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 الخطة االسبوعية
 1/ 1/ 2018إلــى         28/  10/  2018لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الرابع:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتيح انرزتيح اإلطالييح انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــي

 . يثيٍ كيف تذأخ انذعىج انى اإلطالو 

 طهى. يىضح انًىالف يٍ دعىج انزطىل طهى هللا عهيه و 

  لزأ انًرعهى انُظىص لزاءج ظهزيح يزاعيًا انرُغيى

 وانضثظ انظهيى.

   .يفظز انكهًهد يظرخذًيا انًععى انىرلي وانزلًي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طىفي يكرة اطرعاتح أدتيح كُشاط إشزائي عٍ لظح. 

To talk about their memories                        

To learn about desert weather               
      To write about desert plants and animals 

Reading :Prepare reading page 12 

Writing :Writing a paragraph about a happy  
memory 

 االحذ
 انُشاط 42حم ص  (44)أذذكز و أظية( ص)حم  َشاط أتادر إلذعهى  طفي

Bridge to Success- Learner's Book 

Unit  3    Lesson   1  page 40  

 انُشاط 41حم ص  (47حم َشاط أَظى يفاهيًي ص) واظة
Bridge to Success- Activity Book 

Unit  3    Lesson   1  page 30 

 االشُيٍ
 انطانة 106لزاءج انُض )أشياء أود أٌ ذعزفها عُي( ص  (46حم َشاط اطرخذو يهاراذي ص) طفي

Bridge to Success- Learner's Book 

Unit  3    Lesson   2   page 42 

 انُشاط 43حم ص  (48حم َشاط أضع تظًري ص) واظة
Bridge to Success-Activity Book 

Unit  3    Lesson 2   page   31 

 انصالشاء
 انطانة 117-116انعًهحاإلطًيح ص  وض ذظًيع طىرج انثز طفي

Bridge to Success- Learner's Book -   
Dictation    

Lesson 10    A happy Memory  
From" I have many happy -----------smile "  
Page 34 

 Write three sentences about a desert animal انُشاط 44حم ص  (49حم انُشاط انصاَي أتحس عٍ انمائم ص) واظة

 األرتعاء
 انُشاط 45حم ص  ................................... طفي

Bridge to Success- Learner's Book 

Unit  3    Lesson   3   Page 43 

 ــــــــــــــ ................................ واظة
Bridge to Success-Activity Book 

Unit  3    Lesson  3  Page 33 

 انخًيض
 إيالء خارظي ................................... طفي

Bridge to Success- Learner's Book 

Unit 3  Lesson 4   Page 44 

 ــــــــــــــــــــــ ................................ واظة
Bridge to Success- Activity Book 

Unit  3    Lesson 4   Page  34 
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 ( أ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتيح األخالليح انذراطاخ االظرًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يمارٌ تيٍ طزق انركاشز تيٍ انكائُاخ انحيح 

يظرُرط أهًيح اَرمال انظفاخ انىراشيح يٍ اآلتاء 

 انى األتُاء 

عذ *يظركشف انطانة خظائض انضزب ولىا

 انفظًح.

 *يظركشف خاطيح انرعًيع في انضزب.

 *يعذ عىايم ويضاعفاخ عذد يا.

 يعذد أشهز انثيىخ االياراذيح لذيًا

 يمارٌ تيٍ انرعهيى انُظايي وشثح انُظايي لذيًا

يعزفح  طزائك انًُى تشكم طحي وإيعاتي ، 

 وانرعاوٌ نهعيش تزفاهيح 

 االحذ
 طفي

يظف انظفاخ يمارٌ تيٍ كائُاخ حيح يع أتُائها و

 80انري ذُرمم يٍ األتاء انى األتُاء ص 

 خظائض انضزب ولىاعذ انمظًح

 164طفحح  -163انرًاريٍ انذاذيح طفحح 

 طًى تطالح  نهغذاء انظحي وغيز انظحي 85وطفحح  84واظة طؤال أذىلع طفحح 

 166واظثاذي انًُشنيح طفحح  يحفظ ذعزيف انُظخح وانىراشح  واظة

 االشُيٍ
 شاهذ فيهى ذعهيًي عٍ انظهىن انًىرز وانًكرظة ي طفي

 خاطيح انرعًيع في انضزب 

 170ص-169انرًاريٍ انذاذيح طفحح 

 172 -171واظثاذي انًُشنيح طفحح  82يحفظ ذعزيف انظهىن وانًكرظة ص  واظة

 انصالشاء
 طفي

يشاهذ فيهى ذعهيًي عٍ انحىاص انري ذظاعذ 

 انحيىاَاخ عهى انثماء 

 وانًضاعفاخانعىايم 

  175 انرًاريٍ انذاذيح طفحح 

 واظة
داخم 111حم ذذريثاخ يزاظعح انذرص انصاَي ص 

 انفظم 
 177واظثاذي انًُشنيح طفحح 

 األرتعاء
 طفي

 يشاهذ فيهى ذعهيًي عٍ انًؤشز واالطرعاتح 

 118ص 

 ذاتع انعىايم وانًضاعفاخ 

 176ص

  178ص 118يزطى ذعزتح االَرحاء ص  واظة

 انخًيض
 يشاهذ ذعزتح عهًيح عٍ االَرحاء عُذ انُثاخ  طفي

 اطرمظاء حم انًظائم 

 180و طفحح  179طفحح 

 واظة
داخم \يزاظعح طزيعح \ذحضيز حم انرذريثاخ 

 119انفظم ص 
 184واظثاذي انًُشنيح طفحح 
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 الخطة االسبوعية
 1/ 11/  2018إلــى         28/  10/  2018لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الرابع:  الصف والشعبة
   

 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 . يثيٍ كيف تذأخ انذعىج انى اإلطالو 

 يىضح انًىالف يٍ دعىج انزطىل طهى هللا عهيه و طهى 

  قرأ المتعلم النصوص قراءة جهرية مراعًيا التنغيم والضبط
 السليم.

   .يفسر الكلملت مستخدًما المعجم الورقي والرقمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . يكتب استجابة أدبية كنشاط إثرائي عن قصة صوفي 

To talk about their memories                        
To learn about desert weather               

      To write about desert plants and animals 

Reading :Prepare reading page 12 

Writing :Writing a paragraph about a happy  
memory 

 االحد

 النشاط 42حل ص  (44حل  نشاط أبادر إلتعلم )أتذكر و أجيب( ص) صفي
Bridge to Success- Learner's Book 

Unit  3    Lesson   1  page 40  

 النشاط 41حل ص  (47حل نشاط أنظم مفاهيمي ص) واجب
Bridge to Success- Activity Book 

Unit  3    Lesson   1  page 30 

 االثنين

 الطالب 106قراءة النص )أشياء أود أن تعرفها عني( ص  (46حل نشاط استخدم مهاراتي ص) صفي
Bridge to Success- Learner's Book 

Unit  3    Lesson   2   page 42 

 النشاط 43حل ص  (48حل نشاط أضع بصمتي ص) واجب
Bridge to Success-Activity Book 

Unit  3    Lesson 2   page   31 

 الثالثاء

 الطالب 117-116الجملةاإلسمية ص  تسميع سورة البروج صفي
Bridge to Success- Learner's Book -   Dictation    

Lesson 10    A happy Memory  
From" I have many happy -----------smile "  Page 34 

 Write three sentences about a desert animal النشاط 44حل ص  (49حل النشاط الثاني أبحث عن القائل ص) واجب

 األربعاء

 النشاط 45ص حل  ................................... صفي
Bridge to Success- Learner's Book 

Unit  3    Lesson   3   Page 43 

 ــــــــــــــ ................................ واجب
Bridge to Success-Activity Book 

Unit  3    Lesson  3  Page 33 

 الخميس

 إمالء خارجي ................................... صفي
Bridge to Success- Learner's Book 

Unit 3  Lesson 4   Page 44 

 ــــــــــــــــــــــ ................................ واجب
Bridge to Success- Activity Book 

Unit  3    Lesson 4   Page  34 
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 ( ب ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انرزتيح األخالليح خ االظرًاعيحانذراطا انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يمارٌ تيٍ طزق انركاشز تيٍ انكائُاخ انحيح 

يظرُرط أهًيح اَرمال انظفاخ انىراشيح يٍ اآلتاء 

 انى األتُاء 

*يظركشف انطانة خظائض انضزب ولىاعذ 

 انفظًح.

 *يظركشف خاطيح انرعًيع في انضزب.

 يا. *يعذ عىايم ويضاعفاخ عذد

 يعذد أشهز انثيىخ االياراذيح لذيًا

 يمارٌ تيٍ انرعهيى انُظايي وشثح انُظايي لذيًا

يعزفح  طزائك انًُى تشكم طحي وإيعاتي ، 

 وانرعاوٌ نهعيش تزفاهيح 

 االحذ
 طفي

يمارٌ تيٍ كائُاخ حيح يع أتُائها ويظف انظفاخ 

 80انري ذُرمم يٍ األتاء انى األتُاء ص 

 ذ انمظًحخظائض انضزب ولىاع

 164طفحح  -163انرًاريٍ انذاذيح طفحح 

 طًى تطالح  نهغذاء انظحي وغيز انظحي 85وطفحح  84واظة طؤال أذىلع طفحح 

 166واظثاذي انًُشنيح طفحح  يحفظ ذعزيف انُظخح وانىراشح  واظة

 االشُيٍ
 يشاهذ فيهى ذعهيًي عٍ انظهىن انًىرز وانًكرظة  طفي

  خاطيح انرعًيع في انضزب

 170ص-169انرًاريٍ انذاذيح طفحح 

 172 -171واظثاذي انًُشنيح طفحح  82يحفظ ذعزيف انظهىن وانًكرظة ص  واظة

 انصالشاء
 طفي

يشاهذ فيهى ذعهيًي عٍ انحىاص انري ذظاعذ 

 انحيىاَاخ عهى انثماء 

 انعىايم وانًضاعفاخ

  175 انرًاريٍ انذاذيح طفحح 

 واظة
داخم 111انذرص انصاَي ص حم ذذريثاخ يزاظعح 

 انفظم 
 177واظثاذي انًُشنيح طفحح 

 األرتعاء
 طفي

 يشاهذ فيهى ذعهيًي عٍ انًؤشز واالطرعاتح 

 118ص 

 ذاتع انعىايم وانًضاعفاخ 

 176ص

  178ص 118يزطى ذعزتح االَرحاء ص  واظة

 انخًيض
 يشاهذ ذعزتح عهًيح عٍ االَرحاء عُذ انُثاخ  طفي

 انًظائم اطرمظاء حم 

 180و طفحح  179طفحح 

 واظة
داخم \يزاظعح طزيعح \ذحضيز حم انرذريثاخ 

 119انفظم ص 
 184واظثاذي انًُشنيح طفحح 
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 الخطة االسبوعية
 1/ 11/  2018إلــى         28/  10/  2018لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الرابعا:  الصف والشعبة
   

 English انعزتيح انهغح انرزتيح اإلطالييح انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــي

 . يثيٍ كيف تذأخ انذعىج انى اإلطالو 

 يىضح انًىالف يٍ دعىج انزطىل طهى هللا عهيه و طهى 

 يحهم انًرعهى َظىطا لظظيح

 يحذدانًرعهى انرغيزاخ انًعاسيح في انعًم انري يمزؤها

 يمزأ انًرعهى انُظىص لزاءج ظهزيح يزاعيا انرُغيى

To talk about their memories                        

To learn about desert weather               
      To write about desert plants and animals 

Reading :Prepare reading page 12 

Writing :Writing a paragraph about a happy  memory 

 االحذ
 55كراب انُشاط ص (44تعلم )أتذكر و أجيب( ص)حل  نشاط أبادر إل طفي

Bridge to Success- Learner's Book 

Unit  3    Lesson   1  page 40  

 54كراب انُشاط ص (47حل نشاط أنظم مفاهيمي ص) واظة
Bridge to Success- Activity Book 

Unit  3    Lesson   1  page 30 

 االشُيٍ
 57كراب انُشاط ص (46تي ص)حل نشاط استخدم مهارا طفي

Bridge to Success- Learner's Book 

Unit  3    Lesson   2   page 42 

 56كراب انُشاط ص (48حل نشاط أضع بصمتي ص) واظة
Bridge to Success-Activity Book 

Unit  3    Lesson 2   page   31 

 انصالشاء
 60كراب انُشاط ص  تسميع سورة البروج طفي

Bridge to Success- Learner's Book -   
Dictation    

Lesson 10    A happy Memory  
From" I have many happy -----------smile "  
Page 34 

 Write three sentences about a desert animal 61كراب انُشاط ص  (49حل النشاط الثاني أبحث عن القائل ص) واظة

 األرتعاء
 175كراب انطانة ص ................................... طفي

Bridge to Success- Learner's Book 

Unit  3    Lesson   3   Page 43 

 175كراب انطانة ص ................................ واظة
Bridge to Success-Activity Book 

Unit  3    Lesson  3  Page 33 

 انخًيض
 64كراب انُشاط ص  ................................... طفي

Bridge to Success- Learner's Book 

Unit 3  Lesson 4   Page 44 

 63كراب انُشاط ص ................................ واظة
Bridge to Success- Activity Book 

Unit  3    Lesson 4   Page  34 
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 ( ج ) لرابعا:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتيح األخالليح انذراطاخ االظرًاعيح انزياضياخ انعهىو نًادجا

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــي

  انحيح انكائُاخ تيٍ انركاشز طزق تيٍ يمارٌ

 اآلتاء يٍ انىراشيح انظفاخ اَرمال أهًيح يظرُرط

 األتُاء انى

*يظركشف انطانة خظائض انضزب ولىاعذ 

 انفظًح.

 نضزب.*يظركشف خاطيح انرعًيع في ا

 *يعذ عىايم ويضاعفاخ عذد يا.

 لذيًا االياراذيح انثيىخ أشهز يعذد

 لذيًا انُظايي وشثح انُظايي انرعهيى تيٍ يمارٌ

 ، وإيعاتي طحي تشكم انًُى طزائك  يعزفح

 تزفاهيح نهعيش وانرعاوٌ

 االحذ
 طفي

يمارٌ تيٍ كائُاخ حيح يع أتُائها ويظف انظفاخ 

 80تُاء ص انري ذُرمم يٍ األتاء انى األ

 خظائض انضزب ولىاعذ انمظًح

 164ص  163ص 

 انظحي وغيز انظحي نهغذاء  تطالح طًى 85وطفحح  84واظة طؤال أذىلع طفحح 

 166ص يحفظ ذعزيف انُظخح وانىراشح  واظة

 االشُيٍ
 يشاهذ فيهى ذعهيًي عٍ انظهىن انًىرز وانًكرظة  طفي

 خاطيح انرعًيع في انضزب 

 170ص-169ص 

 172ص  82يحفظ ذعزيف انظهىن وانًكرظة ص  واظة

 انصالشاء
 طفي

يشاهذ فيهى ذعهيًي عٍ انحىاص انري ذظاعذ 

 انحيىاَاخ عهى انثماء 

 انعىايم وانًضاعفاخ

  175ص

 واظة
داخم 111حم ذذريثاخ يزاظعح انذرص انصاَي ص 

 انفظم 
 177ص 

 األرتعاء
 طفي

 يشاهذ فيهى ذعهيًي عٍ انًؤشز واالطرعاتح 

 118ص 

 ذاتع انعىايم وانًضاعفاخ 

 176ص

 178ص 118يزطى ذعزتح االَرحاء ص  واظة

 انخًيض
 يشاهذ ذعزتح عهًيح عٍ االَرحاء عُذ انُثاخ  طفي

 اطرمظاء حم انًظائم 

 182و ص 181ص

 واظة
داخم \يزاظعح طزيعح \ذحضيز حم انرذريثاخ 

 119م ص انفظ
 184ص
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 الخطة االسبوعية
 1/ 11/  2018إلــى         28/  10/  2018لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الرابع:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتيح انرزتيح اإلطالييح انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــي

 . يثيٍ كيف تذأخ انذعىج انى اإلطالو 

 نزطىل طهى هللا عهيه و طهىيىضح انًىالف يٍ دعىج ا 

 يحهم انًرعهى َظىطا لظظيح

 يحذدانًرعهى انرغيزاخ انًعاسيح في انعًم انري يمزؤها

 يمزأ انًرعهى انُظىص لزاءج ظهزيح يزاعيا انرُغيى

To talk about their memories                        

To learn about desert weather               
      To write about desert plants and animals 

Reading :Prepare reading page 12 

Writing :Writing a paragraph about a happy  memory 

 االحذ
 55كراب انُشاط ص (44حل  نشاط أبادر إلتعلم )أتذكر و أجيب( ص) طفي

Bridge to Success- Learner's Book 

Unit  3    Lesson   1  page 40  

 54كراب انُشاط ص (47حل نشاط أنظم مفاهيمي ص) واظة
Bridge to Success- Activity Book 

Unit  3    Lesson   1  page 30 

 االشُيٍ
 57كراب انُشاط ص (46حل نشاط استخدم مهاراتي ص) طفي

Bridge to Success- Learner's Book 

Unit  3    Lesson   2   page 42 

 56كراب انُشاط ص (48نشاط أضع بصمتي ص)حل  واظة
Bridge to Success-Activity Book 

Unit  3    Lesson 2   page   31 

 انصالشاء
 60كراب انُشاط ص  تسميع سورة البروج طفي

Bridge to Success- Learner's Book -   
Dictation    

Lesson 10    A happy Memory  
From" I have many happy -----------smile "  
Page 34 

 Write three sentences about a desert animal 61كراب انُشاط ص  (49حل النشاط الثاني أبحث عن القائل ص) واظة

 األرتعاء
 175كراب انطانة ص ................................... طفي

Bridge to Success- Learner's Book 

Unit  3    Lesson   3   Page 43 

 175كراب انطانة ص ................................ واظة
Bridge to Success-Activity Book 

Unit  3    Lesson  3  Page 33 

 انخًيض
 64كراب انُشاط ص  ................................... طفي

Bridge to Success- Learner's Book 

Unit 3  Lesson 4   Page 44 

 63كراب انُشاط ص ................................ واظة
Bridge to Success- Activity Book 

Unit  3    Lesson 4   Page  34 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) الرابع الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتيح األخالليح انذراطاخ االظرًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــي

  انحيح انكائُاخ تيٍ نركاشزا طزق تيٍ يمارٌ

 اآلتاء يٍ انىراشيح انظفاخ اَرمال أهًيح يظرُرط

 األتُاء انى

*يظركشف انطانة خظائض انضزب ولىاعذ 

 انفظًح.

 *يظركشف خاطيح انرعًيع في انضزب.

 *يعذ عىايم ويضاعفاخ عذد يا.

 لذيًا االياراذيح انثيىخ أشهز يعذد

 لذيًا اييانُظ وشثح انُظايي انرعهيى تيٍ يمارٌ

 ، وإيعاتي طحي تشكم انًُى طزائك  يعزفح

 تزفاهيح نهعيش وانرعاوٌ

 االحذ
 طفي

يمارٌ تيٍ كائُاخ حيح يع أتُائها ويظف انظفاخ 

 80انري ذُرمم يٍ األتاء انى األتُاء ص 

 خظائض انضزب ولىاعذ انمظًح

 164ص  163ص 

 انظحي وغيز حيانظ نهغذاء  تطالح طًى 85وطفحح  84واظة طؤال أذىلع طفحح 

 166ص يحفظ ذعزيف انُظخح وانىراشح  واظة

 االشُيٍ
 يشاهذ فيهى ذعهيًي عٍ انظهىن انًىرز وانًكرظة  طفي

 خاطيح انرعًيع في انضزب 

 170ص-169ص 

 172ص  82يحفظ ذعزيف انظهىن وانًكرظة ص  واظة

 انصالشاء
 طفي

يشاهذ فيهى ذعهيًي عٍ انحىاص انري ذظاعذ 

 اَاخ عهى انثماء انحيى

 انعىايم وانًضاعفاخ

  175ص

 واظة
داخم 111حم ذذريثاخ يزاظعح انذرص انصاَي ص 

 انفظم 
 177ص 

 األرتعاء
 طفي

 يشاهذ فيهى ذعهيًي عٍ انًؤشز واالطرعاتح 

 118ص 

 ذاتع انعىايم وانًضاعفاخ 

 176ص

 178ص 118يزطى ذعزتح االَرحاء ص  واظة

 انخًيض
 ذعزتح عهًيح عٍ االَرحاء عُذ انُثاخ  يشاهذ طفي

 اطرمظاء حم انًظائم 

 182و ص 181ص

 واظة
داخم \يزاظعح طزيعح \ذحضيز حم انرذريثاخ 

 119انفظم ص 
 184ص

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 1/ 11/  2018إلــى         28/  10/  2018لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ الرابع:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتيح رزتيح اإلطالييحان انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــي

 . يبين كيف بدأت الدعوة الى اإلسالم 

 .يوضح المواقف من دعوة الرسول صلى هللا عليه و سلم 

 يحهم انًرعهى َظىطا لظظيح

 يحذدانًرعهى انرغيزاخ انًعاسيح في انعًم انري يمزؤها

 يزاعيا انرُغيى يمزأ انًرعهى انُظىص لزاءج ظهزيح

To talk about their memories                        

To learn about desert weather               
      To write about desert plants and animals 

Reading :Prepare reading page 12 

Writing :Writing a paragraph about a happy  memory 

 ذاالح
 55كراب انُشاط ص (44حل  نشاط أبادر إلتعلم )أتذكر و أجيب( ص) طفي

Bridge to Success- Learner's Book 

Unit  3    Lesson   1  page 40  

 54كراب انُشاط ص (47حل نشاط أنظم مفاهيمي ص) واظة
Bridge to Success- Activity Book 

Unit  3    Lesson   1  page 30 

 االشُيٍ
 57كراب انُشاط ص (46حل نشاط استخدم مهاراتي ص) يطف

Bridge to Success- Learner's Book 

Unit  3    Lesson   2   page 42 

 56كراب انُشاط ص (48حل نشاط أضع بصمتي ص) واظة
Bridge to Success-Activity Book 

Unit  3    Lesson 2   page   31 

 انصالشاء
 60كراب انُشاط ص  تسميع سورة البروج طفي

Bridge to Success- Learner's Book -   
Dictation    

Lesson 10    A happy Memory  
From" I have many happy -----------smile "  
Page 34 

 Write three sentences about a desert animal 61كراب انُشاط ص  (49حل النشاط الثاني أبحث عن القائل ص) واظة

 األرتعاء
 175كراب انطانة ص ................................... طفي

Bridge to Success- Learner's Book 

Unit  3    Lesson   3   Page 43 

 175كراب انطانة ص ................................ واظة
Bridge to Success-Activity Book 

Unit  3    Lesson  3  Page 33 

 يضانخً
 64كراب انُشاط ص  ................................... طفي

Bridge to Success- Learner's Book 

Unit 3  Lesson 4   Page 44 

 63كراب انُشاط ص ................................ واظة
Bridge to Success- Activity Book 

Unit  3    Lesson 4   Page  34 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الرابع:  شعبةالصف والتابع 
 

 انرزتيح األخالليح انذراطاخ االظرًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــي

  انحيح انكائُاخ تيٍ انركاشز طزق تيٍ يمارٌ

 اآلتاء يٍ انىراشيح انظفاخ اَرمال أهًيح يظرُرط

 األتُاء انى

*يظركشف انطانة خظائض انضزب ولىاعذ 

 انفظًح.

 ركشف خاطيح انرعًيع في انضزب.*يظ

 *يعذ عىايم ويضاعفاخ عذد يا.

 لذيًا االياراذيح انثيىخ أشهز يعذد

 لذيًا انُظايي وشثح انُظايي انرعهيى تيٍ يمارٌ

 ، وإيعاتي طحي تشكم انًُى طزائك  يعزفح

 تزفاهيح نهعيش وانرعاوٌ

 االحذ
 طفي

يمارٌ تيٍ كائُاخ حيح يع أتُائها ويظف انظفاخ 

 80ذُرمم يٍ األتاء انى األتُاء ص  انري

 خظائض انضزب ولىاعذ انمظًح

 164ص  163ص 

 انظحي وغيز انظحي نهغذاء  تطالح طًى 85وطفحح  84واظة طؤال أذىلع طفحح 

 166ص يحفظ ذعزيف انُظخح وانىراشح  واظة

 االشُيٍ
 يشاهذ فيهى ذعهيًي عٍ انظهىن انًىرز وانًكرظة  طفي

 انضزب  خاطيح انرعًيع في

 170ص-169ص 

 172ص  82يحفظ ذعزيف انظهىن وانًكرظة ص  واظة

 انصالشاء
 طفي

يشاهذ فيهى ذعهيًي عٍ انحىاص انري ذظاعذ 

 انحيىاَاخ عهى انثماء 

 انعىايم وانًضاعفاخ

  175ص

 واظة
داخم 111حم ذذريثاخ يزاظعح انذرص انصاَي ص 

 انفظم 
 177ص 

 األرتعاء
 طفي

 ى ذعهيًي عٍ انًؤشز واالطرعاتح يشاهذ فيه

 118ص 

 ذاتع انعىايم وانًضاعفاخ 

 176ص

 178ص 118يزطى ذعزتح االَرحاء ص  واظة

 انخًيض
 يشاهذ ذعزتح عهًيح عٍ االَرحاء عُذ انُثاخ  طفي

 اطرمظاء حم انًظائم 

 182و ص 181ص

 واظة
داخم \يزاظعح طزيعح \ذحضيز حم انرذريثاخ 

 119انفظم ص 
 184ص

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 1/ 11/  2018إلــى         28/  10/  2018لألســـبـوع مــن  

 ( ) و الرابع الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتيح انرزتيح اإلطالييح انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــي

 . يبين كيف بدأت الدعوة الى اإلسالم 

 عليه و سلم.يوضح المواقف من دعوة الرسول صلى هللا  

 يحهم انًرعهى َظىطا لظظيح

 يحذدانًرعهى انرغيزاخ انًعاسيح في انعًم انري يمزؤها

 يمزأ انًرعهى انُظىص لزاءج ظهزيح يزاعيا انرُغيى

To talk about their memories                        

To learn about desert weather               
      To write about desert plants and animals 

Reading :Prepare reading page 12 

Writing :Writing a paragraph about a happy  memory 

 االحذ
 55كراب انُشاط ص (44حل  نشاط أبادر إلتعلم )أتذكر و أجيب( ص) طفي

Bridge to Success- Learner's Book 

Unit  3    Lesson   1  page 40  

 54كراب انُشاط ص (47حل نشاط أنظم مفاهيمي ص) واظة
Bridge to Success- Activity Book 

Unit  3    Lesson   1  page 30 

 االشُيٍ
 57كراب انُشاط ص (46حل نشاط استخدم مهاراتي ص) طفي

Bridge to Success- Learner's Book 

Unit  3    Lesson   2   page 42 

 56كراب انُشاط ص (48صمتي ص)حل نشاط أضع ب واظة
Bridge to Success-Activity Book 

Unit  3    Lesson 2   page   31 

 انصالشاء
 60كراب انُشاط ص  تسميع سورة البروج طفي

Bridge to Success- Learner's Book -   
Dictation    

Lesson 10    A happy Memory  
From" I have many happy -----------smile "  
Page 34 

 Write three sentences about a desert animal 61كراب انُشاط ص  (49حل النشاط الثاني أبحث عن القائل ص) واظة

 األرتعاء
 175كراب انطانة ص ................................... طفي

Bridge to Success- Learner's Book 

Unit  3    Lesson   3   Page 43 

 175كراب انطانة ص ................................ واظة
Bridge to Success-Activity Book 

Unit  3    Lesson  3  Page 33 

 انخًيض
 64كراب انُشاط ص  ................................... طفي

Bridge to Success- Learner's Book 

Unit 3  Lesson 4   Page 44 

 63كراب انُشاط ص ................................ واظة
Bridge to Success- Activity Book 

Unit  3    Lesson 4   Page  34 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتيح األخالليح انذراطاخ االظرًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــي

  انحيح انكائُاخ يٍت انركاشز طزق تيٍ يمارٌ

 اآلتاء يٍ انىراشيح انظفاخ اَرمال أهًيح يظرُرط

 األتُاء انى

*يظركشف انطانة خظائض انضزب ولىاعذ 

 انفظًح.

 *يظركشف خاطيح انرعًيع في انضزب.

 *يعذ عىايم ويضاعفاخ عذد يا.

 لذيًا االياراذيح انثيىخ أشهز يعذد

 الذيً انُظايي وشثح انُظايي انرعهيى تيٍ يمارٌ

 ، وإيعاتي طحي تشكم انًُى طزائك  يعزفح

 تزفاهيح نهعيش وانرعاوٌ

 االحذ
 طفي

يمارٌ تيٍ كائُاخ حيح يع أتُائها ويظف انظفاخ 

 80انري ذُرمم يٍ األتاء انى األتُاء ص 

 خظائض انضزب ولىاعذ انمظًح

 164ص  163ص 

 انظحي وغيز انظحي نهغذاء  تطالح طًى 85وطفحح  84واظة طؤال أذىلع طفحح 

 166ص يحفظ ذعزيف انُظخح وانىراشح  واظة

 االشُيٍ
 يشاهذ فيهى ذعهيًي عٍ انظهىن انًىرز وانًكرظة  طفي

 خاطيح انرعًيع في انضزب 

 170ص-169ص 

 172ص  82يحفظ ذعزيف انظهىن وانًكرظة ص  واظة

 انصالشاء
 طفي

يشاهذ فيهى ذعهيًي عٍ انحىاص انري ذظاعذ 

 انثماء  انحيىاَاخ عهى

 انعىايم وانًضاعفاخ

  175ص

 واظة
داخم 111حم ذذريثاخ يزاظعح انذرص انصاَي ص 

 انفظم 
 177ص 

 األرتعاء
 طفي

 يشاهذ فيهى ذعهيًي عٍ انًؤشز واالطرعاتح 

 118ص 

 ذاتع انعىايم وانًضاعفاخ 

 176ص

 178ص 118يزطى ذعزتح االَرحاء ص  واظة

 انخًيض
 هًيح عٍ االَرحاء عُذ انُثاخ يشاهذ ذعزتح ع طفي

 اطرمظاء حم انًظائم 

 182و ص 181ص

 واظة
داخم \يزاظعح طزيعح \ذحضيز حم انرذريثاخ 

 119انفظم ص 
 184ص

 


