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 الخطة االسبوعية

    32/  05/  2019 إلــى        19/   05/ 2019 لألســـبـوع مــن                               ) أ ( الرابع الـــــصــف  

 English انهغح انؼرتٍح انترتٍح اإلضاليٍح انًازج

 انتؼهى َىاتذ
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌطتُثظ أٌ اإلًٌاٌ تاهلل و انٍىو اَذر ٌؤزي إنى

 ػًم انظانحاخ

  ٌمرأ انًتؼهى انُض انًؼهىياتً لراءج ضهًٍح يتفحظح

 الضتُرراد انًؼهىياخ يُه.

 نًُفظهح وٌظّرف انفؼم تظرٌفًا ٌتؼرف ضًائر انرفغ ا

 ًٍحا.طح

 .ٌطترسو ػالياخ انترلٍى اضترساًيا طحًٍحا 
 ضٍرج شاتٍح وفك   -اإلحرائ8ً كتاتح لظح  انُشاط

 .اٌٍر انًطهىتحؼانً

 To describe heroes and heroines. 

 To write about past events. 

Reading: Anchor - Prepare and read - Forgetful Red  
Pages 57/ 58 

Writing: Search for information to write a paragraph 
about your heroes at home 

 حساأل
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  10 Page 191 انُشاط 54حم ص  ........................... طفً

 Bridge to Success A.B Unit 11 Lesson  10 Page 134 انُشاط  55حم ص  ........................... وارة

 حٍٍُاإل
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  10 Page 192 يتاتؼح لراءج انُض انًؼهىياتً ػانى انسيى تارٌد وأضرار  ءج ضهًٍحلراءج انحسٌج انشرٌف لرا طفً

78حم َشاط َظُف األلىال ص  وارة  Write a few sentences using simple past tense 54حم ص  

 انخالحاء

 انُشاط 57ُفظهح وحم ص  انضًائر انً  74و أحسز ص  لرأحم َشاط َظُف أ طفً
Dictation Bridge to Success L.B Unit 10 Lesson  12 
Page 178 – "I always help my family----------clean." 

89-78حم أَشطح انطانة ص  وارة  انُشاط 58حم ص  
Write a few sentences about the chores you do at 

home 

 

 األرتؼاء
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  11 Page 193  49ػالياخ انترلٍى حم ص  ........................... طفً

 Bridge to Success A.B Unit 11 Lesson  11 Page 135 انُشاط 58حم ص  ........................... وارة

 انرًٍص
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  12 Page 194 إيــالء ذاررً 64ً ص حم َشاط أتؼاوٌ يغ زيالئ طفً

 Bridge to Success A.B Unit 11 Lesson  12 Page 136 ........................... 63حفظ انحسٌج انشرٌف ص  وارة
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 ( أ ) الرابع9  الصف والشعبةتابع 

 انترتٍح األذاللٍح انسراضاخ االرتًاػٍح انرٌاضٍاخ انؼهىو انًازج

 تؼهىَىاتذ ان
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌمارٌ تٍٍ حركح األرع حىل َفطها وحسوث 

 انهٍم وانُهار

  نهشًص ٌطتُتذ يفهىو انحركح انظاهرٌح 

أٌ ٌظُف رتاػً األضالع تطرق  -

 يرتهفح

أٌ ٌحم انًطائم تئضتراتٍزٍح تًخٍم  -

 انًُاشد

 أٌ ٌزس لًٍح انؼًالخ انًؼسٍَح -

  ٌشرس انؼىايم انتً ضاػسخ أرسازَا

 التتكار.ػهى اإلتساع وا

  ٌُالش أهًٍح االتتكار فً انسراػح

 وانظٍس ػُس األرساز.

  فهى كٍف ًٌكُهى إحساث فرق ػثر

يطاػسج اَذرٌٍ وتُاء ػاللاخ لائًح 

 ػهى انخمح واالحتراو .

 حساأل
 طفً

زاذم 424ٌحم تسرٌثاخ اكًال انًفرزاخ ص 

 انفظم 

 رتاػٍاخ األضالع

 1200 - 1201انتًارٌٍ طفحح 

  78 -87حم انُشاط ص 
اكتة تطالح شكر إنى شرض فً يزتًؼك تشؼر 

 أَه ٌحسث فرلا .

 1202-1201وارثاتً انًُسنٍح طفحح  ٌحفظ تؼرٌف زورج انًاء وانًُاخ  وارة

 حٍٍُاإل
 طفً

 ٌزري تزرتح ػهًٍح ػٍ حسوث انهٍم وانُهار 

 484ص 

 حم انًطائم تئضتراتٍزٍح 8 تًخٍم انًُاشد 

 1204-1203انتًارٌٍ طفحح 

 1212وارثاتً انًُسنٍح طفحح  ٌحطة طىل انظم فً أولاخ يرتهفح يٍ انُهار  وارة

 انخالحاء
 ٌشاهس فٍهى تؼهًًٍ ػٍ حسوث انفظىل األرتؼح  طفً

تاتغ 8  حم انًطائم تئضتراتٍزٍح 8 تًخٍم 

 انًُاشد 

 1206 - 1205طفحح 

 1211-1210حم يرارؼح انىحسج طفحح  487ٌحفظ تؼرٌف انسوراٌ ص  وارة

 األرتؼاء
 ٌشاهس فٍهى تؼهًًٍ ػٍ انًطار انظاهري نهشًص  طفً

 زرش 8 لًٍح انؼًالخ انًؼسٍَح

 1223 - 1222انتًارٌٍ و انًطائم طفحح 

 وارة
ٌثحج ػٍ طىل انُهار فً انشتاء وانظٍف 

 459وانررٌف وانرتٍغ ص 
 1225وارثاتً انًُسنٍح طفحح 

 انرًٍص
 طفً

-498-588-588-548 كىٌس فً انظفحاخ

425-424-427-428 

 تاتغ زرش 8 لًٍح انؼًالخ انًؼسٍَح

 1224حم انًطائم طفحح 

 1226وارثاتً انًُسنٍح طفحح   445ٌحفظ تؼرٌف انفىهح ص  وارة

 الرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة اللغة العربية على أن تكون من عمل الطالب الرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة اللغة العربية على أن تكون من عمل الطالب 
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 ةالخطة االسبوعي

    32/   05/  2019 إلــى        19/   50/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( ب)  الرابع الـــــصــف  

 English انهغح انؼرتٍح انترتٍح اإلضاليٍح انًازج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌطتُثظ أٌ اإلًٌاٌ تاهلل و انٍىو اَذر ٌؤزي إنى

 ػًم انظانحاخ

  ٌمرأ انًتؼهى انُض انًؼهىياتً لراءج ضهًٍح يتفحظح

 الضتُرراد انًؼهىياخ يُه.

 نًُفظهح وٌظّرف انفؼم تظرٌفًا ٌتؼرف ضًائر انرفغ ا

 ًٍحا.طح

 .ٌطترسو ػالياخ انترلٍى اضترساًيا طحًٍحا 
  ضٍرج شاتٍح وفك   -انُشاط اإلحرائ8ً كتاتح لظح

 .اٌٍر انًطهىتحؼانً

 To describe heroes and heroines. 

 To write about past events. 

Reading: Anchor - Prepare and read - Forgetful Red  
Pages 57/ 58 

Writing: Search for information to write a paragraph 
about your heroes at home 

 حساأل
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  10 Page 191 انُشاط 54حم ص  ........................... طفً

 Bridge to Success A.B Unit 11 Lesson  10 Page 134 انُشاط  55حم ص  ........................... وارة

 حٍٍُاإل
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  10 Page 192 يتاتؼح لراءج انُض انًؼهىياتً ػانى انسيى تارٌد وأضرار  لراءج انحسٌج انشرٌف لراءج ضهًٍح طفً

78حم َشاط َظُف األلىال ص  وارة  Write a few sentences using simple past tense 54حم ص  

 انخالحاء

 انُشاط 57انضًائر انًُفظهح وحم ص    74و أحسز ص  لرأحم َشاط َظُف أ طفً
Dictation Bridge to Success L.B Unit 10 Lesson  12 
Page 178 – "I always help my family----------clean." 

89-78حم أَشطح انطانة ص  وارة  انُشاط 58حم ص  
Write a few sentences about the chores you do at 

home 

 

 األرتؼاء
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  11 Page 193  49ػالياخ انترلٍى حم ص  ........................... طفً

 Bridge to Success A.B Unit 11 Lesson  11 Page 135 انُشاط 58حم ص  ........................... وارة

 انرًٍص
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  12 Page 194 إيــالء ذاررً 64ً ص حم َشاط أتؼاوٌ يغ زيالئ طفً

 Bridge to Success A.B Unit 11 Lesson  12 Page 136 ........................... 63حفظ انحسٌج انشرٌف ص  وارة



QM-119-F3 

 
 
 
 

 ( ب ) الرابع9  الصف والشعبةتابع 

 انترتٍح األذاللٍح انسراضاخ االرتًاػٍح انرٌاضٍاخ انؼهىو انًازج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌمارٌ تٍٍ حركح األرع حىل َفطها وحسوث 

 انهٍم وانُهار

 انحركح انظاهرٌح نهشًص  ٌطتُتذ يفهىو 

أٌ ٌظُف رتاػً األضالع تطرق  -

 يرتهفح

أٌ ٌحم انًطائم تئضتراتٍزٍح تًخٍم  -

 انًُاشد

 أٌ ٌزس لًٍح انؼًالخ انًؼسٍَح -

  ٌشرس انؼىايم انتً ضاػسخ أرسازَا

 ػهى اإلتساع واالتتكار.

  ٌُالش أهًٍح االتتكار فً انسراػح

 وانظٍس ػُس األرساز.

  فرق ػثر فهى كٍف ًٌكُهى إحساث

يطاػسج اَذرٌٍ وتُاء ػاللاخ لائًح 

 ػهى انخمح واالحتراو .

 حساأل
 طفً

زاذم 424ٌحم تسرٌثاخ اكًال انًفرزاخ ص 

 انفظم 

 رتاػٍاخ األضالع

 1200 - 1201انتًارٌٍ طفحح 

  78 -87حم انُشاط ص 
اكتة تطالح شكر إنى شرض فً يزتًؼك تشؼر 

 أَه ٌحسث فرلا .

 1202-1201وارثاتً انًُسنٍح طفحح  ج انًاء وانًُاخ ٌحفظ تؼرٌف زور وارة

 حٍٍُاإل
 طفً

 ٌزري تزرتح ػهًٍح ػٍ حسوث انهٍم وانُهار 

 484ص 

 حم انًطائم تئضتراتٍزٍح 8 تًخٍم انًُاشد 

 1204-1203انتًارٌٍ طفحح 

 1212وارثاتً انًُسنٍح طفحح  ٌحطة طىل انظم فً أولاخ يرتهفح يٍ انُهار  وارة

 خالحاءان
 ٌشاهس فٍهى تؼهًًٍ ػٍ حسوث انفظىل األرتؼح  طفً

تاتغ 8  حم انًطائم تئضتراتٍزٍح 8 تًخٍم 

 انًُاشد 

 1206 - 1205طفحح 

 1211-1210حم يرارؼح انىحسج طفحح  487ٌحفظ تؼرٌف انسوراٌ ص  وارة

 األرتؼاء
 ٌشاهس فٍهى تؼهًًٍ ػٍ انًطار انظاهري نهشًص  طفً

 ؼًالخ انًؼسٍَحزرش 8 لًٍح ان

 1223 - 1222انتًارٌٍ و انًطائم طفحح 

 وارة
ٌثحج ػٍ طىل انُهار فً انشتاء وانظٍف 

 459وانررٌف وانرتٍغ ص 
 1225وارثاتً انًُسنٍح طفحح 

 انرًٍص
 طفً

-498-588-588-548كىٌس فً انظفحاخ 

425-424-427-428 

 تاتغ زرش 8 لًٍح انؼًالخ انًؼسٍَح

 1224حم انًطائم طفحح 

 1226وارثاتً انًُسنٍح طفحح   445ٌحفظ تؼرٌف انفىهح ص  وارة

 

 حات الخاصة بمادة اللغة العربية على أن تكون من عمل الطالبالرجاء تسليم المطويات و اللو
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 الخطة االسبوعية

    23/   05/  2019 إلــى        19/   05/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( ج)  الرابع الـــــصــف  

 English انهغح انؼرتٍح انترتٍح اإلضاليٍح انًازج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌطتُثظ أٌ اإلًٌاٌ تاهلل و انٍىو اَذر ٌؤزي إنى

 ػًم انظانحاخ

  ٌمرأ انًتؼهى انُض انًؼهىياتً لراءج ضهًٍح يتفحظح

 الضتُرراد انًؼهىياخ يُه.

 نًُفظهح وٌظّرف انفؼم تظرٌفًا ٌتؼرف ضًائر انرفغ ا

 ًٍحا.طح

 حًٍحا.ٌطترسو ػالياخ انترلٍى اضترساًيا ط 
  ضٍرج شاتٍح وفك   -انُشاط اإلحرائ8ً كتاتح لظح

 .اٌٍر انًطهىتحؼانً

 To describe heroes and heroines. 

 To write about past events. 

Reading: Anchor - Prepare and read - Forgetful Red  
Pages 57/ 58 

Writing: Search for information to write a paragraph 
about your heroes at home 

 حساأل
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  10 Page 191 انُشاط 54حم ص  ........................... طفً

 Bridge to Success A.B Unit 11 Lesson  10 Page 134 انُشاط  55حم ص  ........................... وارة

 حٍٍُاإل
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  10 Page 192 يتاتؼح لراءج انُض انًؼهىياتً ػانى انسيى تارٌد وأضرار  ٌج انشرٌف لراءج ضهًٍحلراءج انحس طفً

78حم َشاط َظُف األلىال ص  وارة  Write a few sentences using simple past tense 54حم ص  

 انخالحاء

 انُشاط 57انضًائر انًُفظهح وحم ص    74و أحسز ص  لرأحم َشاط َظُف أ طفً
Dictation Bridge to Success L.B Unit 10 Lesson  12 
Page 178 – "I always help my family----------clean." 

89-78حم أَشطح انطانة ص  وارة  انُشاط 58حم ص  
Write a few sentences about the chores you do at 

home 

 

 األرتؼاء
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  11 Page 193  49ػالياخ انترلٍى حم ص  ........................... طفً

 Bridge to Success A.B Unit 11 Lesson  11 Page 135 انُشاط 58حم ص  ........................... وارة

 انرًٍص
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  12 Page 194 إيــالء ذاررً 64ً ص حم َشاط أتؼاوٌ يغ زيالئ طفً

 Bridge to Success A.B Unit 11 Lesson  12 Page 136 ........................... 63حفظ انحسٌج انشرٌف ص  وارة
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 ( ج ) الرابع9  الصف والشعبةتابع 
 

  

 لٍحانترتٍح األذال انسراضاخ االرتًاػٍح انرٌاضٍاخ انؼهىو انًازج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌمارٌ تٍٍ حركح األرع حىل َفطها وحسوث انهٍم 

 وانُهار

 ٌطتُتذ يفهىو انحركح انظاهرٌح نهشًص  

 *ٌطتكشف يفهىو انًحٍظ .

 *ٌحطة يحٍظ االشكال.

 *ٌطتكشف يفهىو انًطاحح .

 *ٌزس يطاحح اشكال يطتطٍهح .

  ٌشرس انؼىايم انتً ضاػسخ أرسازَا

 ع واالتتكار.ػهى اإلتسا
  ٌُالش أهًٍح االتتكار فً انسراػح

 وانظٍس ػُس األرساز.

  فهى كٍف ًٌكُهى إحساث فرق ػثر

يطاػسج اَذرٌٍ وتُاء ػاللاخ لائًح 

 ػهى انخمح واالحتراو .

 االحس
 713ص-711حطاب انًحٍظ ص  زاذم انفظم 424ٌحم تسرٌثاخ اكًال انًفرزاخ ص  طفً

 78 -87حم انُشاط ص 
ح شكر إنى شرض فً يزتًؼك تشؼر اكتة تطال

 أَه ٌحسث فرلا .

 715ص ٌحفظ تؼرٌف زورج انًاء وانًُاخ  وارة

 االحٍٍُ
 طفً

 ٌزري تزرتح ػهًٍح ػٍ حسوث انهٍم وانُهار 

 484ص 
 714يتاتؼح حطاب انًحٍظ ص 

 716ص  ٌحطة طىل انظم فً أولاخ يرتهفح يٍ انُهار  وارة

 انخالحاء
 720ص– 721اضتمظاء حم انًطائم ص  تؼهًًٍ ػٍ حسوث انفظىل األرتؼح  ٌشاهس فٍهى طفً

 722ص  487ٌحفظ تؼرٌف انسوراٌ ص  وارة

 األرتؼاء
 732ص – 725تًخٍم انًطاحح ص  ٌشاهس فٍهى تؼهًًٍ ػٍ انًطار انظاهري نهشًص  طفً

 وارة
ٌثحج ػٍ طىل انُهار فً انشتاء وانظٍف وانررٌف 

 459وانرتٍغ ص 
 730ص-731ص 

 انرًٍص
 طفً

-425-498-588-588-548كىٌس فً انظفحاخ 

424-427-428 
 734ص -731حطاب انًطاحح ص

 736ص  445ٌحفظ تؼرٌف انفىهح ص  وارة

 
 الرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة اللغة العربية على أن تكون من عمل الطالب
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 الخطة االسبوعية

 32/   05/  2019 إلــى        19/   50/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( د)  الرابع الـــــصــف

 English انهغح انؼرتٍح انترتٍح اإلضاليٍح انًازج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌطتُثظ أٌ اإلًٌاٌ تاهلل و انٍىو اَذر ٌؤزي إنى

 ػًم انظانحاخ

  ٌمرأ انًتؼهى انُض انًؼهىياتً لراءج ضهًٍح يتفحظح

 الضتُرراد انًؼهىياخ يُه.

 نًُفظهح وٌظّرف انفؼم تظرٌفًا ٌتؼرف ضًائر انرفغ ا

 ًٍحا.طح

 .ٌطترسو ػالياخ انترلٍى اضترساًيا طحًٍحا 
  ضٍرج شاتٍح وفك   -انُشاط اإلحرائ8ً كتاتح لظح

 .اٌٍر انًطهىتحؼانً

 To describe heroes and heroines. 

 To write about past events. 

Reading: Anchor - Prepare and read - Forgetful Red  
Pages 57/ 58 

Writing: Search for information to write a paragraph 
about your heroes at home 

 حساأل
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  10 Page 191 انُشاط 54حم ص  ........................... طفً

 Bridge to Success A.B Unit 11 Lesson  10 Page 134 انُشاط  55حم ص  ........................... وارة

 حٍٍُاإل
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  10 Page 192 يتاتؼح لراءج انُض انًؼهىياتً ػانى انسيى تارٌد وأضرار  لراءج انحسٌج انشرٌف لراءج ضهًٍح طفً

78حم َشاط َظُف األلىال ص  وارة  Write a few sentences using simple past tense 54حم ص  

 انخالحاء

 انُشاط 57انضًائر انًُفظهح وحم ص    74و أحسز ص  لرأحم َشاط َظُف أ طفً
Dictation Bridge to Success L.B Unit 10 Lesson  12 
Page 178 – "I always help my family----------clean." 

89-78حم أَشطح انطانة ص  وارة  انُشاط 58حم ص  
Write a few sentences about the chores you do at 

home 

 

 األرتؼاء
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  11 Page 193  49ػالياخ انترلٍى حم ص  ........................... طفً

 Bridge to Success A.B Unit 11 Lesson  11 Page 135 انُشاط 58حم ص  ........................... وارة

 انرًٍص
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  12 Page 194 إيــالء ذاررً 64ً ص حم َشاط أتؼاوٌ يغ زيالئ طفً

 Bridge to Success A.B Unit 11 Lesson  12 Page 136 ........................... 63حفظ انحسٌج انشرٌف ص  وارة



QM-119-F3 

 

 

 

 ( د ) ابعالر9  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انترتٍح األذاللٍح انسراضاخ االرتًاػٍح انرٌاضٍاخ انؼهىو انًازج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌمارٌ تٍٍ حركح األرع حىل َفطها وحسوث انهٍم 

 وانُهار

 ٌطتُتذ يفهىو انحركح انظاهرٌح نهشًص  

 *ٌطتكشف يفهىو انًحٍظ .

 *ٌحطة يحٍظ االشكال.

 *ٌطتكشف يفهىو انًطاحح .

 *ٌزس يطاحح اشكال يطتطٍهح .

  ٌشرس انؼىايم انتً ضاػسخ أرسازَا

 ػهى اإلتساع واالتتكار.
  ٌُالش أهًٍح االتتكار فً انسراػح

 وانظٍس ػُس األرساز.

  فهى كٍف ًٌكُهى إحساث فرق ػثر

يطاػسج اَذرٌٍ وتُاء ػاللاخ لائًح 

 ػهى انخمح واالحتراو .

 االحس
 713ص-711حطاب انًحٍظ ص  زاذم انفظم 424خ ص ٌحم تسرٌثاخ اكًال انًفرزا طفً

 78 -87حم انُشاط ص 
اكتة تطالح شكر إنى شرض فً يزتًؼك تشؼر 

 أَه ٌحسث فرلا .

 715ص ٌحفظ تؼرٌف زورج انًاء وانًُاخ  وارة

 االحٍٍُ
 طفً

 ٌزري تزرتح ػهًٍح ػٍ حسوث انهٍم وانُهار 

 484ص 
 714يتاتؼح حطاب انًحٍظ ص 

 716ص  ة طىل انظم فً أولاخ يرتهفح يٍ انُهار ٌحط وارة

 انخالحاء
 720ص– 721اضتمظاء حم انًطائم ص  ٌشاهس فٍهى تؼهًًٍ ػٍ حسوث انفظىل األرتؼح  طفً

 722ص  487ٌحفظ تؼرٌف انسوراٌ ص  وارة

 األرتؼاء
 732ص – 725تًخٍم انًطاحح ص  ٌشاهس فٍهى تؼهًًٍ ػٍ انًطار انظاهري نهشًص  طفً

 وارة
ٌثحج ػٍ طىل انُهار فً انشتاء وانظٍف وانررٌف 

 459وانرتٍغ ص 
 730ص-731ص 

 انرًٍص
 طفً

-425-498-588-588-548كىٌس فً انظفحاخ 

424-427-428 
 734ص -731حطاب انًطاحح ص

 736ص  445ٌحفظ تؼرٌف انفىهح ص  وارة

 



QM-119-F3 

 

 

 ةالخطة االسبوعي

  23/   05/  2019 إلــى        19/   50/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( هـ)  الرابع الـــــصــف  

 English انهغح انؼرتٍح انترتٍح اإلضاليٍح انًازج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌطتُثظ أٌ اإلًٌاٌ تاهلل و انٍىو اَذر ٌؤزي إنى

 ػًم انظانحاخ

 ٌ مرأ انًتؼهى انُض انًؼهىياتً لراءج ضهًٍح يتفحظح

 الضتُرراد انًؼهىياخ يُه.

 نًُفظهح وٌظّرف انفؼم تظرٌفًا ٌتؼرف ضًائر انرفغ ا

 ًٍحا.طح

 .ٌطترسو ػالياخ انترلٍى اضترساًيا طحًٍحا 
  ضٍرج شاتٍح وفك   -انُشاط اإلحرائ8ً كتاتح لظح

 .اٌٍر انًطهىتحؼانً

 To describe heroes and heroines. 

 To write about past events. 

Reading: Anchor - Prepare and read - Forgetful Red  
Pages 57/ 58 

Writing: Search for information to write a paragraph 
about  your heroes at home 

 حساأل
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  10 Page 191 انُشاط 54حم ص  ........................... طفً

 Bridge to Success A.B Unit 11 Lesson  10 Page 134 انُشاط  55حم ص  ........................... وارة

 حٍٍُاإل
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  10 Page 192 يتاتؼح لراءج انُض انًؼهىياتً ػانى انسيى تارٌد وأضرار  لراءج انحسٌج انشرٌف لراءج ضهًٍح طفً

78حم َشاط َظُف األلىال ص  وارة  Write a few sentences using simple past tense 54حم ص  

 انخالحاء

 انُشاط 57انضًائر انًُفظهح وحم ص    74و أحسز ص  لرأحم َشاط َظُف أ طفً
Dictation Bridge to Success L.B Unit 10 Lesson  12 
Page 178 – "I always help my family----------clean." 

89-78حم أَشطح انطانة ص  وارة  انُشاط 58حم ص  
Write a few sentences about the chores you do at 

home 

 

 األرتؼاء
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  11 Page 193  49ػالياخ انترلٍى حم ص  ........................... طفً

 Bridge to Success A.B Unit 11 Lesson  11 Page 135 انُشاط 58حم ص  ........................... وارة

 انرًٍص
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  12 Page 194 إيــالء ذاررً 64ً ص حم َشاط أتؼاوٌ يغ زيالئ طفً

 Bridge to Success A.B Unit 11 Lesson  12 Page 136 ........................... 63حفظ انحسٌج انشرٌف ص  وارة

  



QM-119-F3 

 

 

 ( هـ ) الرابع9  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انترتٍح األذاللٍح انسراضاخ االرتًاػٍح انرٌاضٍاخ انؼهىو انًازج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌمارٌ تٍٍ حركح األرع حىل َفطها وحسوث انهٍم 

 وانُهار

 هىو انحركح انظاهرٌح نهشًص  ٌطتُتذ يف

 *ٌطتكشف يفهىو انًحٍظ .

 *ٌحطة يحٍظ االشكال.

 *ٌطتكشف يفهىو انًطاحح .

 *ٌزس يطاحح اشكال يطتطٍهح .

  ٌشرس انؼىايم انتً ضاػسخ أرسازَا

 ػهى اإلتساع واالتتكار.
  ٌُالش أهًٍح االتتكار فً انسراػح

 وانظٍس ػُس األرساز.

 ر فهى كٍف ًٌكُهى إحساث فرق ػث

يطاػسج اَذرٌٍ وتُاء ػاللاخ لائًح 

 ػهى انخمح واالحتراو .

 االحس
 713ص-711حطاب انًحٍظ ص  زاذم انفظم 424ٌحم تسرٌثاخ اكًال انًفرزاخ ص  طفً

 78 -87حم انُشاط ص 
اكتة تطالح شكر إنى شرض فً يزتًؼك تشؼر 

 أَه ٌحسث فرلا .

 715ص ٌحفظ تؼرٌف زورج انًاء وانًُاخ  وارة

 الحٍٍُا
 طفً

 ٌزري تزرتح ػهًٍح ػٍ حسوث انهٍم وانُهار 

 484ص 
 714يتاتؼح حطاب انًحٍظ ص 

 716ص  ٌحطة طىل انظم فً أولاخ يرتهفح يٍ انُهار  وارة

 انخالحاء
 720ص– 721اضتمظاء حم انًطائم ص  ٌشاهس فٍهى تؼهًًٍ ػٍ حسوث انفظىل األرتؼح  طفً

 722ص  487 ٌحفظ تؼرٌف انسوراٌ ص وارة

 األرتؼاء
 732ص – 725تًخٍم انًطاحح ص  ٌشاهس فٍهى تؼهًًٍ ػٍ انًطار انظاهري نهشًص  طفً

 وارة
ٌثحج ػٍ طىل انُهار فً انشتاء وانظٍف وانررٌف 

 459وانرتٍغ ص 
 730ص-731ص 

 انرًٍص
 طفً

-425-498-588-588-548كىٌس فً انظفحاخ 

424-427-428 
 734 ص-731حطاب انًطاحح ص

 736ص  445ٌحفظ تؼرٌف انفىهح ص  وارة

 

 الرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة اللغة العربية على أن تكون من عمل الطالب

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    32/   50/  2019 إلــى        19/   50/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( و)  الرابع الـــــصــف  

 English انهغح انؼرتٍح انترتٍح اإلضاليٍح انًازج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــٍانــ

  ٌطتُثظ أٌ اإلًٌاٌ تاهلل و انٍىو اَذر ٌؤزي إنى

 ػًم انظانحاخ

  ٌمرأ انًتؼهى انُض انًؼهىياتً لراءج ضهًٍح يتفحظح

 الضتُرراد انًؼهىياخ يُه.

 نًُفظهح وٌظّرف انفؼم تظرٌفًا ٌتؼرف ضًائر انرفغ ا

 ًٍحا.طح

 .ٌطترسو ػالياخ انترلٍى اضترساًيا طحًٍحا 
 ضٍرج شاتٍح وفك   -تح لظح انُشاط اإلحرائ8ً كتا

 .اٌٍر انًطهىتحؼانً

 To describe heroes and heroines. 

 To write about past events. 

Reading: Anchor - Prepare and read - Forgetful Red  
Pages 57/ 58 

Writing: Search for information to write a paragraph 
about your heroes at home 

 حساأل
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  10 Page 191 انُشاط 54حم ص  ........................... طفً

 Bridge to Success A.B Unit 11 Lesson  10 Page 134 انُشاط  55حم ص  ........................... وارة

 حٍٍُاإل
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  10 Page 192 ح لراءج انُض انًؼهىياتً ػانى انسيى تارٌد وأضرار يتاتؼ لراءج انحسٌج انشرٌف لراءج ضهًٍح طفً

78حم َشاط َظُف األلىال ص  وارة  Write a few sentences using simple past tense 54حم ص  

 انخالحاء

 انُشاط 57انضًائر انًُفظهح وحم ص    74و أحسز ص  لرأحم َشاط َظُف أ طفً
Dictation Bridge to Success L.B Unit 10 Lesson  12 
Page 178 – "I always help my family----------clean." 

89-78حم أَشطح انطانة ص  وارة  انُشاط 58حم ص  
Write a few sentences about the chores you do at 

home 

 

 األرتؼاء
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  11 Page 193  49ػالياخ انترلٍى حم ص  ........................... طفً

 Bridge to Success A.B Unit 11 Lesson  11 Page 135 انُشاط 58حم ص  ........................... وارة

 انرًٍص
 Bridge to Success L.B Unit 11 Lesson  12 Page 194 إيــالء ذاررً 64ً ص حم َشاط أتؼاوٌ يغ زيالئ طفً

 Bridge to Success A.B Unit 11 Lesson  12 Page 136 ........................... 63حفظ انحسٌج انشرٌف ص  وارة
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 ( و ) الرابع9  الصف والشعبةتابع  

 

 انترتٍح األذاللٍح انسراضاخ االرتًاػٍح انرٌاضٍاخ انؼهىو انًازج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 وىـــانــٍ

ٌمارٌ تٍٍ حركح األرع حىل َفطها وحسوث انهٍم 

 وانُهار

 ٌطتُتذ يفهىو انحركح انظاهرٌح نهشًص  

 *ٌطتكشف يفهىو انًحٍظ .

 *ٌحطة يحٍظ االشكال.

 *ٌطتكشف يفهىو انًطاحح .

 *ٌزس يطاحح اشكال يطتطٍهح .

  ٌشرس انؼىايم انتً ضاػسخ أرسازَا

 ػهى اإلتساع واالتتكار.
 كار فً انسراػح ٌُالش أهًٍح االتت

 وانظٍس ػُس األرساز.

  فهى كٍف ًٌكُهى إحساث فرق ػثر

يطاػسج اَذرٌٍ وتُاء ػاللاخ لائًح 

 ػهى انخمح واالحتراو .

 االحس
 713ص-711حطاب انًحٍظ ص  زاذم انفظم 424ٌحم تسرٌثاخ اكًال انًفرزاخ ص  طفً

 78 -87حم انُشاط ص 
اكتة تطالح شكر إنى شرض فً يزتًؼك تشؼر 

 َه ٌحسث فرلا .أ

 715ص ٌحفظ تؼرٌف زورج انًاء وانًُاخ  وارة

 االحٍٍُ
 طفً

 ٌزري تزرتح ػهًٍح ػٍ حسوث انهٍم وانُهار 

 484ص 
 714يتاتؼح حطاب انًحٍظ ص 

 716ص  ٌحطة طىل انظم فً أولاخ يرتهفح يٍ انُهار  وارة

 انخالحاء
 720ص– 721اضتمظاء حم انًطائم ص   ٌشاهس فٍهى تؼهًًٍ ػٍ حسوث انفظىل األرتؼح طفً

 722ص  487ٌحفظ تؼرٌف انسوراٌ ص  وارة

 األرتؼاء
 732ص – 725تًخٍم انًطاحح ص  ٌشاهس فٍهى تؼهًًٍ ػٍ انًطار انظاهري نهشًص  طفً

 وارة
ٌثحج ػٍ طىل انُهار فً انشتاء وانظٍف وانررٌف 

 459وانرتٍغ ص 
 730ص-731ص 

 انرًٍص
 طفً

-425-498-588-588-548فً انظفحاخ كىٌس 

424-427-428 
 734ص -731حطاب انًطاحح ص

 736ص  445ٌحفظ تؼرٌف انفىهح ص  وارة

 

 اللوحات الخاصة بمادة اللغة العربية على أن تكون من عمل الطالب الرجاء تسليم المطويات و

 


