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 الخطة االسبوعية

    24/   10/  2019 إلــى        01/   10/ 2019 لألســـبـوع مــن                                ) أ ( الرابع الـــــصــف  

 English انهغح انعزتٍح انتزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ًٍٍو غٍز  ٌظتُتج أهًٍح انًعايهح انحظُح تٍٍ انًظه

 انًظهًٍٍ.

 .ٌمزأ انًتعهى انُظىص تطاللح يزاعًٍا انضثظ انظهٍى 

 .ًًٌفظز انًتعهى انكهًاخ يظتخذًيا انًعجى انىرلً وانزل 

 .ًٌٍش انتعاتٍز انًجاسٌح يٍ انحمٍمٍح 

  انًؤَث وجًع انًذكز وجًع انتكظٍز كُشاط إثزائً.ًٌٍش تٍٍ جًع 

 To ask and answer questions about 
dinosaurs. 

 To talk about time and dates. 

Reading :Anchor Book Read Page 22 

Writing :Write a paragraph about what you did on  
your holiday. 

 االحذ
 انُشاط 91حم ص  (91حم َشاط أعهم ص) طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson 3  page 97 

 

 91ضٍز َض يهك انطٍىر تشكم جٍذ ص تح (91حم َشاط أتزهٍ ص) واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson 3  page  68  

 االثٍٍُ
 انُشاط 91حم ص  ..................................... طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson 4  page 98 

 02تُفٍذها فً ص و 91 ص انمائًح يٍ يهًح اختٍار ..................................... واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson  4  page  69 

 انثالثاء
  00حم ص  (02حم َشاط أتعاوٌ يع سيالئً ص) طفً

Dictation    Learner's Book  Unit 6  
Lesson 2  page 96  From " There were till animals" 

 Write three facts about Dinosaurs واجة انُشهظ 09حم ص  (09حم َشاط أتخٍم و أطف ص) واجة

 األرتعاء
 لزاءج انُض انًعهىياتً يمالتً طغٍزج  ..................................... طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson  5 page100 

 ــــــــــــــــــ ..................................... واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson 5  page 70 

 انخًٍض
 11إيالء يٍ لظح طمف األحالو ص  (02حم َشاط أضع تظًتً ص) طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson 6  page  101 

 _______________ (02_02حم أَشطح انطانة ص) واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson  6  page  71 

 



QM-119-F3 

 

 ( أ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتٍح األخاللٍح انذراطاخ االجتًاعٍح انزٌاضٍاخ هىوانع انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 انًمارَح تٍٍ خظائض انًىاد انًختهفح 

 اطتخذاو أجهشج انمٍاص نحظاب انكتهح وانحجى 

اٌ ٌكىٌ لادرا عهً انتىطع تانًُظ تئطتخذاو  -9

 انضزب و انمظًح

 تزتٍة انعًهٍاخ إلٌجاد انًجهىل -0

 ذاو انًعادالخ إلٌجاد انًجهىلإطتخ -2

 

 ٌشزح سٌادج انًُى انظكاًَ فً دونح اإلياراخ .

 ٌظتُتج يٍ خالل انخزٌطح أياكٍ تزكش انظكاٌ .

انكتاته عٍ ويُالشح أشكال انحٍاج عهى طزق انتجارج 

 لذًٌاُ تًىاساج أشكال انحٍاج فً انًذٌ 

 االحذ
 اطتخذاو انشزٌظ انًتزي نمٍاص طىل االجظاو  طفً

 رص : لىاعذ انضزب و انمظًح د

 221-224حم انتًارٌٍ انذاتٍح طفحح 

 اجًع طىر عٍ أشكال انتجارج لذًٌاُ  02,02حم ص 

 212-221واجثاتً انًُشنٍح طفحح  حفظ تعزٌك انًادج وانكتهح وانحجى وانطىل  واجة

 االثٍٍُ
 اطتخذاو يهاراخ انزٌاضٍاخ نحظاب حجى طُذوق  طفً

 اخدرص : تزتٍة انعًهٍ

 212-212حم انتًارٌٍ انذاتٍح طفحح 

 211-211واجثاتً انًُشنٍح طفحح  حظاب حجى غزفح انطانة ويظاحح انحذٌمح  واجة

 انثالثاء
 تمذٌز كثافح جظى يعهىو انحجى وانكتهح  طفً

َشاط عًهً : انًعادالخ انتً تتضًٍ عًهتٍٍ طفحح 

219-210 

 212-212تً انًُشنٍح طفحح واجثا 091حفظ تعزٌف انكثافح ص  واجة

 األرتعاء
 091تُفٍذ تجارب عهًٍح عٍ انطفى وانغىص ص  طفً

 درص : انًعادالخ انتً تتضًٍ عًهٍاخ يتعذدج 

 214 - 211طفحح 

 211واجثاتً انًُشنٍح طفحح  9c mحظاب كثافح جظى يكعة حجًه  واجة

 انخًٍض
 ى اطتخذاو انًٍشاٌ انشَثزكً نمٍاص وسٌ انجظ طفً

 تاتع  : انًعادالخ انتً تتضًٍ عًهٍاخ يتعذدج

 211طفحح 

 242واجثاتً انًُشنٍح طفحح  انًمارَح تٍٍ أوساٌ أجظاو يختهفح  واجة

  



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    24/   10/  2019 إلــى        01/   10/ 2019 لألســـبـوع مــن                ( ب)  الرابع الـــــصــف      

 English انهغح انعزتٍح انتزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌظتُتج أهًٍح انًعايهح انحظُح تٍٍ انًظهًٍٍ و غٍز

 انًظهًٍٍ.

 .ٌمزأ انًتعهى انُظىص تطاللح يزاعًٍا انضثظ انظهٍى 

 .ًًٌفظز انًتعهى انكهًاخ يظتخذًيا انًعجى انىرلً وانزل 

 ٌح يٍ انحمٍمٍح.ًٌٍش انتعاتٍز انًجاس 

  انًؤَث وجًع انًذكز وجًع انتكظٍز كُشاط إثزائً.ًٌٍش تٍٍ جًع 

 To ask and answer questions about 
dinosaurs. 

 To talk about time and dates. 

Reading :Anchor Book Read Page 22 

Writing :Write a paragraph about what you did on  
your holiday. 

 االحذ
 انُشاط 91حم ص  (91حم َشاط أعهم ص) طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson 3  page 97 

 

 91تحضٍز َض يهك انطٍىر تشكم جٍذ ص  (91حم َشاط أتزهٍ ص) واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson 3  page  68  

 االثٍٍُ
 انُشاط 91حم ص  ..................................... طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson 4  page 98 

 02وتُفٍذها فً ص  91 ص انمائًح يٍ يهًح اختٍار ..................................... واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson  4  page  69 

 انثالثاء
  00حم ص  (02حم َشاط أتعاوٌ يع سيالئً ص) طفً

Dictation    Learner's Book  Unit 6  
Lesson 2  page 96  From " There were till animals" 

 Write three facts about Dinosaurs واجة انُشهظ 09حم ص  (09حم َشاط أتخٍم و أطف ص) واجة

 األرتعاء
 لزاءج انُض انًعهىياتً يمالتً طغٍزج  ..................................... طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson  5 page100 

 ــــــــــــــــــ ..................................... واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson 5  page 70 

 انخًٍض
 11إيالء يٍ لظح طمف األحالو ص  (02حم َشاط أضع تظًتً ص) طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson 6  page  101 

 _______________ (02_02نة ص)حم أَشطح انطا واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson  6  page  71 

 



QM-119-F3 

 

 ( ب ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتٍح األخاللٍح انذراطاخ االجتًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 انًمارَح تٍٍ خظائض انًىاد انًختهفح 

 اب انكتهح وانحجى اطتخذاو أجهشج انمٍاص نحظ

اٌ ٌكىٌ لادرا عهً انتىطع تانًُظ تئطتخذاو  -9

 انضزب و انمظًح

 تزتٍة انعًهٍاخ إلٌجاد انًجهىل -0

 إطتخذاو انًعادالخ إلٌجاد انًجهىل -2

 

 ٌشزح سٌادج انًُى انظكاًَ فً دونح اإلياراخ .

 ٌظتُتج يٍ خالل انخزٌطح أياكٍ تزكش انظكاٌ .

ال انحٍاج عهى طزق انتجارج انكتاته عٍ ويُالشح أشك

 لذًٌاُ تًىاساج أشكال انحٍاج فً انًذٌ 

 االحذ
 اطتخذاو انشزٌظ انًتزي نمٍاص طىل االجظاو  طفً

 درص : لىاعذ انضزب و انمظًح 

 221-224حم انتًارٌٍ انذاتٍح طفحح 

 اجًع طىر عٍ أشكال انتجارج لذًٌاُ  02,02حم ص 

 212-221واجثاتً انًُشنٍح طفحح  حجى وانطىل حفظ تعزٌك انًادج وانكتهح وان واجة

 االثٍٍُ
 اطتخذاو يهاراخ انزٌاضٍاخ نحظاب حجى طُذوق  طفً

 درص : تزتٍة انعًهٍاخ

 212-212حم انتًارٌٍ انذاتٍح طفحح 

 211-211واجثاتً انًُشنٍح طفحح  حظاب حجى غزفح انطانة ويظاحح انحذٌمح  واجة

 انثالثاء
 جظى يعهىو انحجى وانكتهح  تمذٌز كثافح طفً

َشاط عًهً : انًعادالخ انتً تتضًٍ عًهتٍٍ طفحح 

219-210 

 212-212واجثاتً انًُشنٍح طفحح  091حفظ تعزٌف انكثافح ص  واجة

 األرتعاء
 091تُفٍذ تجارب عهًٍح عٍ انطفى وانغىص ص  طفً

 درص : انًعادالخ انتً تتضًٍ عًهٍاخ يتعذدج 

 214 - 211طفحح 

 211واجثاتً انًُشنٍح طفحح  9c mحظاب كثافح جظى يكعة حجًه  واجة

 انخًٍض
 اطتخذاو انًٍشاٌ انشَثزكً نمٍاص وسٌ انجظى  طفً

 تاتع  : انًعادالخ انتً تتضًٍ عًهٍاخ يتعذدج

 211طفحح 

 242واجثاتً انًُشنٍح طفحح  انًمارَح تٍٍ أوساٌ أجظاو يختهفح  واجة

  



QM-119-F3 

 

 

 السبوعيةالخطة ا

    24/   10/  2019 إلــى        01/   10/ 2019 لألســـبـوع مــن                                   ( ج)  الرابع الـــــصــف   

 English انهغح انعزتٍح انتزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌظتُتج أهًٍح انًعايهح انحظُح تٍٍ انًظهًٍٍ و غٍز 

 انًظهًٍٍ.

 .ٌمزأ انًتعهى انُظىص تطاللح يزاعًٍا انضثظ انظهٍى 

 .ًًٌفظز انًتعهى انكهًاخ يظتخذًيا انًعجى انىرلً وانزل 

 .ًٌٍش انتعاتٍز انًجاسٌح يٍ انحمٍمٍح 

  انًؤَث وجًع انًذكز وجًع انتكظٍز كُشاط إثزائً.ًٌٍش تٍٍ جًع 

 To ask and answer questions about 
dinosaurs. 

 To talk about time and dates. 

Reading :Anchor Book Read Page 22 

Writing :Write a paragraph about what you did on  
your holiday. 

 االحذ
 انُشاط 91حم ص  (91حم َشاط أعهم ص) طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson 3  page 97 

 

 91يهك انطٍىر تشكم جٍذ ص  تحضٍز َض (91حم َشاط أتزهٍ ص) واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson 3  page  68  

 االثٍٍُ
 انُشاط 91حم ص  ..................................... طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson 4  page 98 

 02ا فً ص وتُفٍذه 91 ص انمائًح يٍ يهًح اختٍار ..................................... واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson  4  page  69 

 انثالثاء
  00حم ص  (02حم َشاط أتعاوٌ يع سيالئً ص) طفً

Dictation    Learner's Book  Unit 6  
Lesson 2  page 96  From " There were till animals" 

 Write three facts about Dinosaurs واجة انُشهظ 09حم ص  (09حم َشاط أتخٍم و أطف ص) واجة

 األرتعاء
 لزاءج انُض انًعهىياتً يمالتً طغٍزج  ..................................... طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson  5 page100 

 ــــــــــــــــــ ..................................... واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson 5  page 70 

 انخًٍض
 11إيالء يٍ لظح طمف األحالو ص  (02حم َشاط أضع تظًتً ص) طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson 6  page  101 

 _______________ (02_02حم أَشطح انطانة ص) واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson  6  page  71 

 



QM-119-F3 

 

 ( ج ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتٍح األخاللٍح انذراطاخ االجتًاعٍح زٌاضٍاخان انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 انًمارَح تٍٍ خظائض انًىاد انًختهفح 

 اطتخذاو أجهشج انمٍاص نحظاب انكتهح وانحجى 

اٌ ٌكىٌ لادرا عهً انتىطع تانًُظ تئطتخذاو  -9

 انضزب و انمظًح

 تزتٍة انعًهٍاخ إلٌجاد انًجهىل -0

 ًعادالخ إلٌجاد انًجهىلإطتخذاو ان -2

 

 ٌشزح سٌادج انًُى انظكاًَ فً دونح اإلياراخ .

 ٌظتُتج يٍ خالل انخزٌطح أياكٍ تزكش انظكاٌ .

انكتاته عٍ ويُالشح أشكال انحٍاج عهى طزق انتجارج 

 لذًٌاُ تًىاساج أشكال انحٍاج فً انًذٌ 

 االحذ
 اطتخذاو انشزٌظ انًتزي نمٍاص طىل االجظاو  طفً

 ىاعذ انضزب و انمظًح درص : ل

 221-224حم انتًارٌٍ انذاتٍح طفحح 

 اجًع طىر عٍ أشكال انتجارج لذًٌاُ  02,02حم ص 

 212-221واجثاتً انًُشنٍح طفحح  حفظ تعزٌك انًادج وانكتهح وانحجى وانطىل  واجة

 االثٍٍُ
 اطتخذاو يهاراخ انزٌاضٍاخ نحظاب حجى طُذوق  طفً

 درص : تزتٍة انعًهٍاخ

 212-212انتًارٌٍ انذاتٍح طفحح حم 

 211-211واجثاتً انًُشنٍح طفحح  حظاب حجى غزفح انطانة ويظاحح انحذٌمح  واجة

 انثالثاء
 تمذٌز كثافح جظى يعهىو انحجى وانكتهح  طفً

َشاط عًهً : انًعادالخ انتً تتضًٍ عًهتٍٍ طفحح 

219-210 

 212-212ُشنٍح طفحح واجثاتً انً 091حفظ تعزٌف انكثافح ص  واجة

 األرتعاء
 091تُفٍذ تجارب عهًٍح عٍ انطفى وانغىص ص  طفً

 درص : انًعادالخ انتً تتضًٍ عًهٍاخ يتعذدج 

 214 - 211طفحح 

 211واجثاتً انًُشنٍح طفحح  9c mحظاب كثافح جظى يكعة حجًه  واجة

 انخًٍض
 اطتخذاو انًٍشاٌ انشَثزكً نمٍاص وسٌ انجظى  طفً

 ع  : انًعادالخ انتً تتضًٍ عًهٍاخ يتعذدجتات

 211طفحح 

 242واجثاتً انًُشنٍح طفحح  انًمارَح تٍٍ أوساٌ أجظاو يختهفح  واجة
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 الخطة االسبوعية

    24/   10/  2019 إلــى        01/   10/ 2019 لألســـبـوع مــن                          ( د)  الرابع الـــــصــف      

 English انهغح انعزتٍح انتزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌظتُتج أهًٍح انًعايهح انحظُح تٍٍ انًظهًٍٍ و غٍز

 انًظهًٍٍ.

 .ٌمزأ انًتعهى انُظىص تطاللح يزاعًٍا انضثظ انظهٍى 

 .ًًٌفظز انًتعهى انكهًاخ يظتخذًيا انًعجى انىرلً وانزل 

 ًجاسٌح يٍ انحمٍمٍح.ًٌٍش انتعاتٍز ان 

  انًؤَث وجًع انًذكز وجًع انتكظٍز كُشاط إثزائً.ًٌٍش تٍٍ جًع 

 To ask and answer questions about 
dinosaurs. 

 To talk about time and dates. 

Reading :Anchor Book Read Page 22 

Writing :Write a paragraph about what you did on  
your holiday. 

 االحذ
 انُشاط 91حم ص  (91حم َشاط أعهم ص) طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson 3  page 97 

 

 91تحضٍز َض يهك انطٍىر تشكم جٍذ ص  (91حم َشاط أتزهٍ ص) واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson 3  page  68  

 االثٍٍُ
 ُشاطان 91حم ص  ..................................... طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson 4  page 98 

 02وتُفٍذها فً ص  91 ص انمائًح يٍ يهًح اختٍار ..................................... واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson  4  page  69 

 انثالثاء
  00حم ص  (02حم َشاط أتعاوٌ يع سيالئً ص) طفً

Dictation    Learner's Book  Unit 6  
Lesson 2  page 96  From " There were till animals" 

 Write three facts about Dinosaurs واجة انُشهظ 09حم ص  (09حم َشاط أتخٍم و أطف ص) واجة

 األرتعاء
 لزاءج انُض انًعهىياتً يمالتً طغٍزج  ..................................... طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson  5 page100 

 ــــــــــــــــــ ..................................... واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson 5  page 70 

 انخًٍض
 11إيالء يٍ لظح طمف األحالو ص  (02حم َشاط أضع تظًتً ص) طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson 6  page  101 

 _______________ (02_02انطانة ص)حم أَشطح  واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson  6  page  71 
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 ( د ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتٍح األخاللٍح انذراطاخ االجتًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 انًمارَح تٍٍ خظائض انًىاد انًختهفح 

 نحظاب انكتهح وانحجى  اطتخذاو أجهشج انمٍاص

اٌ ٌكىٌ لادرا عهً انتىطع تانًُظ تئطتخذاو  -9

 انضزب و انمظًح

 تزتٍة انعًهٍاخ إلٌجاد انًجهىل -0

 إطتخذاو انًعادالخ إلٌجاد انًجهىل -2

 

 ٌشزح سٌادج انًُى انظكاًَ فً دونح اإلياراخ .

 ٌظتُتج يٍ خالل انخزٌطح أياكٍ تزكش انظكاٌ .

أشكال انحٍاج عهى طزق انتجارج  انكتاته عٍ ويُالشح

 لذًٌاُ تًىاساج أشكال انحٍاج فً انًذٌ 

 االحذ
 اطتخذاو انشزٌظ انًتزي نمٍاص طىل االجظاو  طفً

 درص : لىاعذ انضزب و انمظًح 

 221-224حم انتًارٌٍ انذاتٍح طفحح 

 اجًع طىر عٍ أشكال انتجارج لذًٌاُ  02,02حم ص 

 212-221واجثاتً انًُشنٍح طفحح  وانحجى وانطىل  حفظ تعزٌك انًادج وانكتهح واجة

 االثٍٍُ
 اطتخذاو يهاراخ انزٌاضٍاخ نحظاب حجى طُذوق  طفً

 درص : تزتٍة انعًهٍاخ

 212-212حم انتًارٌٍ انذاتٍح طفحح 

 211-211واجثاتً انًُشنٍح طفحح  حظاب حجى غزفح انطانة ويظاحح انحذٌمح  واجة

 انثالثاء
 ثافح جظى يعهىو انحجى وانكتهح تمذٌز ك طفً

َشاط عًهً : انًعادالخ انتً تتضًٍ عًهتٍٍ طفحح 

219-210 

 212-212واجثاتً انًُشنٍح طفحح  091حفظ تعزٌف انكثافح ص  واجة

 األرتعاء
 091تُفٍذ تجارب عهًٍح عٍ انطفى وانغىص ص  طفً

 درص : انًعادالخ انتً تتضًٍ عًهٍاخ يتعذدج 

 214 - 211طفحح 

 211واجثاتً انًُشنٍح طفحح  9c mحظاب كثافح جظى يكعة حجًه  واجة

 انخًٍض
 اطتخذاو انًٍشاٌ انشَثزكً نمٍاص وسٌ انجظى  طفً

 تاتع  : انًعادالخ انتً تتضًٍ عًهٍاخ يتعذدج

 211طفحح 

 242واجثاتً انًُشنٍح طفحح  انًمارَح تٍٍ أوساٌ أجظاو يختهفح  واجة
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 طة االسبوعيةالخ

    24/   10/  2019 إلــى        01/   10/ 2019 لألســـبـوع مــن                      ( هـ)  الرابع الـــــصــف    

 English انهغح انعزتٍح انتزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌظتُتج أهًٍح انًعايهح انحظُح تٍٍ انًظهًٍٍ و غٍز

 ٍٍ.انًظهً

 .ٌمزأ انًتعهى انُظىص تطاللح يزاعًٍا انضثظ انظهٍى 

 .ًًٌفظز انًتعهى انكهًاخ يظتخذًيا انًعجى انىرلً وانزل 

 .ًٌٍش انتعاتٍز انًجاسٌح يٍ انحمٍمٍح 

  انًؤَث وجًع انًذكز وجًع انتكظٍز كُشاط إثزائً.ًٌٍش تٍٍ جًع 

 To ask and answer questions about 
dinosaurs. 

 To talk about time and dates. 

Reading :Anchor Book Read Page 22 

Writing :Write a paragraph about what you did on  
your holiday. 

 االحذ
 انُشاط 91حم ص  (91حم َشاط أعهم ص) طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson 3  page 97 

 

 91طٍىر تشكم جٍذ ص تحضٍز َض يهك ان (91حم َشاط أتزهٍ ص) واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson 3  page  68  

 االثٍٍُ
 انُشاط 91حم ص  ..................................... طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson 4  page 98 

 02وتُفٍذها فً ص  91 ص انمائًح يٍ يهًح اختٍار ..................................... واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson  4  page  69 

 انثالثاء
  00حم ص  (02حم َشاط أتعاوٌ يع سيالئً ص) طفً

Dictation    Learner's Book  Unit 6  
Lesson 2  page 96  From " There were till animals" 

 Write three facts about Dinosaurs واجة انُشهظ 09حم ص  (09حم َشاط أتخٍم و أطف ص) واجة

 األرتعاء
 لزاءج انُض انًعهىياتً يمالتً طغٍزج  ..................................... طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson  5 page100 

 ــــــــــــــــــ ..................................... واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson 5  page 70 

 ًٍضانخ
 11إيالء يٍ لظح طمف األحالو ص  (02حم َشاط أضع تظًتً ص) طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson 6  page  101 

 _______________ (02_02حم أَشطح انطانة ص) واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson  6  page  71 
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 ( هـ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتٍح األخاللٍح انذراطاخ االجتًاعٍح خانزٌاضٍا انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 انًمارَح تٍٍ خظائض انًىاد انًختهفح 

 اطتخذاو أجهشج انمٍاص نحظاب انكتهح وانحجى 

اٌ ٌكىٌ لادرا عهً انتىطع تانًُظ تئطتخذاو  -9

 انضزب و انمظًح

 تزتٍة انعًهٍاخ إلٌجاد انًجهىل -0

 خ إلٌجاد انًجهىلإطتخذاو انًعادال -2

 

 ٌشزح سٌادج انًُى انظكاًَ فً دونح اإلياراخ .

 ٌظتُتج يٍ خالل انخزٌطح أياكٍ تزكش انظكاٌ .

انكتاته عٍ ويُالشح أشكال انحٍاج عهى طزق انتجارج 

 لذًٌاُ تًىاساج أشكال انحٍاج فً انًذٌ 

 االحذ
 اطتخذاو انشزٌظ انًتزي نمٍاص طىل االجظاو  طفً

 نضزب و انمظًح درص : لىاعذ ا

 221-224حم انتًارٌٍ انذاتٍح طفحح 

 اجًع طىر عٍ أشكال انتجارج لذًٌاُ  02,02حم ص 

 212-221واجثاتً انًُشنٍح طفحح  حفظ تعزٌك انًادج وانكتهح وانحجى وانطىل  واجة

 االثٍٍُ
 اطتخذاو يهاراخ انزٌاضٍاخ نحظاب حجى طُذوق  طفً

 درص : تزتٍة انعًهٍاخ

 212-212ٌٍ انذاتٍح طفحح حم انتًار

 211-211واجثاتً انًُشنٍح طفحح  حظاب حجى غزفح انطانة ويظاحح انحذٌمح  واجة

 انثالثاء
 تمذٌز كثافح جظى يعهىو انحجى وانكتهح  طفً

َشاط عًهً : انًعادالخ انتً تتضًٍ عًهتٍٍ طفحح 

219-210 

 212-212طفحح واجثاتً انًُشنٍح  091حفظ تعزٌف انكثافح ص  واجة

 األرتعاء
 091تُفٍذ تجارب عهًٍح عٍ انطفى وانغىص ص  طفً

 درص : انًعادالخ انتً تتضًٍ عًهٍاخ يتعذدج 

 214 - 211طفحح 

 211واجثاتً انًُشنٍح طفحح  9c mحظاب كثافح جظى يكعة حجًه  واجة

 انخًٍض
 اطتخذاو انًٍشاٌ انشَثزكً نمٍاص وسٌ انجظى  طفً

 نًعادالخ انتً تتضًٍ عًهٍاخ يتعذدجتاتع  : ا

 211طفحح 

 242واجثاتً انًُشنٍح طفحح  انًمارَح تٍٍ أوساٌ أجظاو يختهفح  واجة
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 الخطة االسبوعية

    24/   10/  2019 إلــى        01/   10/ 2019 لألســـبـوع مــن                               ( و)  الرابع الـــــصــف    

 English انهغح انعزتٍح انتزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌظتُتج أهًٍح انًعايهح انحظُح تٍٍ انًظهًٍٍ و غٍز

 انًظهًٍٍ.

 .ٌمزأ انًتعهى انُظىص تطاللح يزاعًٍا انضثظ انظهٍى 

 .ًًٌفظز انًتعهى انكهًاخ يظتخذًيا انًعجى انىرلً وانزل 

 سٌح يٍ انحمٍمٍح.ًٌٍش انتعاتٍز انًجا 

  انًؤَث وجًع انًذكز وجًع انتكظٍز كُشاط إثزائً.ًٌٍش تٍٍ جًع 

 To ask and answer questions about 
dinosaurs. 

 To talk about time and dates. 

Reading :Anchor Book Read Page 22 

Writing :Write a paragraph about what you did on  
your holiday. 

 االحذ
 انُشاط 91حم ص  (91حم َشاط أعهم ص) طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson 3  page 97 

 

 91تحضٍز َض يهك انطٍىر تشكم جٍذ ص  (91حم َشاط أتزهٍ ص) واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson 3  page  68  

 االثٍٍُ
 طانُشا 91حم ص  ..................................... طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson 4  page 98 

 02وتُفٍذها فً ص  91 ص انمائًح يٍ يهًح اختٍار ..................................... واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson  4  page  69 

 انثالثاء
  00حم ص  (02حم َشاط أتعاوٌ يع سيالئً ص) طفً

Dictation    Learner's Book  Unit 6  
Lesson 2  page 96  From " There were till animals" 

 Write three facts about Dinosaurs واجة انُشهظ 09حم ص  (09حم َشاط أتخٍم و أطف ص) واجة

 األرتعاء
 لزاءج انُض انًعهىياتً يمالتً طغٍزج  ..................................... طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson  5 page100 

 ــــــــــــــــــ ..................................... واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson 5  page 70 

 انخًٍض
 11إيالء يٍ لظح طمف األحالو ص  (02حم َشاط أضع تظًتً ص) طفً

Learner's Book  Unit 6  
Lesson 6  page  101 

 _______________ (02_02انة ص)حم أَشطح انط واجة
Activity Book Unit 6  
Lesson  6  page  71 
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 ( و ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتٍح األخاللٍح انذراطاخ االجتًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 انًمارَح تٍٍ خظائض انًىاد انًختهفح 

 ظاب انكتهح وانحجى اطتخذاو أجهشج انمٍاص نح

اٌ ٌكىٌ لادرا عهً انتىطع تانًُظ تئطتخذاو  -9

 انضزب و انمظًح

 تزتٍة انعًهٍاخ إلٌجاد انًجهىل -0

 إطتخذاو انًعادالخ إلٌجاد انًجهىل -2

 

 ٌشزح سٌادج انًُى انظكاًَ فً دونح اإلياراخ .

 ٌظتُتج يٍ خالل انخزٌطح أياكٍ تزكش انظكاٌ .

كال انحٍاج عهى طزق انتجارج انكتاته عٍ ويُالشح أش

 لذًٌاُ تًىاساج أشكال انحٍاج فً انًذٌ 

 االحذ
 اطتخذاو انشزٌظ انًتزي نمٍاص طىل االجظاو  طفً

 درص : لىاعذ انضزب و انمظًح 

 221-224حم انتًارٌٍ انذاتٍح طفحح 

 اجًع طىر عٍ أشكال انتجارج لذًٌاُ  02,02حم ص 

 212-221واجثاتً انًُشنٍح طفحح  نحجى وانطىل حفظ تعزٌك انًادج وانكتهح وا واجة

 االثٍٍُ
 اطتخذاو يهاراخ انزٌاضٍاخ نحظاب حجى طُذوق  طفً

 درص : تزتٍة انعًهٍاخ

 212-212حم انتًارٌٍ انذاتٍح طفحح 

 211-211واجثاتً انًُشنٍح طفحح  حظاب حجى غزفح انطانة ويظاحح انحذٌمح  واجة

 انثالثاء
 ح جظى يعهىو انحجى وانكتهح تمذٌز كثاف طفً

َشاط عًهً : انًعادالخ انتً تتضًٍ عًهتٍٍ طفحح 

219-210 

 212-212واجثاتً انًُشنٍح طفحح  091حفظ تعزٌف انكثافح ص  واجة

 األرتعاء
 091تُفٍذ تجارب عهًٍح عٍ انطفى وانغىص ص  طفً

 درص : انًعادالخ انتً تتضًٍ عًهٍاخ يتعذدج 

 214 - 211طفحح 

 211واجثاتً انًُشنٍح طفحح  9c mحظاب كثافح جظى يكعة حجًه  واجة

 انخًٍض
 اطتخذاو انًٍشاٌ انشَثزكً نمٍاص وسٌ انجظى  طفً

 تاتع  : انًعادالخ انتً تتضًٍ عًهٍاخ يتعذدج

 211طفحح 

 242واجثاتً انًُشنٍح طفحح  انًمارَح تٍٍ أوساٌ أجظاو يختهفح  واجة

  
 


