
QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    07/   02/  2019 إلــى        03/   02/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ) أ ( الرابع الـــــصــف   

 English اللغح الؼشتٍح التشتٍح اإلعالهٍح الوادج

 ًىاتذ التؼلن
 
 

 ىمـــالــٍ

 .ٌثٍي أهوٍح طالج الزواػح و فضلها 

 ؼلن الٌض تطاللح هشاػًٍا التٌغٍن.ٌمشأ الوت 

 .ًٌفغش الوتؼلن الكلواخ هغتخذًها الوؼزن الىسلً أوالشلو 

 .ٌكتة اعتزاتح أدتٍح لمظح هؼطفً المشهضي 

 .كٌشاط إحشائً: ٌغتخذم الحاعىب لتحشٌش كتاتته لالعتزاتحاألدتٍح 

 To describe and compare objects. 

 To use clues to solve problems.             

Reading: Anchor - Prepare and read pages 24 - 26  

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

 االحذ
 الٌشاط 73حل ص  ٌمشأ الحذٌج و ٌفغش هفشداته طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7  Lesson  4   page  116 

 Activity Book Unit 7   Lesson 4 page  81 الٌشاط 73حل ص  (54حفظ الحذٌج ص) وارة

 االحٌٍي
 الٌشاط  73حل ص  ......................... طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7  Lesson 5 page  117 

 Activity Book Unit  7  Lesson 5 page  82 الٌشاط 73حل ص  ..................... وارة

 الخالحاء
 لشاءج لظح الوختشع الظغٍش الٌشاط (53حل ًشاط أالحظ و اعتٌتذ ص) طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 7  Lesson  6 page  118 

 Activity Book Unit  7  Lesson 6 page   83 الٌشاط 54ص  (53حل ًشاط أًظن هفاهٍوً ص) وارة

 األستؼاء
 هتاتؼح لشاءج لظح هؼطفً المشهضي (53حل ًشاط أضغ تظوتً و أحة وطًٌ ص) طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7   Lesson 7 page 119 

 

 Activity Book Unit  7  Lesson 7 page   84 55وتٌفٍزها فً  57اختٍاس ههوح هي ص  (45_45حل أًشطح الطالة ص) وارة

 خوٍظال
 إهــالء.  طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7    Lesson 8 page 122 

 

 ـــــــــــــ  وارة
Write two sentences in simple Past Tense .Then, 

change them into negative 
  



QM-119-F3 

 ( أ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 

 التشتٍح األخاللٍح ػٍحالذساعاخ االرتوا الشٌاضٍاخ الؼلىم الوادج

 ًىاتذ التؼلن
 
 

 ىمـــالــٍ

 الوماسًح تٍي خظائض الواء الوختلفح 

 اعتٌتاد خظائض التغٍش الفٍضٌائً والكٍوٍائً 

 أى ٌغتخذم الكغىس الوؼٍاسٌح للوماسًح و التشتٍة -

 أى ٌغتخذم التفكٍش الوٌطمً فً حل الوغائل -

 أى ٌكتة هؼادلح توخل كل ػذد كغشي -

 

  التلىث واالصدحام . أعثابٌفغش 

 *ٌىضح أًىاع التلىث .

  تمذٌن وطف تغٍظ لفىائذ الؼاللاخ الوتثادلح

تٍي شؼىب هختلفح والوشاكل التً ٌحتول أى 

 تٌزن

 االحذ
 453حل تذسٌثاخ التحضٍش لالختثاس داخل الفظل ص  طفً

 دسط : إعتخذام الكغىس الوؼٍاسٌح للوماسًح و التشتٍة 

 لوغائل حل التواسٌي الزاتٍح و ا

  525طفحح 

 53وارة ص  55، 73ص 

  527وارثاتً الوٌضلٍح طفحح  حفظ تؼشٌف الكخافح والوادج والكتلح والىصى  وارة

 االثنين
 ػشع فٍلن تؼلٍوً ػي التغٍشاخ الفٍضٌائٍح  طفً

 

 تاتغ : إعتخذام الكغىس الوؼٍاسٌح للوماسًح و التشتٍة 

 حل التواسٌي الزاتٍح و الوغائل 

  526 طفحح

 527وارثاتً الوٌضلٍح طفحح  445حفظ تؼشٌف التغٍش الفٍضٌائً ص  وارة

 الثالثاء
 443تزشتح ػلوٍح ػي االًظهاس والغلٍاى ص  طفً

 اإلختثاس المظٍش الخاًً 

 ( 515 – 485هي طفحح ) 

 

 دسط : حل الوغائل تإعتخذام التفكٍش الوٌطمً 

 حل التواسٌي الزاتٍح و الوغائل

 558 - 557طفحح  

 535 - 529التحمك هي تمذهً طفحح  443حفظ تؼشٌف االًظهاس والغلٍاى ص  وارة

 األربعاء
 443ص فٍلن تؼلٍوً ػي دوسج الواء  طفً

 حل الوغائل تإعتخذام التفكٍش الوٌطمًتاتغ : 

 

 534حل هشارؼح اإلعتشاتٍزٍاخ طفحح 

 536ضلٍح طفحح وارثاتً الوٌ 443حفظ تؼشٌف دوسج الواء ص  وارة

 الخميس
 وطف هغاس الواء هي الوحٍظ الى لطشج الوطش   طفً

 دسط : األػذاد الكغشٌح

 حل التواسٌي الزاتٍح و الوغائل

 545 - 539طفحح  

 542 - 541وارثاتً الوٌضلٍح طفحح  443حفظ تؼشٌف التثخثش والتكخٍف ص  وارة

  



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    07/   02/  2019 إلــى        03/   02/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( ب)  عالراب الـــــصــف  

 English اللغح الؼشتٍح التشتٍح اإلعالهٍح الوادج

 ًىاتذ التؼلن
 
 

 ىمـــالــٍ

 .ٌثٍي أهوٍح طالج الزواػح و فضلها 

 .ٌمشأ الوتؼلن الٌض تطاللح هشاػًٍا التٌغٍن 

 لوتؼلن الكلواخ هغتخذًها الوؼزن الىسلً أوالشلوً.ٌفغش ا 

 .ٌكتة اعتزاتح أدتٍح لمظح هؼطفً المشهضي 

 .كٌشاط إحشائً: ٌغتخذم الحاعىب لتحشٌش كتاتته لالعتزاتحاألدتٍح 

 To describe and compare objects. 

 To use clues to solve problems.             

Reading: Anchor - Prepare and read pages 24 - 26  

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

 االحذ
 الٌشاط 73حل ص  ٌمشأ الحذٌج و ٌفغش هفشداته طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7  Lesson  4   page  116 

 Activity Book Unit 7   Lesson 4 page  81 لٌشاطا 73حل ص  (54حفظ الحذٌج ص) وارة

 االحٌٍي
 الٌشاط  73حل ص  ......................... طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7  Lesson 5 page  117 

 Activity Book Unit  7  Lesson 5 page  82 الٌشاط 73حل ص  ..................... وارة

 اءالخالح
 لشاءج لظح الوختشع الظغٍش الٌشاط (53حل ًشاط أالحظ و اعتٌتذ ص) طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 7  Lesson  6 page  118 

 Activity Book Unit  7  Lesson 6 page   83 الٌشاط 54ص  (53حل ًشاط أًظن هفاهٍوً ص) وارة

 األستؼاء
 هتاتؼح لشاءج لظح هؼطفً المشهضي (53وطًٌ ص)حل ًشاط أضغ تظوتً و أحة  طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7   Lesson 7 page 119 

 

 Activity Book Unit  7  Lesson 7 page   84 55وتٌفٍزها فً  57اختٍاس ههوح هي ص  (45_45حل أًشطح الطالة ص) وارة

 الخوٍظ
 إهــالء.  طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7    Lesson 8 page 122 

 

 ـــــــــــــ  وارة
Write two sentences in simple Past Tense .Then, 

change them into negative 
   



QM-119-F3 

 

 ( ب ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 

 التشتٍح األخاللٍح الذساعاخ االرتواػٍح الشٌاضٍاخ الؼلىم الوادج

 ًىاتذ التؼلن
 
 

 ىمـــالــٍ

  الوختلفح الواء خظائض تٍي الوماسًح

 والكٍوٍائً الفٍضٌائً التغٍش خظائض اعتٌتاد

 أى ٌغتخذم الكغىس الوؼٍاسٌح للوماسًح و التشتٍة -

 أى ٌغتخذم التفكٍش الوٌطمً فً حل الوغائل -

 أى ٌكتة هؼادلح توخل كل ػذد كغشي

 . ٌفغش أعثاب التلىث واالصدحام 

 *ٌىضح أًىاع التلىث .

  تمذٌن وطف تغٍظ لفىائذ الؼاللاخ الوتثادلح

تٍي شؼىب هختلفح والوشاكل التً ٌحتول أى 

 تٌزن

 االحذ
 453حل تذسٌثاخ التحضٍش لالختثاس داخل الفظل ص  طفً

 دسط : إعتخذام الكغىس الوؼٍاسٌح للوماسًح و التشتٍة 

 حل التواسٌي الزاتٍح و الوغائل 

  525طفحح 

 53وارة ص  55، 73ص 

  527وارثاتً الوٌضلٍح طفحح  حفظ تؼشٌف الكخافح والوادج والكتلح والىصى  ارةو

 االحٌٍي
 ػشع فٍلن تؼلٍوً ػي التغٍشاخ الفٍضٌائٍح  طفً

 

 تاتغ : إعتخذام الكغىس الوؼٍاسٌح للوماسًح و التشتٍة 

 حل التواسٌي الزاتٍح و الوغائل 

  526طفحح 

 527وارثاتً الوٌضلٍح طفحح  445ً ص حفظ تؼشٌف التغٍش الفٍضٌائ وارة

 الخالحاء
 443تزشتح ػلوٍح ػي االًظهاس والغلٍاى ص  طفً

 اإلختثاس المظٍش الخاًً 

 ( 515 – 485هي طفحح ) 

 

 دسط : حل الوغائل تإعتخذام التفكٍش الوٌطمً 

 حل التواسٌي الزاتٍح و الوغائل

 558 - 557طفحح  

 535 - 529التحمك هي تمذهً طفحح  443غلٍاى ص حفظ تؼشٌف االًظهاس وال وارة

 األستؼاء
 443فٍلن تؼلٍوً ػي دوسج الواء ص  طفً

 حل الوغائل تإعتخذام التفكٍش الوٌطمًتاتغ : 

 

 534حل هشارؼح اإلعتشاتٍزٍاخ طفحح 

 536وارثاتً الوٌضلٍح طفحح  443حفظ تؼشٌف دوسج الواء ص  وارة

 الخوٍظ
 اء هي الوحٍظ الى لطشج الوطش  وطف هغاس الو طفً

 دسط : األػذاد الكغشٌح

 حل التواسٌي الزاتٍح و الوغائل

 545 - 539طفحح  

 542 - 541وارثاتً الوٌضلٍح طفحح  443حفظ تؼشٌف التثخثش والتكخٍف ص  وارة



QM-119-F3 

 
 

  

 الخطة االسبوعية

    07/   02/  2019 إلــى        03/   02/ 2019 ســـبـوع مــن لأل                             ( ج)  الرابع الـــــصــف   

 English اللغح الؼشتٍح التشتٍح اإلعالهٍح الوادج

 ًىاتذ التؼلن
 
 

 ىمـــالــٍ

 .ٌثٍي أهوٍح طالج الزواػح و فضلها 

 .ٌمشأ الوتؼلن الٌض تطاللح هشاػًٍا التٌغٍن 

 والشلوً.ٌفغش الوتؼلن الكلواخ هغتخذًها الوؼزن الىسلً أ 

 .ٌكتة اعتزاتح أدتٍح لمظح هؼطفً المشهضي 

 .كٌشاط إحشائً: ٌغتخذم الحاعىب لتحشٌش كتاتته لالعتزاتحاألدتٍح 

 To describe and compare objects. 

 To use clues to solve problems.             

Reading: Anchor - Prepare and read pages 24 - 26  

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

 االحذ
 الٌشاط 73حل ص  ٌمشأ الحذٌج و ٌفغش هفشداته طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7  Lesson  4   page  116 

 Activity Book Unit 7   Lesson 4 page  81 الٌشاط 73حل ص  (54حفظ الحذٌج ص) وارة

 االحٌٍي
 الٌشاط  73حل ص  ......................... طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7  Lesson 5 page  117 

 Activity Book Unit  7  Lesson 5 page  82 الٌشاط 73حل ص  ..................... وارة

 الخالحاء
 ءج لظح الوختشع الظغٍش الٌشاطلشا (53حل ًشاط أالحظ و اعتٌتذ ص) طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 7  Lesson  6 page  118 

 Activity Book Unit  7  Lesson 6 page   83 الٌشاط 54ص  (53حل ًشاط أًظن هفاهٍوً ص) وارة

 األستؼاء
 ضيهتاتؼح لشاءج لظح هؼطفً المشه (53حل ًشاط أضغ تظوتً و أحة وطًٌ ص) طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7   Lesson 7 page 119 

 

 Activity Book Unit  7  Lesson 7 page   84 55وتٌفٍزها فً  57اختٍاس ههوح هي ص  (45_45حل أًشطح الطالة ص) وارة

 الخوٍظ
 إهــالء.  طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7    Lesson 8 page 122 

 

 ـــــــــــــ  وارة
Write two sentences in simple Past Tense .Then, 

change them into negative 

 



QM-119-F3 

 ( ج ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 التشتٍح األخاللٍح الذساعاخ االرتواػٍح الشٌاضٍاخ الؼلىم الوادج

 ًىاتذ التؼلن
 
 

 ىمـــالــٍ

 ختلفح الوماسًح تٍي خظائض الواء الو

 اعتٌتاد خظائض التغٍش الفٍضٌائً والكٍوٍائً

 . ٌماسى الكغىس الوختلفح 

  ٌغتكشف االػذاد الكغشٌح والكغىس الوؼتلح

 وٌفشق تٌٍهوا .

 . ٌزوغ الكغىس الوتشاتهح* 

 .ٌحل الوغائل الكالهٍح ػلى الكغىس 

 . ٌفغش أعثاب التلىث واالصدحام 

 *ٌىضح أًىاع التلىث .

 ذ الؼاللاخ الوتثادلح تمذٌن وطف تغٍظ لفىائ

تٍي شؼىب هختلفح والوشاكل التً ٌحتول أى 

 تٌزن

 االحذ
 طفً

حل تذسٌثاخ التحضٍش لالختثاس داخل الفظل 

 453ص 
 525اعتخذام الكغىس الوؼٍاسٌح للوماسًح ص 

 53وارة ص  55، 73ص 

 528ص  حفظ تؼشٌف الكخافح والوادج والكتلح والىصى  وارة

 االحٌٍي
 534ص  533اعتمظاء حل الوغائل ص  لن تؼلٍوً ػي التغٍشاخ الفٍضٌائٍح ػشع فٍ طفً

 536ص  445حفظ تؼشٌف التغٍش الفٍضٌائً ص  وارة

 الخالحاء
 طفً

تزشتح ػلوٍح ػي االًظهاس والغلٍاى ص 

443 

 (552الى ص  485)اختثاس لظٍش هي ص 

 539االػذاد الكغشٌح ص 

 

 542ص  443حفظ تؼشٌف االًظهاس والغلٍاى ص  وارة

 األستؼاء
 545االػذاد الكغشٌح والكغىس الوؼتلح ص  443فٍلن تؼلٍوً ػي دوسج الواء ص  طفً

 548 443حفظ تؼشٌف دوسج الواء ص  وارة

 الخوٍظ
 طفً

وطف هغاس الواء هي الوحٍظ الى لطشج 

 الوطش  
 563تشاتهح ص اعتخذام الٌوارد فً روغ  الكغىس الو

 566ص  443حفظ تؼشٌف التثخثش والتكخٍف ص  وارة

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    07/   02/  2019 إلــى        03/   02/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( د)  الرابع الـــــصــف  

 English اللغح الؼشتٍح التشتٍح اإلعالهٍح الوادج 

 اتذ التؼلنًى
 
 

 ىمـــالــٍ

 .ٌثٍي أهوٍح طالج الزواػح و فضلها 

 .ٌمشأ الوتؼلن الٌض تطاللح هشاػًٍا التٌغٍن 

 .ًٌفغش الوتؼلن الكلواخ هغتخذًها الوؼزن الىسلً أوالشلو 

 .ٌكتة اعتزاتح أدتٍح لمظح هؼطفً المشهضي 

 .كٌشاط إحشائً: ٌغتخذم الحاعىب لتحشٌش كتاتته لالعتزاتحاألدتٍح 

 To describe and compare objects. 

 To use clues to solve problems.             

Reading: Anchor - Prepare and read pages 24 - 26  

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

 االحذ
 الٌشاط 73حل ص  ٌمشأ الحذٌج و ٌفغش هفشداته طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7  Lesson  4   page  116 

 Activity Book Unit 7   Lesson 4 page  81 الٌشاط 73حل ص  (54حفظ الحذٌج ص) وارة

 االحٌٍي
 الٌشاط  73حل ص  ......................... طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7  Lesson 5 page  117 

 Activity Book Unit  7  Lesson 5 page  82 الٌشاط 73حل ص  ..................... وارة

 الخالحاء
 لشاءج لظح الوختشع الظغٍش الٌشاط (53حل ًشاط أالحظ و اعتٌتذ ص) طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 7  Lesson  6 page  118 

 Activity Book Unit  7  Lesson 6 page   83 الٌشاط 54ص  (53فاهٍوً ص)حل ًشاط أًظن ه وارة

 األستؼاء
 هتاتؼح لشاءج لظح هؼطفً المشهضي (53حل ًشاط أضغ تظوتً و أحة وطًٌ ص) طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7   Lesson 7 page 119 

 

 Activity Book Unit  7  Lesson 7 page   84 55وتٌفٍزها فً  57ص  اختٍاس ههوح هي (45_45حل أًشطح الطالة ص) وارة

 الخوٍظ
 إهــالء.  طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7    Lesson 8 page 122 

 

 ـــــــــــــ  وارة
Write two sentences in simple Past Tense .Then, 

change them into negative 
 



QM-119-F3 

 

 ( د ) الرابع:  صف والشعبةالتابع 
 

  

 التشتٍح األخاللٍح الذساعاخ االرتواػٍح الشٌاضٍاخ الؼلىم الوادج

 ًىاتذ التؼلن
 
 

 ىمـــالــٍ

 الوماسًح تٍي خظائض الواء الوختلفح 

 اعتٌتاد خظائض التغٍش الفٍضٌائً والكٍوٍائً

 . ٌماسى الكغىس الوختلفح 

 ح ٌغتكشف االػذاد الكغشٌح والكغىس الوؼتل

 وٌفشق تٌٍهوا .

 . ٌزوغ الكغىس الوتشاتهح* 

 .ٌحل الوغائل الكالهٍح ػلى الكغىس 

 . ٌفغش أعثاب التلىث واالصدحام 

 *ٌىضح أًىاع التلىث .

  تمذٌن وطف تغٍظ لفىائذ الؼاللاخ الوتثادلح

تٍي شؼىب هختلفح والوشاكل التً ٌحتول أى 

 تٌزن

 االحذ
 طفً

لفظل حل تذسٌثاخ التحضٍش لالختثاس داخل ا

 453ص 
 525اعتخذام الكغىس الوؼٍاسٌح للوماسًح ص 

 53وارة ص  55، 73ص 

 528ص  حفظ تؼشٌف الكخافح والوادج والكتلح والىصى  وارة

 االحٌٍي
 534ص  533اعتمظاء حل الوغائل ص  ػشع فٍلن تؼلٍوً ػي التغٍشاخ الفٍضٌائٍح  طفً

 536ص  445حفظ تؼشٌف التغٍش الفٍضٌائً ص  وارة

 الخالحاء
 طفً

تزشتح ػلوٍح ػي االًظهاس والغلٍاى ص 

443 

 (552الى ص  485)اختثاس لظٍش هي ص 

 539االػذاد الكغشٌح ص 

 

 542ص  443حفظ تؼشٌف االًظهاس والغلٍاى ص  وارة

 األستؼاء
 545االػذاد الكغشٌح والكغىس الوؼتلح ص  443فٍلن تؼلٍوً ػي دوسج الواء ص  طفً

 548 443حفظ تؼشٌف دوسج الواء ص  ةوار

 الخوٍظ
 طفً

وطف هغاس الواء هي الوحٍظ الى لطشج 

 الوطش  
 563اعتخذام الٌوارد فً روغ  الكغىس الوتشاتهح ص 

 566ص  443حفظ تؼشٌف التثخثش والتكخٍف ص  وارة

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    07/   02/  2019 إلــى        03/   07/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( هـ)  الرابع الـــــصــف   

 English اللغح الؼشتٍح التشتٍح اإلعالهٍح الوادج 

 ًىاتذ التؼلن
 
 

 ىمـــالــٍ

 .ٌثٍي أهوٍح طالج الزواػح و فضلها 

 .ٌمشأ الوتؼلن الٌض تطاللح هشاػًٍا التٌغٍن 

 وؼزن الىسلً أوالشلوً.ٌفغش الوتؼلن الكلواخ هغتخذًها ال 

 .ٌكتة اعتزاتح أدتٍح لمظح هؼطفً المشهضي 

 .كٌشاط إحشائً: ٌغتخذم الحاعىب لتحشٌش كتاتته لالعتزاتحاألدتٍح 

 To describe and compare objects. 

 To use clues to solve problems.             

Reading: Anchor - Prepare and read pages 24 - 26  

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

 االحذ
 الٌشاط 73حل ص  ٌمشأ الحذٌج و ٌفغش هفشداته طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7  Lesson  4   page  116 

 Activity Book Unit 7   Lesson 4 page  81 الٌشاط 73حل ص  (54حفظ الحذٌج ص) وارة

 االحٌٍي
 الٌشاط  73حل ص  ......................... طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7  Lesson 5 page  117 

 Activity Book Unit  7  Lesson 5 page  82 الٌشاط 73حل ص  ..................... وارة

 الخالحاء
 لشاءج لظح الوختشع الظغٍش الٌشاط (53ٌتذ ص)حل ًشاط أالحظ و اعت طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 7  Lesson  6 page  118 

 Activity Book Unit  7  Lesson 6 page   83 الٌشاط 54ص  (53حل ًشاط أًظن هفاهٍوً ص) وارة

 األستؼاء
 ح هؼطفً المشهضيهتاتؼح لشاءج لظ (53حل ًشاط أضغ تظوتً و أحة وطًٌ ص) طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7   Lesson 7 page 119 

 

 Activity Book Unit  7  Lesson 7 page   84 55وتٌفٍزها فً  57اختٍاس ههوح هي ص  (45_45حل أًشطح الطالة ص) وارة

 الخوٍظ
 إهــالء.  طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7    Lesson 8 page 122 

 

 ـــــــــــــ  وارة
Write two sentences in simple Past Tense .Then, 

change them into negative 



QM-119-F3 

 

 

 ( هـ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 التشتٍح األخاللٍح الذساعاخ االرتواػٍح الشٌاضٍاخ الؼلىم الوادج

 ًىاتذ التؼلن
 
 

 ىمـــالــٍ

 خظائض الواء الوختلفح  الوماسًح تٍي

 اعتٌتاد خظائض التغٍش الفٍضٌائً والكٍوٍائً

 . ٌماسى الكغىس الوختلفح 

  ٌغتكشف االػذاد الكغشٌح والكغىس الوؼتلح

 وٌفشق تٌٍهوا .

 . ٌزوغ الكغىس الوتشاتهح* 

 .ٌحل الوغائل الكالهٍح ػلى الكغىس 

 . ٌفغش أعثاب التلىث واالصدحام 

 *ٌىضح أًىاع التلىث .

 ٌن وطف تغٍظ لفىائذ الؼاللاخ الوتثادلح تمذ

تٍي شؼىب هختلفح والوشاكل التً ٌحتول أى 

 تٌزن

 االحذ
 طفً

حل تذسٌثاخ التحضٍش لالختثاس داخل الفظل 

 453ص 
 525اعتخذام الكغىس الوؼٍاسٌح للوماسًح ص 

 53وارة ص  55، 73ص 

 528ص  حفظ تؼشٌف الكخافح والوادج والكتلح والىصى  وارة

 حٌٍياال
 534ص  533اعتمظاء حل الوغائل ص  ػشع فٍلن تؼلٍوً ػي التغٍشاخ الفٍضٌائٍح  طفً

 536ص  445حفظ تؼشٌف التغٍش الفٍضٌائً ص  وارة

 الخالحاء
 طفً

تزشتح ػلوٍح ػي االًظهاس والغلٍاى ص 

443 

 (552الى ص  485)اختثاس لظٍش هي ص 

 539االػذاد الكغشٌح ص 

 

 542ص  443ٌف االًظهاس والغلٍاى ص حفظ تؼش وارة

 األستؼاء
 545االػذاد الكغشٌح والكغىس الوؼتلح ص  443فٍلن تؼلٍوً ػي دوسج الواء ص  طفً

 548 443حفظ تؼشٌف دوسج الواء ص  وارة

 الخوٍظ
 طفً

وطف هغاس الواء هي الوحٍظ الى لطشج 

 الوطش  
 563ص اعتخذام الٌوارد فً روغ  الكغىس الوتشاتهح 

 566ص  443حفظ تؼشٌف التثخثش والتكخٍف ص  وارة

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    07/   02/  2019 إلــى        03/   02/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( و)  الرابع الـــــصــف   

 English اللغح الؼشتٍح التشتٍح اإلعالهٍح الوادج 

 تؼلنًىاتذ ال
 
 

 ىمـــالــٍ

 .ٌثٍي أهوٍح طالج الزواػح و فضلها 

 .ٌمشأ الوتؼلن الٌض تطاللح هشاػًٍا التٌغٍن 

 .ًٌفغش الوتؼلن الكلواخ هغتخذًها الوؼزن الىسلً أوالشلو 

 .ٌكتة اعتزاتح أدتٍح لمظح هؼطفً المشهضي 

 .كٌشاط إحشائً: ٌغتخذم الحاعىب لتحشٌش كتاتته لالعتزاتحاألدتٍح 

 To describe and compare objects. 

 To use clues to solve problems.             

Reading: Anchor - Prepare and read pages 24 - 26  

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

 االحذ
 الٌشاط 73حل ص  ٌمشأ الحذٌج و ٌفغش هفشداته طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7  Lesson  4   page  116 

 Activity Book Unit 7   Lesson 4 page  81 الٌشاط 73حل ص  (54حفظ الحذٌج ص) وارة

 االحٌٍي
 الٌشاط  73حل ص  ......................... طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7  Lesson 5 page  117 

 Activity Book Unit  7  Lesson 5 page  82 الٌشاط 73حل ص  ..................... وارة

 الخالحاء
 لشاءج لظح الوختشع الظغٍش الٌشاط (53حل ًشاط أالحظ و اعتٌتذ ص) طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit 7  Lesson  6 page  118 

 Activity Book Unit  7  Lesson 6 page   83 الٌشاط 54ص  (53ص) حل ًشاط أًظن هفاهٍوً وارة

 األستؼاء
 هتاتؼح لشاءج لظح هؼطفً المشهضي (53حل ًشاط أضغ تظوتً و أحة وطًٌ ص) طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7   Lesson 7 page 119 

 

 Activity Book Unit  7  Lesson 7 page   84 55وتٌفٍزها فً  57اختٍاس ههوح هي ص  (45_45حل أًشطح الطالة ص) وارة

 الخوٍظ
 إهــالء.  طفً

Bridge to Success 
Learner's Book  Unit  7    Lesson 8 page 122 

 

 ـــــــــــــ  وارة
Write two sentences in simple Past Tense .Then, 

change them into negative 



QM-119-F3 

 ( و ) الرابع:  عبةالصف والشتابع  

 

 التشتٍح األخاللٍح الذساعاخ االرتواػٍح الشٌاضٍاخ الؼلىم الوادج

 ًىاتذ التؼلن
 
 

 ىمـــالــٍ

 الوماسًح تٍي خظائض الواء الوختلفح 

 اعتٌتاد خظائض التغٍش الفٍضٌائً والكٍوٍائً

 . ٌماسى الكغىس الوختلفح 

  ٌغتكشف االػذاد الكغشٌح والكغىس الوؼتلح

 ٌٍهوا .وٌفشق ت

 . ٌزوغ الكغىس الوتشاتهح* 

 .ٌحل الوغائل الكالهٍح ػلى الكغىس 

 . ٌفغش أعثاب التلىث واالصدحام 

 *ٌىضح أًىاع التلىث .

  تمذٌن وطف تغٍظ لفىائذ الؼاللاخ الوتثادلح

تٍي شؼىب هختلفح والوشاكل التً ٌحتول أى 

 تٌزن

 االحذ
 طفً

حل تذسٌثاخ التحضٍش لالختثاس داخل الفظل 

 453ص 
 525اعتخذام الكغىس الوؼٍاسٌح للوماسًح ص 

 53وارة ص  55، 73ص 

 528ص  حفظ تؼشٌف الكخافح والوادج والكتلح والىصى  وارة

 االحٌٍي
 534ص  533اعتمظاء حل الوغائل ص  ػشع فٍلن تؼلٍوً ػي التغٍشاخ الفٍضٌائٍح  طفً

 536ص  445حفظ تؼشٌف التغٍش الفٍضٌائً ص  وارة

 الحاءالخ
 طفً

تزشتح ػلوٍح ػي االًظهاس والغلٍاى ص 

443 

 (552الى ص  485)اختثاس لظٍش هي ص 

 539االػذاد الكغشٌح ص 

 

 542ص  443حفظ تؼشٌف االًظهاس والغلٍاى ص  وارة

 األستؼاء
 545االػذاد الكغشٌح والكغىس الوؼتلح ص  443فٍلن تؼلٍوً ػي دوسج الواء ص  طفً

 548 443ٌف دوسج الواء ص حفظ تؼش وارة

 الخوٍظ
 طفً

وطف هغاس الواء هي الوحٍظ الى لطشج 

 الوطش  
 563اعتخذام الٌوارد فً روغ  الكغىس الوتشاتهح ص 

 566ص  443حفظ تؼشٌف التثخثش والتكخٍف ص  وارة

 


