص  َشبهذ فُهى تعهًٍُ عٍ انًدًىعخ انشًسُخ  طفٍ

 واخت
َحفظ تعرَف انًدًىعخ انشًسُخ وانكىاكت ص 

564 
 1047ص

 بءانثالث
 1046يتبثعخ / انعًالد انًعذَُخ ص  َتعرف عهً أخهسح رطذ انكىاكت  طفٍ

 1048ص  566َحفظ تعرَف انتهسكىة ص  واخت

 األرثعبء
 1050- 1049تحذَذ انجبقٍ ص  568َقبرٌ ثٍُ انكىاكت انظخرَخ ص  طفٍ

 1053ص  َظُع ًَىرج نكىاكت انًدًىعخ انشًسُخ  واخت

 انخًُس
 1052ص-1051يتبثعخ /تحذَذ انجبقٍ  فُهى تعهًٍُ عٍ انكىاكت انعًالقخ  َشبهذ طفٍ

 1054ص  571َرسى ًَىرج انًدًىعخ انشًسُخ ص  واخت

 هزةو االبتعاد عن األعمال الجا على أن تكون من عمل الطالب العلومالرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة 

 



QM-119-F3 

 
 

  

 الخطة االسبوعية

    30/   05/  2019 إلــى        26/   05/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( ج)  الرابع الـــــصــف   

 English انهغخ انعرثُخ انترثُخ اإلساليُخ انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

  َعذد طىر انًحبفظخ عهً انجُئخ و أشكبل انعًم

 انتطىعٍ

  ٍَحذد انًتعهى انفكرح انرئُسخ وانًغسي نهُض األدث

 يٍ خالل انتفبطُم .

  ًَُس دالنخ انكهًبد عُذ قراءح انقظخ أو انُض

 عهىيبتٍ.انً

 )ٍكتبثخ استدبثخ أدثُخ نُشُذ انتعبوٌ ) َشبط إثرائ 

 To understand a short story. 

 To talk about brave actions 

Reading: Anchor - Prepare and read "Forgetful 
Red" Pages 58- 59 
 

Writing: Search for information to write a paragraph 
about Ramadan.  

 حذاأل
 كتبة انطبنت. 535قظُذح انتعبوٌ ص  ........................................ طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 10 - Page 
192 

 ........................................ ........................................ واخت
Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 10 - Page 

135 

 ثٍُُاإل
 انطبنت 539-538كتبثخ يعبٍَ انكهًبد اندذَذح ص  َعرف انجُئخ و كُف َحبفظ عهُهب طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 11 - Page 
193 

 واخت
َعذد يظبهر انًحبفظخ عهً انجُئخ ثذونخ اإليبراد انعرثُخ انًتحذح 

 95ص 
 ُر قظخ أفضم فساعخقراءح وتحض

Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 11 - Page 
136 

 انثالثبء
 Pop Quiz Unit 11 L.B and A.B from lesson 1 till  10 انطبنت 528 -527ضًبئر انرفع انًُفظهخ ص  96حم َشبط َتذثر و َستُتح ص  طفٍ

 انطبنت 529حم ص  99حم َشبط أضع ثظًتٍ ص  واخت
Write a few sentences about your hero/ heroine 
from the UAE 

 األرثعبء
 ضًبئر انرفع انًُفظهخ  ........................................ طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 12 - Page 
194 

 انُشبط 47 ص حم ........................................ واخت
Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 12 - Page 

137 

 انخًُس
 إيــالء خبرخٍ 511حم انُشبط األول و انثبٍَ يٍ أَشطخ انطبنت ص  طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 13 - Page 
195 

 واخت
و ص  515حم انُشبط انثبنث و انراثع يٍ أَشطخ انطبنت ص 

512 
........................................ 

Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 13 - Page 
138 

 

 



QM-119-F3 

 ( ج ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انترثُخ األخالقُخ انذراسبد االختًبعُخ انرَبضُبد انعهىو انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

  َقبرٌ انطبنت ثٍُ انكسىف وانخسىف 

 ثٍُ كىاكت انًدًىعخ انشًسُخ  َقبرٌ         

  َرثظ انطبنت ثٍُ يحُظ انًستطُم

 ويسبحته

  َستكشف انعًالد انًعذَُخ واالوراق

انُقذَخ نذونخ االيبراد انعرثُخ 

 انًتحذح.

 . َحذد انجبقٍ عُذ انجُع وانشراء 

  َفسر انتفىق انعهًٍ عُذ انعرة

 انًسهًٍُ

 ٌَتعرف شخظُخ أثى ثكر انراز 

 تدبرح واالقتظبد انتعرف انً خىاَت ان

واالتظبالد فٍ دونخ االيبراد 

 انعرثُخ انًتحذح انًعبطرح

 حذاأل
 962ص-959انرثظ ثٍُ انًسبحخ وانًحُظ ص َشبهذ فُهى تعهًٍُ عٍ انكسىف وانخسىف  طفٍ

 95 -95واخت ص 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 4انُشبط  46واخت ص 

 واخت
َحفظ تعرَف خسىف انقًر وكسىف انشًس 

 554ص 
 964ص 

 ثٍُُاإل
 1045ص  -1043انعًالد انًعذَُخ ص  قًُخ َشبهذ فُهى تعهًٍُ عٍ انًدًىعخ انشًسُخ  طفٍ

 واخت
َحفظ تعرَف انًدًىعخ انشًسُخ وانكىاكت ص 

564 
 1047ص

 انثالثبء
 1046يتبثعخ / انعًالد انًعذَُخ ص  َتعرف عهً أخهسح رطذ انكىاكت  طفٍ

 1048ص  566َحفظ تعرَف انتهسكىة ص  واخت

 األرثعبء
 1050- 1049تحذَذ انجبقٍ ص  568َقبرٌ ثٍُ انكىاكت انظخرَخ ص  طفٍ

 1053ص  َظُع ًَىرج نكىاكت انًدًىعخ انشًسُخ  واخت

 انخًُس
 1052ص-1051يتبثعخ /تحذَذ انجبقٍ  َشبهذ فُهى تعهًٍُ عٍ انكىاكت انعًالقخ  طفٍ

 1054ص  571َرسى ًَىرج انًدًىعخ انشًسُخ ص  واخت

 
 

 و االبتعاد عن األعمال الجاهزة على أن تكون من عمل الطالب العلومالرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة 

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    03/   05/  2019 إلــى        26/   30/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( د)  الرابع الـــــصــف

 English انهغخ انعرثُخ انترثُخ اإلساليُخ انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

  َعذد طىر انًحبفظخ عهً انجُئخ و أشكبل انعًم

 انتطىعٍ

  انفكرح انرئُسخ وانًغسي نهُض األدثٍ َحذد انًتعهى

 يٍ خالل انتفبطُم .

  ًَُس دالنخ انكهًبد عُذ قراءح انقظخ أو انُض

 انًعهىيبتٍ.

 )ٍكتبثخ استدبثخ أدثُخ نُشُذ انتعبوٌ ) َشبط إثرائ 

 To understand a short story. 

 To talk about brave actions 

Reading: Anchor - Prepare and read "Forgetful 
Red" Pages 58- 59 
 

Writing: Search for information to write a paragraph 
about Ramadan.  

 حذاأل
 كتبة انطبنت. 535قظُذح انتعبوٌ ص  ........................................ طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 10 - Page 
192 

 ........................................ ........................................ واخت
Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 10 - Page 

135 

 ثٍُُاإل
 انطبنت 539-538كتبثخ يعبٍَ انكهًبد اندذَذح ص  َعرف انجُئخ و كُف َحبفظ عهُهب طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 11 - Page 
193 

 واخت
َعذد يظبهر انًحبفظخ عهً انجُئخ ثذونخ اإليبراد انعرثُخ انًتحذح 

 95ص 
 قراءح وتحضُر قظخ أفضم فساعخ

Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 11 - Page 
136 

 انثالثبء
 Pop Quiz Unit 11 L.B and A.B from lesson 1 till  10 انطبنت 528 -527ضًبئر انرفع انًُفظهخ ص  96حم َشبط َتذثر و َستُتح ص  طفٍ

 انطبنت 529حم ص  99حم َشبط أضع ثظًتٍ ص  واخت
Write a few sentences about your hero/ heroine 
from the UAE 

 األرثعبء
 ضًبئر انرفع انًُفظهخ  ........................................ طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 12 - Page 
194 

 انُشبط 47 ص حم ........................................ واخت
Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 12 - Page 

137 

 انخًُس
 إيــالء خبرخٍ 511حم انُشبط األول و انثبٍَ يٍ أَشطخ انطبنت ص  طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 13 - Page 
195 

 واخت
و ص  515حم انُشبط انثبنث و انراثع يٍ أَشطخ انطبنت ص 

512 
........................................ 

Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 13 - Page 
138 

 



QM-119-F3 

 

 ( د ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

 انترثُخ األخالقُخ تًبعُخانذراسبد االخ انرَبضُبد انعهىو انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

  َقبرٌ انطبنت ثٍُ انكسىف وانخسىف 

 َقبرٌ ثٍُ كىاكت انًدًىعخ انشًسُخ          

  َرثظ انطبنت ثٍُ يحُظ انًستطُم

 ويسبحته

  َستكشف انعًالد انًعذَُخ واالوراق

انُقذَخ نذونخ االيبراد انعرثُخ 

 انًتحذح.

 نجُع وانشراء .َحذد انجبقٍ عُذ ا 

  َفسر انتفىق انعهًٍ عُذ انعرة

 انًسهًٍُ

 ٌَتعرف شخظُخ أثى ثكر انراز 

  انتعرف انً خىاَت انتدبرح واالقتظبد

واالتظبالد فٍ دونخ االيبراد 

 انعرثُخ انًتحذح انًعبطرح

 حذاأل
 962ص-959انرثظ ثٍُ انًسبحخ وانًحُظ ص َشبهذ فُهى تعهًٍُ عٍ انكسىف وانخسىف  طفٍ

 95 -95ص  واخت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 4انُشبط  46واخت ص 

 واخت
تعرَف خسىف انقًر وكسىف انشًس َحفظ 

 554ص 
 964ص 

 ثٍُُاإل
 1045ص  -1043قًُخ انعًالد انًعذَُخ ص  َشبهذ فُهى تعهًٍُ عٍ انًدًىعخ انشًسُخ  طفٍ

 واخت
َحفظ تعرَف انًدًىعخ انشًسُخ وانكىاكت ص 

564 
 1047ص

 انثالثبء
 1046ذَُخ ص يتبثعخ / انعًالد انًع َتعرف عهً أخهسح رطذ انكىاكت  طفٍ

 1048ص  566َحفظ تعرَف انتهسكىة ص  واخت

 األرثعبء
 1050- 1049تحذَذ انجبقٍ ص  568َقبرٌ ثٍُ انكىاكت انظخرَخ ص  طفٍ

 1053ص  َظُع ًَىرج نكىاكت انًدًىعخ انشًسُخ  واخت

 انخًُس
 1052ص-1051يتبثعخ /تحذَذ انجبقٍ  َشبهذ فُهى تعهًٍُ عٍ انكىاكت انعًالقخ  طفٍ

 1054ص  571َرسى ًَىرج انًدًىعخ انشًسُخ ص  واخت

  
 

 و االبتعاد عن األعمال الجاهزة على أن تكون من عمل الطالب العلومالرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة 

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    30/   05/  2019 إلــى        26/   30/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( هـ)  الرابع الـــــصــف  

 English خانهغخ انعرثُ انترثُخ اإلساليُخ انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

  َعذد طىر انًحبفظخ عهً انجُئخ و أشكبل انعًم

 انتطىعٍ

  ٍَحذد انًتعهى انفكرح انرئُسخ وانًغسي نهُض األدث

 يٍ خالل انتفبطُم .

  ًَُس دالنخ انكهًبد عُذ قراءح انقظخ أو انُض

 انًعهىيبتٍ.

 (كتبثخ استدبثخ أدثُخ نُشُذ انتعبوٌ ) َشبط إثرائٍ 

 To understand a short story. 

 To talk about brave actions 

Reading: Anchor - Prepare and read "Forgetful 
Red" Pages 58- 59 
 

Writing: Search for information to write a paragraph 
about Ramadan.  

 حذاأل
 كتبة انطبنت. 535ُذح انتعبوٌ ص قظ ........................................ طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 10 - Page 
192 

 ........................................ ........................................ واخت
Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 10 - Page 

135 

 ثٍُُاإل
 انطبنت 539-538كتبثخ يعبٍَ انكهًبد اندذَذح ص  كُف َحبفظ عهُهب َعرف انجُئخ و طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 11 - Page 
193 

 واخت
َعذد يظبهر انًحبفظخ عهً انجُئخ ثذونخ اإليبراد انعرثُخ انًتحذح 

 95ص 
 قراءح وتحضُر قظخ أفضم فساعخ

Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 11 - Page 
136 

 انثالثبء
 Pop Quiz Unit 11 L.B and A.B from lesson 1 till  10 انطبنت 528 -527ضًبئر انرفع انًُفظهخ ص  96حم َشبط َتذثر و َستُتح ص  طفٍ

 انطبنت 529حم ص  99حم َشبط أضع ثظًتٍ ص  واخت
Write a few sentences about your hero/ heroine 
from the UAE 

 األرثعبء
 ضًبئر انرفع انًُفظهخ  ........................................ طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 12 - Page 
194 

 انُشبط 47 ص حم ........................................ واخت
Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 12 - Page 

137 

 ُسانخً
 إيــالء خبرخٍ 511حم انُشبط األول و انثبٍَ يٍ أَشطخ انطبنت ص  طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 13 - Page 
195 

 واخت
و ص  515حم انُشبط انثبنث و انراثع يٍ أَشطخ انطبنت ص 

512 
........................................ 

Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 13 - Page 
138 



QM-119-F3 

 

 

 ( هـ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انترثُخ األخالقُخ انذراسبد االختًبعُخ انرَبضُبد انعهىو انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

  َقبرٌ انطبنت ثٍُ انكسىف وانخسىف 

 َقبرٌ ثٍُ كىاكت انًدًىعخ انشًسُخ          

 ًستطُم َرثظ انطبنت ثٍُ يحُظ ان

 ويسبحته

  َستكشف انعًالد انًعذَُخ واالوراق

انُقذَخ نذونخ االيبراد انعرثُخ 

 انًتحذح.

 . َحذد انجبقٍ عُذ انجُع وانشراء 

  َفسر انتفىق انعهًٍ عُذ انعرة

 انًسهًٍُ

 ٌَتعرف شخظُخ أثى ثكر انراز 

  انتعرف انً خىاَت انتدبرح واالقتظبد

واالتظبالد فٍ دونخ االيبراد 

 نًتحذح انًعبطرحانعرثُخ ا

 حذاأل
 962ص-959انرثظ ثٍُ انًسبحخ وانًحُظ ص َشبهذ فُهى تعهًٍُ عٍ انكسىف وانخسىف  طفٍ

 95 -95واخت ص 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 4انُشبط  46واخت ص 

 واخت
َحفظ تعرَف خسىف انقًر وكسىف انشًس 

 554ص 
 964ص 

 ثٍُُاإل
 1045ص  -1043قًُخ انعًالد انًعذَُخ ص  َشبهذ فُهى تعهًٍُ عٍ انًدًىعخ انشًسُخ  طفٍ

 واخت
انًدًىعخ انشًسُخ وانكىاكت ص َحفظ تعرَف 

564 
 1047ص

 انثالثبء
 1046يتبثعخ / انعًالد انًعذَُخ ص  َتعرف عهً أخهسح رطذ انكىاكت  طفٍ

 1048ص  566َحفظ تعرَف انتهسكىة ص  واخت

 األرثعبء
 1050- 1049تحذَذ انجبقٍ ص  568َقبرٌ ثٍُ انكىاكت انظخرَخ ص  طفٍ

 1053ص  كت انًدًىعخ انشًسُخ َظُع ًَىرج نكىا واخت

 انخًُس
 1052ص-1051يتبثعخ /تحذَذ انجبقٍ  َشبهذ فُهى تعهًٍُ عٍ انكىاكت انعًالقخ  طفٍ

 1054ص  571َرسى ًَىرج انًدًىعخ انشًسُخ ص  واخت

 

 و االبتعاد عن األعمال الجاهزة على أن تكون من عمل الطالب العلومت الخاصة بمادة الرجاء تسليم المطويات و اللوحا

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

     03/   30/  2019 إلــى        26/   30/ 2019 ألســـبـوع مــن ل                             ( و)  الرابع الـــــصــف      

 English انهغخ انعرثُخ انترثُخ اإلساليُخ انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

  َعذد طىر انًحبفظخ عهً انجُئخ و أشكبل انعًم

 انتطىعٍ

  ٍَحذد انًتعهى انفكرح انرئُسخ وانًغسي نهُض األدث

 .يٍ خالل انتفبطُم 

  ًَُس دالنخ انكهًبد عُذ قراءح انقظخ أو انُض

 انًعهىيبتٍ.

 )ٍكتبثخ استدبثخ أدثُخ نُشُذ انتعبوٌ ) َشبط إثرائ 

 To understand a short story. 

 To talk about brave actions 

Reading: Anchor - Prepare and read "Forgetful 
Red" Pages 58- 59 
 

Writing: Search for information to write a paragraph 
about Ramadan.  

 حذاأل
 كتبة انطبنت. 535قظُذح انتعبوٌ ص  ........................................ طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 10 - Page 
192 

 ........................................ ........................................ واخت
Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 10 - Page 

135 

 ثٍُُاإل
 انطبنت 539-538كتبثخ يعبٍَ انكهًبد اندذَذح ص  َعرف انجُئخ و كُف َحبفظ عهُهب طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 11 - Page 
193 

 واخت
خ ثذونخ اإليبراد انعرثُخ انًتحذح َعذد يظبهر انًحبفظخ عهً انجُئ

 95ص 
 قراءح وتحضُر قظخ أفضم فساعخ

Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 11 - Page 
136 

 انثالثبء
 Pop Quiz Unit 11 L.B and A.B from lesson 1 till  10 انطبنت 528 -527ضًبئر انرفع انًُفظهخ ص  96حم َشبط َتذثر و َستُتح ص  طفٍ

 انطبنت 529حم ص  99حم َشبط أضع ثظًتٍ ص  واخت
Write a few sentences about your hero/ heroine 
from the UAE 

 األرثعبء
 ضًبئر انرفع انًُفظهخ  ........................................ طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 12 - Page 
194 

 انُشبط 47 ص حم ........................................ واخت
Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 12 - Page 

137 

 انخًُس
 إيــالء خبرخٍ 511حم انُشبط األول و انثبٍَ يٍ أَشطخ انطبنت ص  طفٍ

Bridge to Success-  L.B- Unit 11 –Lesson 13 - Page 
195 

 واخت
و ص  515ثع يٍ أَشطخ انطبنت ص حم انُشبط انثبنث و انرا

512 
........................................ 

Bridge to Success-  A.B- Unit 11 –Lesson 13 - Page 
138 
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 ( و ) الرابع:  الصف والشعبةتابع  

 

 انترثُخ األخالقُخ انذراسبد االختًبعُخ انرَبضُبد انعهىو انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

  َقبرٌ انطبنت ثٍُ انكسىف وانخسىف 

 َقبرٌ ثٍُ كىاكت انًدًىعخ انشًسُخ          

  َرثظ انطبنت ثٍُ يحُظ انًستطُم

 ويسبحته

  َستكشف انعًالد انًعذَُخ واالوراق

انُقذَخ نذونخ االيبراد انعرثُخ 

 انًتحذح.

 . َحذد انجبقٍ عُذ انجُع وانشراء 

  َفسر انتفىق انعهًٍ عُذ انعرة

 انًسهًٍُ

 ٌَتعرف شخظُخ أثى ثكر انراز 

  انتعرف انً خىاَت انتدبرح واالقتظبد

واالتظبالد فٍ دونخ االيبراد 

 انعرثُخ انًتحذح انًعبطرح

 حذاأل
 962ص-959انرثظ ثٍُ انًسبحخ وانًحُظ ص َشبهذ فُهى تعهًٍُ عٍ انكسىف وانخسىف  طفٍ

 95 -95واخت ص 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 4انُشبط  46واخت ص 

 واخت
َحفظ تعرَف خسىف انقًر وكسىف انشًس 

 554ص 
 964ص 

 ثٍُُاإل
 1045ص  -1043قًُخ انعًالد انًعذَُخ ص  َشبهذ فُهى تعهًٍُ عٍ انًدًىعخ انشًسُخ  طفٍ

 واخت
َحفظ تعرَف انًدًىعخ انشًسُخ وانكىاكت ص 

564 
 1047ص

 انثالثبء
 1046يتبثعخ / انعًالد انًعذَُخ ص  َتعرف عهً أخهسح رطذ انكىاكت  طفٍ

 1048ص  566َحفظ تعرَف انتهسكىة ص  واخت

 األرثعبء
 1050- 1049تحذَذ انجبقٍ ص  568َقبرٌ ثٍُ انكىاكت انظخرَخ ص  طفٍ

 1053ص  َظُع ًَىرج نكىاكت انًدًىعخ انشًسُخ  واخت

 انخًُس
 1052ص-1051يتبثعخ /تحذَذ انجبقٍ  َشبهذ فُهى تعهًٍُ عٍ انكىاكت انعًالقخ  طفٍ

 1054ص  571َرسى ًَىرج انًدًىعخ انشًسُخ ص  واخت

 

 و االبتعاد عن األعمال الجاهزة على أن تكون من عمل الطالب العلومالرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة 

 


