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 الخطة االسبوعية
 88/ 00/  8102إلــى         01/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الرابع:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٛح انرزتٛح اإلساليٛح انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 "ًٚحفظ حذٚس " كفٗ تانًزء كذتا 

 .ٚسرُرط أًْٛح انرصثد يٍ األخثار قثم َقهٓا 

 أ انًرؼهى انُظٕص  قزاءج ظٓزٚح تطالقح.ٚقز 

 .ٚفسز انكهًاخ يسرؼًُٛا تًزادفاذٓا ٔأضذادْا ٔسٛاقٓا 

  .ًٚٛش تٍٛ أشكال انخثز فٙ انعًهح االسًٛح 

To talk about inventions and inventors. 
To write about their favourite inventions.       
To talk about the advantages and 
disadvantages of the inventions 

Reading: Anchor – Prepare Page 22 

Writing: Write a paragraph about your 
favourite invention. 

 االحذ
 طفٙ

 انًٕنذ انُثٕ٘ ػطهح 

 ٔاظة

 االشٍُٛ
 قزاءج انُض طفحاخ يٍ ذارٚخ ظشٚزج طُة انكثزٖ حم فقزج أتادر ألذؼهى طفٙ

Bridge to Success - L. Bk -   Unit 5        
Lesson 4   Page 81                 

 36 +63 حم فٙ كراب انُشاط ص حفظ انحذٚس"كفٗ تانًزء كذتاً" ٔاظة
Bridge to Success A. Bk   Unit 5 

Lesson 4   Page 57 

 انصالشاء
 كراب انُشاط 36حم ص  (91حم َشاط اذؼأٌ يغ سيالئٙ ص) طفٙ

Pop Quiz  Bridge to Success Unit 2  
L. Bk Pages 22-39 -  A. Bk Pages 18 - 29      

 ــــــــــــــــــ (20حم أَشطح انطانة أظٛة تًفزد٘ ص) ٔاظة
Write a paragraph about your favourite 

invention          

 األرتؼاء
 ط كراب انُشا 39حم ص  (28حم انُشاط انصاَٙ ٔ انصانس ص) طفٙ

Bridge to Success - L. Bk -  Unit 5        
            Lesson  5   Page 82          

 كراب انُشاط 33ٔاظة حم ص  ( فٙ دفرز اإلساليٛح  26حم َشاط أشز٘ خثزاذٙ ص) ٔاظة
Bridge to Success -  A. Bk  -  Unit 5        

Lesson 5   Page  58                        

 خًٛسان
 كراب انطانة  0 79يُاقشح كراتح َض ٔطفٙ ص  ................................ طفٙ

Bridge to Success - L. Bk -   Unit 5        
Lesson 6   Page 83                      

دج  98+  90كراتح َض ٔطفٙ ص   ................................ ٔاظة ّٕ  انًخطظ ٔانًس
Bridge to Success - A. Bk -   Unit 5        

Lesson 6   Page 59                     

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٛح األخالقٛح انذراساخ االظرًاػٛح انزٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 ٚقارٌ تٍٛ إَٔاع األيزاع انًخرهفح -

افح انظحٛح نهًحافظح ػهٗ ٚسرُرط أًْٛح انُظ-

 ساليح انعسى 

 ٚسرخذو خاطٛح انرٕسٚغ الٚعاد َاذط  انضزب

 ٚضزب فٙ ػذد يكٌٕ يٍ رقًٍٛ

 ٚحم انًسائم انكاليٛح الٚعاد َاذط انضزب

ٚرؼزف األحذاز ٔانشخظٛاخ انرٙ أسسد انفكز 

 انٕحذٔ٘ فٙ دٔنح اإلياراخ 
 إدراك أَٓى سٕٛاظٌٕٓ ذغٛزاخ أشُاء انًُٕ .

 االحذ
 طفٙ

 انًٕنذ انُثٕ٘ ػطهح 

 63حم ص  19حم ص 

 ٔاظة

 االشٍُٛ
 816اسرخذاو خاطٛح انرٕسٚغ فٙ انضزب ص فٛهى ذؼهًٛٙ ٚقارٌ تٍٛ إَٔاع األيزاع انًرُٕػح  طفٙ

 812ص 091ٚحفظ ذؼزٚف انعزاشٛى ص  ٔاظة

 انصالشاء
 ٚراتغ فٛهى ذؼهًٛٙ ػٍ انُظافح انظحٛح انشخظٛح  طفٙ

 ذد يكٌٕ يٍ رقًٍٛ انضزب فٙ ػ

 610ص 

 616ص  098ٚحفظ ذؼزٚف انُظافح انظحٛح ص  ٔاظة

 األرتؼاء
 طفٙ

ٚفحض يعًٕػح يٍ األدٔٚح السرُراض أًْٛح -

 انًضاداخ انحٕٛٚح 

 حم انًسائم انكاليٛح انًكَٕح يٍ ػذج خطٕاخ 

  619ص

 601ص  096ٚحفظ ذؼزٚف انًضاداخ انحٕٛٚح ص  ٔاظة

 انخًٛس
 606اسرقظاء حم انًسائم ص  قارٌ تٍٛ ساػاخ َٕيّ يغ غٛزِ يٍ سيالئّ ٚ طفٙ

 ٔاظة
ذحضٛز ذذرٚة ايأل انفزاغاخ تانًفزداخ انًُاسثح 

 026ص 
 603ص 

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 88/ 00/  8102إلــى         01/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ()ب الرابع:  الصف والشعبة
   

 

 English انهغح انؼزتٛح اإلساليٛح انرزتٛح انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 "ًٚحفظ حذٚس " كفٗ تانًزء كذتا 

 .ٚسرُرط أًْٛح انرصثد يٍ األخثار قثم َقهٓا 

 .ٚقزأ انًرؼهى انُظٕص  قزاءج ظٓزٚح تطالقح 

 .ٚفسز انكهًاخ يسرؼًُٛا تًزادفاذٓا ٔأضذادْا ٔسٛاقٓا 

 السًٛح. ًٚٛش تٍٛ أشكال انخثز فٙ انعًهح ا 

To talk about inventions and inventors. 
To write about their favourite inventions.       
To talk about the advantages and 
disadvantages of the inventions 

Reading: Anchor – Prepare Page 22 

Writing: Write a paragraph about your 
favourite invention. 

 االحذ
 طفٙ

 ػطهح  انًٕنذ انُثٕ٘

 ٔاظة

 االشٍُٛ
 قزاءج انُض طفحاخ يٍ ذارٚخ ظشٚزج طُة انكثزٖ حم فقزج أتادر ألذؼهى طفٙ

Bridge to Success - L. Bk -   Unit 5        
Lesson 4   Page 81                 

 36+ 63ص  حم فٙ كراب انُشاط حفظ انحذٚس"كفٗ تانًزء كذتاً" ٔاظة
Bridge to Success A. Bk   Unit 5 

Lesson 4   Page 57 

 انصالشاء
 كراب انُشاط 36حم ص  (91حم َشاط اذؼأٌ يغ سيالئٙ ص) طفٙ

Pop Quiz  Bridge to Success Unit 2  
L. Bk Pages 22-39 -  A. Bk Pages 18 - 29      

 ــــــــــــــــــ (20حم أَشطح انطانة أظٛة تًفزد٘ ص) ٔاظة
Write a paragraph about your favourite 

invention          

 األرتؼاء
 كراب انُشاط  39حم ص  (28حم انُشاط انصاَٙ ٔ انصانس ص) طفٙ

Bridge to Success - L. Bk -  Unit 5        
            Lesson  5   Page 82          

 كراب انُشاط 33ٔاظة حم ص  فٙ دفرز اإلساليٛح (  26حم َشاط أشز٘ خثزاذٙ ص) ٔاظة
Bridge to Success -  A. Bk  -  Unit 5        

Lesson 5   Page  58                        

 انخًٛس
 كراب انطانة  0 79يُاقشح كراتح َض ٔطفٙ ص  ................................ طفٙ

Bridge to Success - L. Bk -   Unit 5        
Lesson 6   Page 83                      

دج  98+  90كراتح َض ٔطفٙ ص   ................................ ٔاظة ّٕ  انًخطظ ٔانًس
Bridge to Success - A. Bk -   Unit 5        

Lesson 6   Page 59                     



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ب ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انرزتٛح األخالقٛح انذراساخ االظرًاػٛح انزٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 ٚقارٌ تٍٛ إَٔاع األيزاع انًخرهفح -

ٚسرُرط أًْٛح انُظافح انظحٛح نهًحافظح ػهٗ -

 ساليح انعسى 

 ٚسرخذو خاطٛح انرٕسٚغ الٚعاد َاذط  انضزب

 ٚضزب فٙ ػذد يكٌٕ يٍ رقًٍٛ

 يٛح الٚعاد َاذط انضزبٚحم انًسائم انكال

ٚرؼزف األحذاز ٔانشخظٛاخ انرٙ أسسد انفكز 

 انٕحذٔ٘ فٙ دٔنح اإلياراخ 
 إدراك أَٓى سٕٛاظٌٕٓ ذغٛزاخ أشُاء انًُٕ .

 االحذ
 طفٙ

 ػطهح  انًٕنذ انُثٕ٘ 

 63حم ص  19حم ص 

 ٔاظة

 االشٍُٛ
 816طٛح انرٕسٚغ فٙ انضزب صاسرخذاو خا فٛهى ذؼهًٛٙ ٚقارٌ تٍٛ إَٔاع األيزاع انًرُٕػح  طفٙ

 812ص 091ٚحفظ ذؼزٚف انعزاشٛى ص  ٔاظة

 انصالشاء
 ٚراتغ فٛهى ذؼهًٛٙ ػٍ انُظافح انظحٛح انشخظٛح  طفٙ

 انضزب فٙ ػذد يكٌٕ يٍ رقًٍٛ 

 610ص 

 616ص  098ٚحفظ ذؼزٚف انُظافح انظحٛح ص  ٔاظة

 األرتؼاء
 طفٙ

أًْٛح  ٚفحض يعًٕػح يٍ األدٔٚح السرُراض-

 انًضاداخ انحٕٛٚح 

 حم انًسائم انكاليٛح انًكَٕح يٍ ػذج خطٕاخ 

  619ص

 601ص  096ٚحفظ ذؼزٚف انًضاداخ انحٕٛٚح ص  ٔاظة

 انخًٛس
 606اسرقظاء حم انًسائم ص  ٚقارٌ تٍٛ ساػاخ َٕيّ يغ غٛزِ يٍ سيالئّ  طفٙ

 ٔاظة
ذحضٛز ذذرٚة ايأل انفزاغاخ تانًفزداخ انًُاسثح 

 026 ص
 603ص 
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 الخطة االسبوعية
 88/ 00/  8102إلــى         01/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الرابعا:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٛح انرزتٛح اإلساليٛح انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 "ًٚحفظ حذٚس " كفٗ تانًزء كذتا 

 ار قثم َقهٓا.ٚسرُرط أًْٛح انرصثد يٍ األخث 

 ٚقزأ انًرؼهى انُظٕص انعٓزٚح تطالقح

 ٚفسز انكهًاخ انعذتذج ٔفقا نهسٛاق

 ٚحذد انًرؼهى ذسهسم األحذاز فٙ انقظض ٔياليح انشخظٛاخ

To talk about inventions and inventors. 
To write about their favourite inventions.       
To talk about the advantages and 
disadvantages of the inventions 

Reading: Anchor – Prepare Page 22 

Writing: Write a paragraph about your 
favourite invention. 

 االحذ
 طفٙ

 انُثٕ٘ انًٕنذ ػطهح

 ٔاظة

 االشٍُٛ
 91كراب انُشاط ص حم فقزج أتادر ألذؼهى طفٙ

Bridge to Success - L. Bk -   Unit 5        
Lesson 4   Page 81                 

 ______________________ حفظ انحذٚس"كفٗ تانًزء كذتاً" ٔاظة
Bridge to Success A. Bk   Unit 5 

Lesson 4   Page 57 

 انصالشاء
 28كراب انُشاط ص (91حم َشاط اذؼأٌ يغ سيالئٙ ص) طفٙ

Pop Quiz  Bridge to Success Unit 2  
L. Bk Pages 22-39 -  A. Bk Pages 18 - 29      

 26-26كراب انُشاط ص (20حم أَشطح انطانة أظٛة تًفزد٘ ص) ٔاظة
Write a paragraph about your favourite 

invention          

 األرتؼاء
 23كراب انُشاط ص (28حم انُشاط انصاَٙ ٔ انصانس ص) طفٙ

Bridge to Success - L. Bk -  Unit 5        
            Lesson  5   Page 82          

 26كراب انُشاط ص ( فٙ دفرز اإلساليٛح  26حم َشاط أشز٘ خثزاذٙ ص) ٔاظة
Bridge to Success -  A. Bk  -  Unit 5        

Lesson 5   Page  58                        

 انخًٛس
 كراب انطانة 881رٔاتظ ص اطُغ ................................ طفٙ

Bridge to Success - L. Bk -   Unit 5        
Lesson 6   Page 83                      

 29كراب انُشاط ص ................................ ٔاظة
Bridge to Success - A. Bk -   Unit 5        

Lesson 6   Page 59                     



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) لرابعا:  صف والشعبةالتابع 
 

 انرزتٛح األخالقٛح انذراساخ االظرًاػٛح انزٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

  انًخرهفح األيزاع إَٔاع تٍٛ ٚقارٌ-

 ػهٗ نهًحافظح انظحٛح انُظافح أًْٛح ٚسرُرط-

 انعسى ساليح

 ٚسرخذو خاطٛح انرٕسٚغ الٚعاد َاذط  انضزب

 يكٌٕ يٍ رقًٍٛ ٚضزب فٙ ػذد

 ٚحم انًسائم انكاليٛح الٚعاد َاذط انضزب

ٚرؼزف األحذاز ٔانشخظٛاخ انرٙ أسسد انفكز 

 انٕحذٔ٘ فٙ دٔنح اإلياراخ 
 إدراك أَٓى سٕٛاظٌٕٓ ذغٛزاخ أشُاء انًُٕ .

 االحذ
 طفٙ

 انًٕنذ انُثٕ٘ ػطهح 

 63حم ص  19حم ص 

 ٔاظة

 االشٍُٛ
 816اسرخذاو خاطٛح انرٕسٚغ فٙ انضزب ص اع األيزاع انًرُٕػح فٛهى ذؼهًٛٙ ٚقارٌ تٍٛ إَٔ طفٙ

 812ص 091ٚحفظ ذؼزٚف انعزاشٛى ص  ٔاظة

 انصالشاء
 ٚراتغ فٛهى ذؼهًٛٙ ػٍ انُظافح انظحٛح انشخظٛح  طفٙ

 انضزب فٙ ػذد يكٌٕ يٍ رقًٍٛ 

 610ص 

 616ص  098ٚحفظ ذؼزٚف انُظافح انظحٛح ص  ٔاظة

 األرتؼاء
 طفٙ

ٚفحض يعًٕػح يٍ األدٔٚح السرُراض أًْٛح -

 انًضاداخ انحٕٛٚح 

 حم انًسائم انكاليٛح انًكَٕح يٍ ػذج خطٕاخ 

  619ص

 601ص  096ٚحفظ ذؼزٚف انًضاداخ انحٕٛٚح ص  ٔاظة

 انخًٛس
 606اسرقظاء حم انًسائم ص  ٚقارٌ تٍٛ ساػاخ َٕيّ يغ غٛزِ يٍ سيالئّ  طفٙ

 ٔاظة
ذحضٛز ذذرٚة ايأل انفزاغاخ تانًفزداخ انًُاسثح 

 026ص 
 603ص 
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 الخطة االسبوعية
 88/ 00/  8102إلــى         01/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الرابع:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٛح انرزتٛح اإلساليٛح انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

  " كفٗ تانًزء كذتاً"ٚحفظ حذٚس 

 .ٚسرُرط أًْٛح انرصثد يٍ األخثار قثم َقهٓا 

 ٚقزأ انًرؼهى انُظٕص انعٓزٚح تطالقح

 ٚفسز انكهًاخ انعذتذج ٔفقا نهسٛاق

 ٚحذد انًرؼهى ذسهسم األحذاز فٙ انقظض ٔياليح انشخظٛاخ

To talk about inventions and inventors. 
To write about their favourite inventions.       
To talk about the advantages and 
disadvantages of the inventions 

Reading: Anchor – Prepare Page 22 

Writing: Write a paragraph about your 
favourite invention. 

 االحذ
 طفٙ

 انُثٕ٘ انًٕنذ ػطهح

 ٔاظة

 االشٍُٛ
 91انُشاط صكراب  حم فقزج أتادر ألذؼهى طفٙ

Bridge to Success - L. Bk -   Unit 5        
Lesson 4   Page 81                 

 ______________________ حفظ انحذٚس"كفٗ تانًزء كذتاً" ٔاظة
Bridge to Success A. Bk   Unit 5 

Lesson 4   Page 57 

 انصالشاء
 28ط صكراب انُشا (91حم َشاط اذؼأٌ يغ سيالئٙ ص) طفٙ

Pop Quiz  Bridge to Success Unit 2  
L. Bk Pages 22-39 -  A. Bk Pages 18 - 29      

 26-26كراب انُشاط ص (20حم أَشطح انطانة أظٛة تًفزد٘ ص) ٔاظة
Write a paragraph about your favourite 

invention          

 األرتؼاء
 23انُشاط ص كراب (28حم انُشاط انصاَٙ ٔ انصانس ص) طفٙ

Bridge to Success - L. Bk -  Unit 5        
            Lesson  5   Page 82          

 26كراب انُشاط ص ( فٙ دفرز اإلساليٛح  26حم َشاط أشز٘ خثزاذٙ ص) ٔاظة
Bridge to Success -  A. Bk  -  Unit 5        

Lesson 5   Page  58                        

 خًٛسان
 كراب انطانة 881اطُغ رٔاتظ ص ................................ طفٙ

Bridge to Success - L. Bk -   Unit 5        
Lesson 6   Page 83                      

 29كراب انُشاط ص ................................ ٔاظة
Bridge to Success - A. Bk -   Unit 5        

Lesson 6   Page 59                     



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) الرابع الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٛح األخالقٛح انذراساخ االظرًاػٛح انزٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

  انًخرهفح األيزاع إَٔاع تٍٛ ٚقارٌ-

 ػهٗ نهًحافظح انظحٛح انُظافح أًْٛح ٚسرُرط-

 انعسى ساليح

 خاطٛح انرٕسٚغ الٚعاد َاذط  انضزبٚسرخذو 

 ٚضزب فٙ ػذد يكٌٕ يٍ رقًٍٛ

 ٚحم انًسائم انكاليٛح الٚعاد َاذط انضزب

ٚرؼزف األحذاز ٔانشخظٛاخ انرٙ أسسد انفكز 

 انٕحذٔ٘ فٙ دٔنح اإلياراخ 
 إدراك أَٓى سٕٛاظٌٕٓ ذغٛزاخ أشُاء انًُٕ .

 االحذ
 طفٙ

 ػطهح  انًٕنذ انُثٕ٘

 63حم ص  19حم ص 

 ظةٔا

 االشٍُٛ
 816اسرخذاو خاطٛح انرٕسٚغ فٙ انضزب ص فٛهى ذؼهًٛٙ ٚقارٌ تٍٛ إَٔاع األيزاع انًرُٕػح  طفٙ

 812ص 091ٚحفظ ذؼزٚف انعزاشٛى ص  ٔاظة

 انصالشاء
 ٚراتغ فٛهى ذؼهًٛٙ ػٍ انُظافح انظحٛح انشخظٛح  طفٙ

 انضزب فٙ ػذد يكٌٕ يٍ رقًٍٛ 

 610ص 

 616ص  098انُظافح انظحٛح ص ٚحفظ ذؼزٚف  ٔاظة

 األرتؼاء
 طفٙ

ٚفحض يعًٕػح يٍ األدٔٚح السرُراض أًْٛح -

 انًضاداخ انحٕٛٚح 

 حم انًسائم انكاليٛح انًكَٕح يٍ ػذج خطٕاخ 

  619ص

 601ص  096ٚحفظ ذؼزٚف انًضاداخ انحٕٛٚح ص  ٔاظة

 انخًٛس
 606اء حم انًسائم ص اسرقظ ٚقارٌ تٍٛ ساػاخ َٕيّ يغ غٛزِ يٍ سيالئّ  طفٙ

 ٔاظة
ذحضٛز ذذرٚة ايأل انفزاغاخ تانًفزداخ انًُاسثح 

 026ص 
 603ص 

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 88/ 00/  8102إلــى         01/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ الرابع:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٛح انرزتٛح اإلساليٛح انًادج

 رؼهىَٕاذط ان
 
 

 ٕوـــانــٛ

 "ًٚحفظ حذٚس " كفٗ تانًزء كذتا 

 .ٚسرُرط أًْٛح انرصثد يٍ األخثار قثم َقهٓا 

 ٚقزأ انًرؼهى انُظٕص انعٓزٚح تطالقح

 ٚفسز انكهًاخ انعذتذج ٔفقا نهسٛاق

 ٚحذد انًرؼهى ذسهسم األحذاز فٙ انقظض ٔياليح انشخظٛاخ

To talk about inventions and inventors. 
To write about their favourite inventions.       
To talk about the advantages and 
disadvantages of the inventions 

Reading: Anchor – Prepare Page 22 

Writing: Write a paragraph about your 
favourite invention. 

 االحذ
 طفٙ

 انُثٕ٘ انًٕنذ ػطهح

 ٔاظة

 االشٍُٛ
 91كراب انُشاط ص حم فقزج أتادر ألذؼهى طفٙ

Bridge to Success - L. Bk -   Unit 5        
Lesson 4   Page 81                 

 ______________________ حفظ انحذٚس"كفٗ تانًزء كذتاً" ٔاظة
Bridge to Success A. Bk   Unit 5 

Lesson 4   Page 57 

 انصالشاء
 28كراب انُشاط ص (91أٌ يغ سيالئٙ ص)حم َشاط اذؼ طفٙ

Pop Quiz  Bridge to Success Unit 2  
L. Bk Pages 22-39 -  A. Bk Pages 18 - 29      

 26-26كراب انُشاط ص (20حم أَشطح انطانة أظٛة تًفزد٘ ص) ٔاظة
Write a paragraph about your favourite 

invention          

 األرتؼاء
 23كراب انُشاط ص (28شاط انصاَٙ ٔ انصانس ص)حم انُ طفٙ

Bridge to Success - L. Bk -  Unit 5        
            Lesson  5   Page 82          

 26كراب انُشاط ص ( فٙ دفرز اإلساليٛح  26حم َشاط أشز٘ خثزاذٙ ص) ٔاظة
Bridge to Success -  A. Bk  -  Unit 5        

Lesson 5   Page  58                        

 انخًٛس
 كراب انطانة 881اطُغ رٔاتظ ص ................................ طفٙ

Bridge to Success - L. Bk -   Unit 5        
Lesson 6   Page 83                      

 29كراب انُشاط ص ................................ ٔاظة
Bridge to Success - A. Bk -   Unit 5        

Lesson 6   Page 59                     



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انرزتٛح األخالقٛح انذراساخ االظرًاػٛح انزٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

  انًخرهفح األيزاع إَٔاع تٍٛ ٚقارٌ-

 ػهٗ نهًحافظح ٛحانظح انُظافح أًْٛح ٚسرُرط-

 انعسى ساليح

 ٚسرخذو خاطٛح انرٕسٚغ الٚعاد َاذط  انضزب

 ٚضزب فٙ ػذد يكٌٕ يٍ رقًٍٛ

 ٚحم انًسائم انكاليٛح الٚعاد َاذط انضزب

ٚرؼزف األحذاز ٔانشخظٛاخ انرٙ أسسد انفكز 

 انٕحذٔ٘ فٙ دٔنح اإلياراخ 
 إدراك أَٓى سٕٛاظٌٕٓ ذغٛزاخ أشُاء انًُٕ .

 االحذ
 طفٙ

 انًٕنذ انُثٕ٘ ػطهح 

 63حم ص  19حم ص 

 ٔاظة

 االشٍُٛ
 816اسرخذاو خاطٛح انرٕسٚغ فٙ انضزب ص فٛهى ذؼهًٛٙ ٚقارٌ تٍٛ إَٔاع األيزاع انًرُٕػح  طفٙ

 812ص 091ٚحفظ ذؼزٚف انعزاشٛى ص  ٔاظة

 انصالشاء
 ٚراتغ فٛهى ذؼهًٛٙ ػٍ انُظافح انظحٛح انشخظٛح  طفٙ

 ٍ رقًٍٛ انضزب فٙ ػذد يكٌٕ ي

 610ص 

 616ص  098ٚحفظ ذؼزٚف انُظافح انظحٛح ص  ٔاظة

 األرتؼاء
 طفٙ

ٚفحض يعًٕػح يٍ األدٔٚح السرُراض أًْٛح -

 انًضاداخ انحٕٛٚح 

 حم انًسائم انكاليٛح انًكَٕح يٍ ػذج خطٕاخ 

  619ص

 601ص  096ٚحفظ ذؼزٚف انًضاداخ انحٕٛٚح ص  ٔاظة

 انخًٛس
 606اسرقظاء حم انًسائم ص  ساػاخ َٕيّ يغ غٛزِ يٍ سيالئّ ٚقارٌ تٍٛ  طفٙ

 ٔاظة
ذحضٛز ذذرٚة ايأل انفزاغاخ تانًفزداخ انًُاسثح 

 026ص 
 603ص 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 88/ 00/  8102إلــى         01/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) و الرابع الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٛح انرزتٛح اإلساليٛح انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 "ًٚحفظ حذٚس " كفٗ تانًزء كذتا 

 .ٚسرُرط أًْٛح انرصثد يٍ األخثار قثم َقهٓا 

 ٚقزأ انًرؼهى انُظٕص انعٓزٚح تطالقح

 ٚفسز انكهًاخ انعذتذج ٔفقا نهسٛاق

 ٚحذد انًرؼهى ذسهسم األحذاز فٙ انقظض ٔياليح انشخظٛاخ

To talk about inventions and inventors. 
To write about their favourite inventions.       
To talk about the advantages and 
disadvantages of the inventions 

Reading: Anchor – Prepare Page 22 

Writing: Write a paragraph about your 
favourite invention. 

 االحذ
 طفٙ

 انُثٕ٘ انًٕنذ ػطهح

 ٔاظة

 االشٍُٛ
 91كراب انُشاط ص حم فقزج أتادر ألذؼهى طفٙ

Bridge to Success - L. Bk -   Unit 5        
Lesson 4   Page 81                 

 ______________________ حفظ انحذٚس"كفٗ تانًزء كذتاً" ٔاظة
Bridge to Success A. Bk   Unit 5 

Lesson 4   Page 57 

 انصالشاء
 28كراب انُشاط ص (91حم َشاط اذؼأٌ يغ سيالئٙ ص) طفٙ

Pop Quiz  Bridge to Success Unit 2  
L. Bk Pages 22-39 -  A. Bk Pages 18 - 29      

 26-26كراب انُشاط ص (20حم أَشطح انطانة أظٛة تًفزد٘ ص) ٔاظة
Write a paragraph about your favourite 

invention          

 األرتؼاء
 23كراب انُشاط ص (28حم انُشاط انصاَٙ ٔ انصانس ص) طفٙ

Bridge to Success - L. Bk -  Unit 5        
            Lesson  5   Page 82          

 26كراب انُشاط ص ( فٙ دفرز اإلساليٛح  26حم َشاط أشز٘ خثزاذٙ ص) ٔاظة
Bridge to Success -  A. Bk  -  Unit 5        

Lesson 5   Page  58                        

 انخًٛس
 كراب انطانة 881اطُغ رٔاتظ ص ................................ طفٙ

Bridge to Success - L. Bk -   Unit 5        
Lesson 6   Page 83                      

 29راب انُشاط صك ................................ ٔاظة
Bridge to Success - A. Bk -   Unit 5        

Lesson 6   Page 59                     



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٛح األخالقٛح انذراساخ االظرًاػٛح انزٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

  انًخرهفح األيزاع إَٔاع تٍٛ ٚقارٌ-

 ػهٗ نهًحافظح انظحٛح انُظافح أًْٛح ٚسرُرط-

 انعسى ساليح

 ٚسرخذو خاطٛح انرٕسٚغ الٚعاد َاذط  انضزب

 ٚضزب فٙ ػذد يكٌٕ يٍ رقًٍٛ

 ٚحم انًسائم انكاليٛح الٚعاد َاذط انضزب

ٚرؼزف األحذاز ٔانشخظٛاخ انرٙ أسسد انفكز 

 انٕحذٔ٘ فٙ دٔنح اإلياراخ 
 ُاء انًُٕ .إدراك أَٓى سٕٛاظٌٕٓ ذغٛزاخ أش

 االحذ
 طفٙ

 ػطهح  انًٕنذ انُثٕ٘

 63حم ص  19حم ص 

 ٔاظة

 االشٍُٛ
 816اسرخذاو خاطٛح انرٕسٚغ فٙ انضزب ص فٛهى ذؼهًٛٙ ٚقارٌ تٍٛ إَٔاع األيزاع انًرُٕػح  طفٙ

 812ص 091ٚحفظ ذؼزٚف انعزاشٛى ص  ٔاظة

 انصالشاء
 انشخظٛح ٚراتغ فٛهى ذؼهًٛٙ ػٍ انُظافح انظحٛح  طفٙ

 انضزب فٙ ػذد يكٌٕ يٍ رقًٍٛ 

 610ص 

 616ص  098ٚحفظ ذؼزٚف انُظافح انظحٛح ص  ٔاظة

 األرتؼاء
 طفٙ

ٚفحض يعًٕػح يٍ األدٔٚح السرُراض أًْٛح -

 انًضاداخ انحٕٛٚح 

 حم انًسائم انكاليٛح انًكَٕح يٍ ػذج خطٕاخ 

  619ص

 601ص  096ٚحفظ ذؼزٚف انًضاداخ انحٕٛٚح ص  ٔاظة

 انخًٛس
 606اسرقظاء حم انًسائم ص  ٚقارٌ تٍٛ ساػاخ َٕيّ يغ غٛزِ يٍ سيالئّ  طفٙ

 ٔاظة
ذحضٛز ذذرٚة ايأل انفزاغاخ تانًفزداخ انًُاسثح 

 026ص 
 603ص 

 


