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 الخطة االسبوعية

    31/   10/  2019 إلــى        72/   10/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ) أ ( الرابع الـــــصــف   

 English انهغخ انعشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 . ٌغتُتذ  يكبَخ األخالق فً االعالو 

 ًتعهى ألغبو انفعم وٌؼجطهب ػجطًب طحًٍحبٌعٍٍ ان. 

 د فمشاد .ٌكتت ًَظب عشدًٌب يٍ حال 

 .ٌكتت األنف انهٍُخ فً  َهبٌخ األعًبء و األفعبل كتبثخ طحٍحخ 
 انخطخ اإلحشائٍخ9

 ٌكتت اعتزبثخ أدثٍخ نمظخ عمف األحالو. -

 To ask and answer questions about 
dinosaurs. 

 To talk about their favourite dinosaurs.     

Reading : Anchor – Prepare and read  Page 23/24 

Writing  : Search for information to write a 
paragraph about your favourite dinosaur 

 االحذ

 كتبة انُشبؽ 72حم  ص  (72حم َشبؽ ألشأ و أرٍت ص) طفً
Bridge to Success 

Learner's Book  Unit 6 ,Lesson 9 Page 105 

 انُشبؽ 72حم ص  (72حم َشبؽ أالحع و اعتُتذ ص) وارت

Bridge to Success 
Activity Book Unit 6  
Lesson 9 Page  71 

 االحٍٍُ
 انُشبؽ  72حم ص  ................................ طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 6 ,Lesson 10  Page  106 

 حم وسلخ عًم عٍ ألغبو انفعم ............................. وارت
Bridge to Success 

Activity Book Unit   6 ,Lesson  10  Page   72 

 انخالحبء
 انُشبؽ  72حم ص  (72حم َشبؽ أتعبوٌ يع صيالئً ص) طفً

Pop Quiz   Learner's Book and Activity Book 
  Unit 6  

 Write three facts about Dinosaurs ــــــــــــ (03َشبؽ أثحج ص)حم  وارت

 األسثعبء
 03 - 03كتبثخ يغىدح انُض انغشدي عٍ يىلف يشسد ثه ص   طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 6 ,Lesson   10  page10 107 

 "Write  a few sentences using" used to لشاءح وتمٍٍى انُض انغشدي   وارت

 انخًٍظ
 إيالء  يٍ َض يمالتً طغٍشح. (07_03حم أَشطخ انطبنت ص) طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 6  

Lesson  11  page 108 

 Write a good paragraph about your pet dinosaur ـــــــــــــــــــ (30حفع حذٌج أو حجٍجخ ص) وارت



QM-119-F3 

 ( أ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع  

 انتشثٍخ األخاللٍخ انذساعبد االرتًبعٍخ انشٌبػٍبد انعهىو انًبدح

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اعتُتبد خىاص انًبء 

 انًمبسَخ ثٍٍ حبالد انًبء 

 أٌ ٌحذد يب إرا كبٌ انعذد أونًٍب أو غٍش أونًٍب  -

 أٌ ٌزذ كغًشا يكبفئب نكغش يعطً -

 أٌ ٌكتت انكغش فً أثغؾ طىسح -

 ٌمبسٌ و ٌشتت انكغىس أٌ -

 

 ٌخًٍ األهًٍخ االلتظذٌخ نهضساعخ فً دونخ اإليبساد .

 ٌظًى خشائؾ وأشكبال رغشافٍخ يختهفخ نعشع انًعهىيبد .

 . تحذٌذ يىالع ؽشق انتزبسح انجشٌخ وانجحشٌخ 

  ٌانتحذث عٍ أهى انجؼبئع انًختهفخ انتً كب

 ٌتبرش ثهب عجش انطشق انجشٌخ وانجحشٌخ

 االحذ
 ع فٍهى تعهًًٍ عٍ يكىَبد انًبء عش - طفً

 دسط 9 األعذاد األونٍخ و انغٍش أونٍخ 

 حم انتًبسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئم 

   383 - 384طفحخ 

 00, 03ص 
وارت إرًع طىسا عٍ ثعغ انجؼبئع انتً كبٌ ٌتبرش فٍهب 

 لذًٌب 

 385 - 384وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  707ص حفع تعشٌف انزضيء  وارت

 االحٍٍُ
 يشبهذح فٍهى تعهًًٍ عٍ انتىتش انغطحً عهى عطح انًبء  فًط

 َشبؽ عًهً 9 تًخٍم انكغىس انًتكبفئخ

 405- 405انتذسٌت و انتطجٍك طفحخ 

 

 403وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  700حفع تعشٌف انتىتش انغطحً ص  وارت

 انخالحبء
 وطف كخبفخ انًبء فً حبنته انغبئهخ وانغبصٌخ وانظهجخ  طفً

 ختجبس انمظٍش األول اإل

 ( 335 – 354يٍ طفحخ ) 

 دسط 9 انكغىس انًتكبفئخ 

 حم انتًبسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئم

 407 - 406طفحخ  

 450-408وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  702حفع تعشٌف ثخبس انًبء ص  وارت

 األسثعبء
 702اعتُتبد يفهىو انحشاسح انُىعٍخ ص  طفً

 دسط 9 أثغؾ طىسح 

 

 بسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئمحم انتً

 453 - 454طفحخ  

 455-454وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  702حفع تعشٌف انحشاسح انُىعٍخ ص  وارت

 انخًٍظ
  720حم تذسٌجبد انىحذح داخم انفظم ص طفً

 دسط 9 يمبسَخ انكغىس و تشتٍجهب

 حم انتًبسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئم

 450 - 458طفحخ  

 455وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  722 ص 33 َبلذ شتفكٍ عؤال حم وارت
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 الخطة االسبوعية

    31/   10/  2019 إلــى        72/   10/ 2019 لألســـبـوع مــن                                ( ب)  الرابع الـــــصــف   

 English انهغخ انعشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوــــٍانـ

 . ٌغتُتذ  يكبَخ األخالق فً االعالو 

 .ٌعٍٍ انًتعهى ألغبو انفعم وٌؼجطهب ػجطًب طحًٍحب 

 د فمشاد .ٌكتت ًَظب عشدًٌب يٍ حال 

 .ٌكتت األنف انهٍُخ فً  َهبٌخ األعًبء و األفعبل كتبثخ طحٍحخ 
 انخطخ اإلحشائٍخ9

 ٌكتت اعتزبثخ أدثٍخ نمظخ عمف األحالو. -

 To ask and answer questions about 
dinosaurs. 

 To talk about their favourite dinosaurs.     

Reading : Anchor – Prepare and read  Page 23/24 

Writing  : Search for information to write a 
paragraph about your favourite dinosaur 

 االحذ

 كتبة انُشبؽ 72حم  ص  (72حم َشبؽ ألشأ و أرٍت ص) طفً
Bridge to Success 

Learner's Book  Unit 6 ,Lesson 9 Page 105 

 انُشبؽ 72حم ص  (72حم َشبؽ أالحع و اعتُتذ ص) وارت

Bridge to Success 
Activity Book Unit 6  
Lesson 9 Page  71 

 االحٍٍُ
 انُشبؽ  72حم ص  ................................ طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 6 ,Lesson 10  Page  106 

 حم وسلخ عًم عٍ ألغبو انفعم ............................. وارت
Bridge to Success 

Activity Book Unit   6 ,Lesson  10  Page   72 

 انخالحبء
 انُشبؽ  72حم ص  (72حم َشبؽ أتعبوٌ يع صيالئً ص) طفً

Pop Quiz   Learner's Book and Activity Book 
  Unit 6  

 Write three facts about Dinosaurs ــــــــــــ (03حم َشبؽ أثحج ص) وارت

 األسثعبء
 03 - 03كتبثخ يغىدح انُض انغشدي عٍ يىلف يشسد ثه ص   طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 6 ,Lesson   10  page10 107 

 "Write  a few sentences using" used to ح وتمٍٍى انُض انغشدي لشاء  وارت

 انخًٍظ
 إيالء  يٍ َض يمالتً طغٍشح. (07_03حم أَشطخ انطبنت ص) طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 6 Lesson  11  page 108 

 Write a good paragraph about your pet dinosaur ـــــــــــــــــــ (30حفع حذٌج أو حجٍجخ ص) وارت
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 ( ب ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 

 انتشثٍخ األخاللٍخ انذساعبد االرتًبعٍخ انشٌبػٍبد انعهىو انًبدح

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اعتُتبد خىاص انًبء 

 انًمبسَخ ثٍٍ حبالد انًبء 

 أٌ ٌحذد يب إرا كبٌ انعذد أونًٍب أو غٍش أونًٍب  -

 كغًشا يكبفئب نكغش يعطًأٌ ٌزذ  -

 أٌ ٌكتت انكغش فً أثغؾ طىسح -

 أٌ ٌمبسٌ و ٌشتت انكغىس -

 

 ٌخًٍ األهًٍخ االلتظذٌخ نهضساعخ فً دونخ اإليبساد .

 ٌظًى خشائؾ وأشكبال رغشافٍخ يختهفخ نعشع انًعهىيبد .

 . تحذٌذ يىالع ؽشق انتزبسح انجشٌخ وانجحشٌخ 

 ٌانتحذث عٍ أهى انجؼبئع انًختهفخ انتً كب 

 ٌتبرش ثهب عجش انطشق انجشٌخ وانجحشٌخ

 االحذ
 عشع فٍهى تعهًًٍ عٍ يكىَبد انًبء  - طفً

 دسط 9 األعذاد األونٍخ و انغٍش أونٍخ 

 حم انتًبسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئم 

   383 - 384طفحخ 

 00, 03ص 
وارت إرًع طىسا عٍ ثعغ انجؼبئع انتً كبٌ ٌتبرش فٍهب 

 لذًٌب 

 385 - 384وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  707ص ء حفع تعشٌف انزضي وارت

 االحٍٍُ
 يشبهذح فٍهى تعهًًٍ عٍ انتىتش انغطحً عهى عطح انًبء  طفً

 َشبؽ عًهً 9 تًخٍم انكغىس انًتكبفئخ

 405- 405انتذسٌت و انتطجٍك طفحخ 

 

 403وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  700حفع تعشٌف انتىتش انغطحً ص  وارت

 انخالحبء
 طف كخبفخ انًبء فً حبنته انغبئهخ وانغبصٌخ وانظهجخ و طفً

 اإلختجبس انمظٍش األول 

 ( 335 – 354يٍ طفحخ ) 

 دسط 9 انكغىس انًتكبفئخ 

 حم انتًبسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئم

 407 - 406طفحخ  

 450-408وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  702حفع تعشٌف ثخبس انًبء ص  وارت

 األسثعبء
 702فهىو انحشاسح انُىعٍخ ص اعتُتبد ي طفً

 دسط 9 أثغؾ طىسح 

 

 حم انتًبسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئم

 453 - 454طفحخ  

 455-454وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  702حفع تعشٌف انحشاسح انُىعٍخ ص  وارت

 انخًٍظ
  720حم تذسٌجبد انىحذح داخم انفظم ص طفً

 دسط 9 يمبسَخ انكغىس و تشتٍجهب

 اتٍخ و انًغبئمحم انتًبسٌٍ انز

 450 - 458طفحخ  

 455وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  722 ص 33 َبلذ تفكٍش عؤال حم وارت
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 الخطة االسبوعية

    31/   10/  2019 إلــى        72/   10/ 2019 لألســـبـوع مــن                     ( ج)  الرابع الـــــصــف    

 English انهغخ انعشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 . ٌغتُتذ  يكبَخ األخالق فً االعالو 

 ٌمشأ انًتعهى لشاءح رهشٌخ ثطاللخ يشاعٍب انتُغٍى وانؼجؾ انغهٍى 

 ثىظف انًتعهى انكهًبد انزذٌذح فً عٍبلبد تفغش يعُبهب 

 ٌعٍٍ انًتعهى الغبو األفعبل وٌؼجطهب ػجطب طحٍحب 

 To ask and answer questions about 
dinosaurs. 

 To talk about their favourite dinosaurs.     

Reading : Anchor – Prepare and read  Page 23/24 

Writing  : Search for information to write a 
paragraph about your favourite dinosaur 

 االحذ

 77تبة انُشبؽ صك (72حم َشبؽ ألشأ و أرٍت ص) طفً
Bridge to Success 

Learner's Book  Unit 6 ,Lesson 9 Page 105 

 73كتبة انُشبؽ ص  (72حم َشبؽ أالحع و اعتُتذ ص) وارت
Bridge to Success 

Activity Book Unit 6  
Lesson 9 Page  71 

 االحٍٍُ
 23-23كتبة انطبنت ص ................................ طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 6 ,Lesson 10  Page  106 

 70كتبة انُشبؽ ص ............................. وارت
Bridge to Success 

Activity Book Unit   6 ,Lesson  10  Page   72 

 انخالحبء
 72-72كتبة انُشبؽ ص (72حم َشبؽ أتعبوٌ يع صيالئً ص) طفً

Pop Quiz   Learner's Book and Activity Book 
  Unit 6  

 Write three facts about Dinosaurs 72كتبة انُشبؽ ص (03حم َشبؽ أثحج ص) وارت

 األسثعبء
 22كتبة انطبنت ص  طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 6 ,Lesson   10  page10 107 

 "Write  a few sentences using" used to ----------------------------------  وارت

 انخًٍظ
 22-22كتبة انطبنت ص (07_03حم أَشطخ انطبنت ص) طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 6 Lesson  11  page 108 

 Write a good paragraph about your pet dinosaur ---------------------------- (30حفع حذٌج أو حجٍجخ ص) وارت
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 ( ج ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتشثٍخ األخاللٍخ انذساعبد االرتًبعٍخ انشٌبػٍبد انعهىو انًبدح

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اعتُتبد خىاص انًبء 

 انًمبسَخ ثٍٍ حبالد انًبء 

 أٌ ٌحذد يب إرا كبٌ انعذد أونًٍب أو غٍش أونًٍب  -

 أٌ ٌزذ كغًشا يكبفئب نكغش يعطً -

 ٌ ٌكتت انكغش فً أثغؾ طىسحأ -

 أٌ ٌمبسٌ و ٌشتت انكغىس -

 

 ٌخًٍ األهًٍخ االلتظذٌخ نهضساعخ فً دونخ اإليبساد .

 ٌظًى خشائؾ وأشكبال رغشافٍخ يختهفخ نعشع انًعهىيبد .

 . تحذٌذ يىالع ؽشق انتزبسح انجشٌخ وانجحشٌخ 

  ٌانتحذث عٍ أهى انجؼبئع انًختهفخ انتً كب

 شٌخ وانجحشٌخٌتبرش ثهب عجش انطشق انج

 االحذ
 عشع فٍهى تعهًًٍ عٍ يكىَبد انًبء  - طفً

 دسط 9 األعذاد األونٍخ و انغٍش أونٍخ 

 حم انتًبسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئم 

   383 - 384طفحخ 

 00, 03ص 
وارت إرًع طىسا عٍ ثعغ انجؼبئع انتً كبٌ ٌتبرش فٍهب 

 لذًٌب 

 385 - 384طفحخ  وارجبتً انًُضنٍخ 707ص حفع تعشٌف انزضيء  وارت

 االحٍٍُ
 يشبهذح فٍهى تعهًًٍ عٍ انتىتش انغطحً عهى عطح انًبء  طفً

 َشبؽ عًهً 9 تًخٍم انكغىس انًتكبفئخ

 405- 405انتذسٌت و انتطجٍك طفحخ 

 

 403وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  700حفع تعشٌف انتىتش انغطحً ص  وارت

 انخالحبء
 انغبئهخ وانغبصٌخ وانظهجخ وطف كخبفخ انًبء فً حبنته  طفً

 اإلختجبس انمظٍش األول 

 ( 335 – 354يٍ طفحخ ) 

 دسط 9 انكغىس انًتكبفئخ 

 حم انتًبسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئم

 407 - 406طفحخ  

 450-408وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  702حفع تعشٌف ثخبس انًبء ص  وارت

 األسثعبء
 702اعتُتبد يفهىو انحشاسح انُىعٍخ ص  طفً

 دسط 9 أثغؾ طىسح 

 

 حم انتًبسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئم

 453 - 454طفحخ  

 455-454وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  702حفع تعشٌف انحشاسح انُىعٍخ ص  وارت

 انخًٍظ
  720حم تذسٌجبد انىحذح داخم انفظم ص طفً

 دسط 9 يمبسَخ انكغىس و تشتٍجهب

 حم انتًبسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئم

 450 - 458طفحخ  

 455وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  722 ص 33 َبلذ تفكٍش عؤال حم وارت
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 الخطة االسبوعية

    31/   10/  2019 إلــى        27/   10/ 2019 لألســـبـوع مــن                             ( د)  الرابع الـــــصــف   

 English انهغخ انعشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح 

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 . ٌغتُتذ  يكبَخ األخالق فً االعالو 

 ٌمشأ انًتعهى لشاءح رهشٌخ ثطاللخ يشاعٍب انتُغٍى وانؼجؾ انغهٍى 

 ثىظف انًتعهى انكهًبد انزذٌذح فً عٍبلبد تفغش يعُبهب 

 ٌعٍٍ انًتعهى الغبو األفعبل وٌؼجطهب ػجطب طحٍحب 

 To ask and answer questions about 
dinosaurs. 

 To talk about their favourite dinosaurs.     

Reading : Anchor – Prepare and read  Page 23/24 

Writing  : Search for information to write a 
paragraph about your favourite dinosaur 

 االحذ

 77كتبة انُشبؽ ص (72حم َشبؽ ألشأ و أرٍت ص) طفً
Bridge to Success 

Learner's Book  Unit 6 ,Lesson 9 Page 105 

 73كتبة انُشبؽ ص  (72حم َشبؽ أالحع و اعتُتذ ص) وارت
Bridge to Success 

Activity Book Unit 6  
Lesson 9 Page  71 

 االحٍٍُ
 23-23كتبة انطبنت ص ................................ طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 6 ,Lesson 10  Page  106 

 70كتبة انُشبؽ ص ............................. وارت
Bridge to Success 

Activity Book Unit   6 ,Lesson  10  Page   72 

 انخالحبء
 72-72كتبة انُشبؽ ص (72حم َشبؽ أتعبوٌ يع صيالئً ص) طفً

Pop Quiz   Learner's Book and Activity Book 
  Unit 6  

 Write three facts about Dinosaurs 72كتبة انُشبؽ ص (03حم َشبؽ أثحج ص) وارت

 األسثعبء
 22كتبة انطبنت ص  طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 6 ,Lesson   10  page10 107 

 "Write  a few sentences using" used to ----------------------------------  وارت

 انخًٍظ
 22-22كتبة انطبنت ص (07_03حم أَشطخ انطبنت ص) طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 6 Lesson  11  page 108 

 Write a good paragraph about your pet dinosaur ---------------------------- (30حفع حذٌج أو حجٍجخ ص) وارت
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 ( د ) الرابع:  ف والشعبةالصتابع 
 

  

 انتشثٍخ األخاللٍخ انذساعبد االرتًبعٍخ انشٌبػٍبد انعهىو انًبدح

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اعتُتبد خىاص انًبء 

 انًمبسَخ ثٍٍ حبالد انًبء 

 أٌ ٌحذد يب إرا كبٌ انعذد أونًٍب أو غٍش أونًٍب  -

 أٌ ٌزذ كغًشا يكبفئب نكغش يعطً -

 أثغؾ طىسح أٌ ٌكتت انكغش فً -

 أٌ ٌمبسٌ و ٌشتت انكغىس -

 

 ٌخًٍ األهًٍخ االلتظذٌخ نهضساعخ فً دونخ اإليبساد .

 ٌظًى خشائؾ وأشكبال رغشافٍخ يختهفخ نعشع انًعهىيبد .

 . تحذٌذ يىالع ؽشق انتزبسح انجشٌخ وانجحشٌخ 

  ٌانتحذث عٍ أهى انجؼبئع انًختهفخ انتً كب

 ٌتبرش ثهب عجش انطشق انجشٌخ وانجحشٌخ

 الحذا
 عشع فٍهى تعهًًٍ عٍ يكىَبد انًبء  - طفً

 دسط 9 األعذاد األونٍخ و انغٍش أونٍخ 

 حم انتًبسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئم 

   383 - 384طفحخ 

 00, 03ص 
وارت إرًع طىسا عٍ ثعغ انجؼبئع انتً كبٌ ٌتبرش فٍهب 

 لذًٌب 

 385 - 384وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  707ص حفع تعشٌف انزضيء  وارت

 االحٍٍُ
 يشبهذح فٍهى تعهًًٍ عٍ انتىتش انغطحً عهى عطح انًبء  طفً

 َشبؽ عًهً 9 تًخٍم انكغىس انًتكبفئخ

 405- 405انتذسٌت و انتطجٍك طفحخ 

 

 403وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  700حفع تعشٌف انتىتش انغطحً ص  وارت

 انخالحبء
 خ وانظهجخ وطف كخبفخ انًبء فً حبنته انغبئهخ وانغبصٌ طفً

 اإلختجبس انمظٍش األول 

 ( 335 – 354يٍ طفحخ ) 

 دسط 9 انكغىس انًتكبفئخ 

 حم انتًبسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئم

 407 - 406طفحخ  

 450-408وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  702حفع تعشٌف ثخبس انًبء ص  وارت

 األسثعبء
 702اعتُتبد يفهىو انحشاسح انُىعٍخ ص  طفً

 ىسح دسط 9 أثغؾ ط

 

 حم انتًبسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئم

 453 - 454طفحخ  

 455-454وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  702حفع تعشٌف انحشاسح انُىعٍخ ص  وارت

 انخًٍظ
  720حم تذسٌجبد انىحذح داخم انفظم ص طفً

 دسط 9 يمبسَخ انكغىس و تشتٍجهب

 حم انتًبسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئم

 450 - 458طفحخ  

 455وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  722 ص 33 َبلذ تفكٍش عؤال حم وارت
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 الخطة االسبوعية

    31/   10/  2019 إلــى        27/   10/ 2019 لألســـبـوع مــن                                    ( هـ)  الرابع الـــــصــف   

 English انهغخ انعشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح 

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 . ٌغتُتذ  يكبَخ األخالق فً االعالو 

 ٌمشأ انًتعهى لشاءح رهشٌخ ثطاللخ يشاعٍب انتُغٍى وانؼجؾ انغهٍى 

 ثىظف انًتعهى انكهًبد انزذٌذح فً عٍبلبد تفغش يعُبهب 

 ٌعٍٍ انًتعهى الغبو األفعبل وٌؼجطهب ػجطب طحٍحب 

 To ask and answer questions about 
dinosaurs. 

 To talk about their favourite dinosaurs.     

Reading : Anchor – Prepare and read  Page 23/24 

Writing  : Search for information to write a 
paragraph about your favourite dinosaur 

 االحذ

 77كتبة انُشبؽ ص (72حم َشبؽ ألشأ و أرٍت ص) طفً
Bridge to Success 

Learner's Book  Unit 6 ,Lesson 9 Page 105 

 73كتبة انُشبؽ ص  (72حم َشبؽ أالحع و اعتُتذ ص) وارت
Bridge to Success 

Activity Book Unit 6  
Lesson 9 Page  71 

 االحٍٍُ
 23-23كتبة انطبنت ص ................................ طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 6 ,Lesson 10  Page  106 

 70كتبة انُشبؽ ص ............................. وارت
Bridge to Success 

Activity Book Unit   6 ,Lesson  10  Page   72 

 انخالحبء
 72-72كتبة انُشبؽ ص (72حم َشبؽ أتعبوٌ يع صيالئً ص) طفً

Pop Quiz   Learner's Book and Activity Book 
  Unit 6  

 Write three facts about Dinosaurs 72كتبة انُشبؽ ص (03حم َشبؽ أثحج ص) وارت

 األسثعبء
 22كتبة انطبنت ص  طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 6 ,Lesson   10  page10 107 

 "Write  a few sentences using" used to ----------------------------------  وارت

 انخًٍظ
 22-22كتبة انطبنت ص (07_03حم أَشطخ انطبنت ص) طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 6 Lesson  11  page 108 

 Write a good paragraph about your pet dinosaur ---------------------------- (30حفع حذٌج أو حجٍجخ ص) وارت



QM-119-F3 

 

 

 ( هـ ) الرابع:  بةالصف والشعتابع 
 

  

 انتشثٍخ األخاللٍخ انذساعبد االرتًبعٍخ انشٌبػٍبد انعهىو انًبدح

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اعتُتبد خىاص انًبء 

 انًمبسَخ ثٍٍ حبالد انًبء 

 أٌ ٌحذد يب إرا كبٌ انعذد أونًٍب أو غٍش أونًٍب  -

 أٌ ٌزذ كغًشا يكبفئب نكغش يعطً -

 طىسحأٌ ٌكتت انكغش فً أثغؾ  -

 أٌ ٌمبسٌ و ٌشتت انكغىس -

 

 ٌخًٍ األهًٍخ االلتظذٌخ نهضساعخ فً دونخ اإليبساد .

 ٌظًى خشائؾ وأشكبال رغشافٍخ يختهفخ نعشع انًعهىيبد .

 . تحذٌذ يىالع ؽشق انتزبسح انجشٌخ وانجحشٌخ 

  ٌانتحذث عٍ أهى انجؼبئع انًختهفخ انتً كب

 ٌتبرش ثهب عجش انطشق انجشٌخ وانجحشٌخ

 االحذ
 عشع فٍهى تعهًًٍ عٍ يكىَبد انًبء  - فًط

 دسط 9 األعذاد األونٍخ و انغٍش أونٍخ 

 حم انتًبسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئم 

   383 - 384طفحخ 

 00, 03ص 
وارت إرًع طىسا عٍ ثعغ انجؼبئع انتً كبٌ ٌتبرش فٍهب 

 لذًٌب 

 385 - 384وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  707ص حفع تعشٌف انزضيء  وارت

 حٍٍُاال
 يشبهذح فٍهى تعهًًٍ عٍ انتىتش انغطحً عهى عطح انًبء  طفً

 َشبؽ عًهً 9 تًخٍم انكغىس انًتكبفئخ

 405- 405انتذسٌت و انتطجٍك طفحخ 

 

 403وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  700حفع تعشٌف انتىتش انغطحً ص  وارت

 انخالحبء
 هجخ وطف كخبفخ انًبء فً حبنته انغبئهخ وانغبصٌخ وانظ طفً

 اإلختجبس انمظٍش األول 

 ( 335 – 354يٍ طفحخ ) 

 دسط 9 انكغىس انًتكبفئخ 

 حم انتًبسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئم

 407 - 406طفحخ  

 450-408وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  702حفع تعشٌف ثخبس انًبء ص  وارت

 األسثعبء
 702اعتُتبد يفهىو انحشاسح انُىعٍخ ص  طفً

 دسط 9 أثغؾ طىسح 

 

 حم انتًبسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئم

 453 - 454طفحخ  

 455-454وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  702حفع تعشٌف انحشاسح انُىعٍخ ص  وارت

 انخًٍظ
  720حم تذسٌجبد انىحذح داخم انفظم ص طفً

 دسط 9 يمبسَخ انكغىس و تشتٍجهب

 حم انتًبسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئم

 450 - 458طفحخ  

 455وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  722 ص 33 َبلذ تفكٍش العؤ حم وارت



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    31/   10/  2019 إلــى        27/   10/ 2019 لألســـبـوع مــن                                  ( و)  الرابع الـــــصــف   

 English انهغخ انعشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح 

 ىَىاتذ انتعه
 
 

 ىوـــانــٍ

 . ٌغتُتذ  يكبَخ األخالق فً االعالو 

 ٌمشأ انًتعهى لشاءح رهشٌخ ثطاللخ يشاعٍب انتُغٍى وانؼجؾ انغهٍى 

 ثىظف انًتعهى انكهًبد انزذٌذح فً عٍبلبد تفغش يعُبهب 

 ٌعٍٍ انًتعهى الغبو األفعبل وٌؼجطهب ػجطب طحٍحب 

 To ask and answer questions about 
dinosaurs. 

 To talk about their favourite dinosaurs.     

Reading : Anchor – Prepare and read  Page 23/24 

Writing  : Search for information to write a 
paragraph about your favourite dinosaur 

 االحذ

 77كتبة انُشبؽ ص (72حم َشبؽ ألشأ و أرٍت ص) طفً
Bridge to Success 

Learner's Book  Unit 6 ,Lesson 9 Page 105 

 73كتبة انُشبؽ ص  (72حم َشبؽ أالحع و اعتُتذ ص) وارت
Bridge to Success 

Activity Book Unit 6  
Lesson 9 Page  71 

 االحٍٍُ
 23-23كتبة انطبنت ص ................................ طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 6 ,Lesson 10  Page  106 

 70كتبة انُشبؽ ص ............................. وارت
Bridge to Success 

Activity Book Unit   6 ,Lesson  10  Page   72 

 انخالحبء
 72-72كتبة انُشبؽ ص (72حم َشبؽ أتعبوٌ يع صيالئً ص) طفً

Pop Quiz   Learner's Book and Activity Book 
  Unit 6  

 Write three facts about Dinosaurs 72كتبة انُشبؽ ص (03حم َشبؽ أثحج ص) وارت

 األسثعبء
 22كتبة انطبنت ص  طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 6 ,Lesson   10  page10 107 

 "Write  a few sentences using" used to ----------------------------------  وارت

 انخًٍظ
 22-22كتبة انطبنت ص (07_03حم أَشطخ انطبنت ص) طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 6 Lesson  11  page 108 

 Write a good paragraph about your pet dinosaur ---------------------------- (30حفع حذٌج أو حجٍجخ ص) وارت
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 ( و ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 

 

 انتشثٍخ األخاللٍخ انذساعبد االرتًبعٍخ انشٌبػٍبد انعهىو انًبدح

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اعتُتبد خىاص انًبء 

 انًمبسَخ ثٍٍ حبالد انًبء 

 أٌ ٌحذد يب إرا كبٌ انعذد أونًٍب أو غٍش أونًٍب  -

 أٌ ٌزذ كغًشا يكبفئب نكغش يعطً -

 أٌ ٌكتت انكغش فً أثغؾ طىسح -

 ٌشتت انكغىسأٌ ٌمبسٌ و  -

 

 ٌخًٍ األهًٍخ االلتظذٌخ نهضساعخ فً دونخ اإليبساد .

 ٌظًى خشائؾ وأشكبال رغشافٍخ يختهفخ نعشع انًعهىيبد .

 . تحذٌذ يىالع ؽشق انتزبسح انجشٌخ وانجحشٌخ 

  ٌانتحذث عٍ أهى انجؼبئع انًختهفخ انتً كب

 ٌتبرش ثهب عجش انطشق انجشٌخ وانجحشٌخ

 االحذ
 هًًٍ عٍ يكىَبد انًبء عشع فٍهى تع - طفً

 دسط 9 األعذاد األونٍخ و انغٍش أونٍخ 

 حم انتًبسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئم 

   383 - 384طفحخ 

 00, 03ص 
وارت إرًع طىسا عٍ ثعغ انجؼبئع انتً كبٌ ٌتبرش فٍهب 

 لذًٌب 

 385 - 384وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  707ص حفع تعشٌف انزضيء  وارت

 االحٍٍُ
 فٍهى تعهًًٍ عٍ انتىتش انغطحً عهى عطح انًبء  يشبهذح طفً

 َشبؽ عًهً 9 تًخٍم انكغىس انًتكبفئخ

 405- 405انتذسٌت و انتطجٍك طفحخ 

 

 403وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  700حفع تعشٌف انتىتش انغطحً ص  وارت

 انخالحبء
 وطف كخبفخ انًبء فً حبنته انغبئهخ وانغبصٌخ وانظهجخ  طفً

 مظٍش األول اإلختجبس ان

 ( 335 – 354يٍ طفحخ ) 

 دسط 9 انكغىس انًتكبفئخ 

 حم انتًبسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئم

 407 - 406طفحخ  

 450-408وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  702حفع تعشٌف ثخبس انًبء ص  وارت

 األسثعبء
 702اعتُتبد يفهىو انحشاسح انُىعٍخ ص  طفً

 دسط 9 أثغؾ طىسح 

 

 تٍخ و انًغبئمحم انتًبسٌٍ انزا

 453 - 454طفحخ  

 455-454وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  702حفع تعشٌف انحشاسح انُىعٍخ ص  وارت

 انخًٍظ
  720حم تذسٌجبد انىحذح داخم انفظم ص طفً

 دسط 9 يمبسَخ انكغىس و تشتٍجهب

 حم انتًبسٌٍ انزاتٍخ و انًغبئم

 450 - 458طفحخ  

 455وارجبتً انًُضنٍخ طفحخ  722 ص 33 َبلذ تفكٍش عؤال حم وارت

 


