
QM-119-F3 

  

 

 الخطة االسبوعية

    70/   03/  2019 إلــى        03/   03/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ) أ ( الرابع الـــــصــف  

 English انهغح انؼشتيح انتشتيح اإلعالييح انًادج

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يسفع انسذيث زفظا تايا 

 ٍيغتُتح خضاء انسايذي. 

  تطاللح لشاءج خٓشيح عهيًح.انُض  يمشأ انًتؼهى 

 ُاطش انفُيح  في انمظح يغتخهًظا انًغضٖ ٔيؼثًشا يسذد انؼ

 ػٍ سأيّ .

 يسذد خزس انكهًح ٔيشتماتٓا تشكم طسير. 
  ًٍكُشاط إثشائي: يكتة لظح كايهح انؼُاطش يٍ ػُذِ ىتتض

 يٕلفًا طشيفًا، يشاػيًا األعهٕب انشيك ٔ ػالياخ انتشليى.

 To talk about and compare size 

 To give opinion \s and explain why 

 To reads and discuss a tall tale   

Reading : (Anchor Book) Read Page 43 , 44 , 45 

Writing  :Search for information to write a 
paragraph about healthy food. 

 زذاأل
  16زم ص  (75لشاءج انسذيث ص) طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson 1   Page 148 

 كتاتح يهخض ػٍ لظح ياعًيٍ ٔصْشج دٔاس انشًظ تأعهٕتك. زفع انسذيث انششيف. ٔاخة
Bridge to Success  Activity  book 

Unit 9  Lesson 1   Page 102 

 ثُيٍاإل
 611تاتح يؼاَي يفشداخ انذسط ص ك (71زم َشاط أعتُثظ ٔ أطثك ص) طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson 1   Page 149 

 اختياس كهًاخ يُٓا ٔٔضؼٓا  في خًم يفيذج (77زم فمشج أطًى ٔ أتذع ص) ٔاخة
 

Write a few sentences about your school. 

 انثالثاء
 مظح لشاءج يتفسظح لشاءج ان (71زم َشاط أَظى يفاْيًي ص) طفي

Dictation (Bridge to Success )  Learner's book 
Lesson 2   Page 132 " Healthy Food" and "Sleep" 

 كتاب انطانة 617زم ص  (78_76زم أَشطح انطانة ص) ٔاخة
Write three   sentences about your favourite smell /  
taste / and sound. 

 األستؼاء
 يُالشح كيفيح كتاتح اعتداتح أدتيح نمظح ياعًيٍ ................................................. طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson 2   Page 150 

 كتاتح االعتداتح األدتيح نمظح ياعًيٍ ................................................. ٔاخة
Bridge to Success - Activity book 

Unit 9  Lesson  2   Page 103 

 انخًيظ
 إيـــالء خاسخي تتضًٍ يٓاساخ األنف انهيُح. ................................................. طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson   3  Page 151 

 ــــــــــــــــــــــــ ................................................. ٔاخة
Bridge to Success  Activity book 

Unit 9  Lesson   3   Page  104 
  



QM-119-F3 

 ( أ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 

 انتشتيح األخالليح انذساعاخ االختًاػيح انشياضياخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 س ٔاالَؼكاط يماسٌ تيٍ االَكغا

 يماسٌ تيٍ تشكية انؼيٍ ٔٔظيفح كم ػضٕ 

 أٌ يدًغ األػذاد انؼششيح -

 أٌ يسذد خٕاص اندًغ  -

أٌ يطشذ األػذاد انؼششيح ٔ يغتخذو  -

 انًُارج
 

  يدًغ يؼهٕياخ يٍ يظادس تاسيخيح يتؼذدج

تفغش يؼُٗ تغًييح كم إياسج يٍ إياساخ 

 انذٔنح .

 دٔنتّ يمذس أًْيح انًؼانى انتشاثيح انمذيًح في 

  إظٓاس فٓى كثيش نطشق زم انخالفاخ في انًُضل

 ٔانًذسعح

 االزذ
 يغتخذو يُشٕس َيٕتٍ نتسهيم انضٕء  طفي

 دسط : خًغ األػذاد انؼششيح

 377، 377زم انتًاسيٍ انزاتيح  ٔ انًغائم طفسح 

 77، 11ٔاخة 
 يسأنح سعى زًايح انغالو 

 ٔإضافتٓا نهًهف 

 377- 377ٔاخثاتي انًُضنيح طفسح  يغ انتهٕيٍ  يشعى انٕاٌ انطيف انًشئي ٔاخة

 االثُيٍ
 طفي

يماسٌ تيٍ انًٕخاخ انضٕئيح يٍ زيث انغؼح ٔانطٕل 

 انًٕخي 

 

 دسط : خٕاص اندًغ

 377زم انتًاسيٍ انزاتيح طفسح 

 

 377ٔاخثاتي انًُضنيح طفسح  787يسفع تؼشيف انًُشٕس ص  ٔاخة

 انثالثاء
 ٔانًسذتح ٔيدغى انؼيٍ  ػشع انؼذعاخ انًمؼشج طفي

 تاتغ دسط : خٕاص اندًغ

 377زم انًغائم طفسح 

 377ٔاخثاتي انًُضنيح طفسح  773يسفع تؼشيف االَكغاس ص  ٔاخة

 األستؼاء
 ػشع فيهى تؼهيًي ػٍ االَؼكاط  طفي

 َشاط ػًهي : طشذ األػذاد انؼششيح

 377 - 373زم انتذسية ٔ انتطثيك طفسح 

 377ٔاخثاتي انًُضنيح طفسح  778ف االَؼكاط ص زفع تؼشي ٔاخة

 انخًيظ
 فيهى تؼهيًي ػٍ انًشايا ٔاختالفاتٓا  طفي

َشاط ػًهي طشذ األػذاد انؼششيح تإعتخذاو انًُارج 

 377 - 377زم انتذسية ٔ انتطثيك طفسح  

 377ٔاخثاتي انًُضنيح طفسح  777زفع تؼشيف انًشآج انًسذتح ٔانًمؼشج ص  ٔاخة

  



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    07/   03/  2019 إلــى        03/   03/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( ب)  الرابع الـــــصــف 

 English انهغح انؼشتيح انتشتيح اإلعالييح انًادج

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يسفع انسذيث زفظا تايا 

 ٍيغتُتح خضاء انسايذي. 

  تطاللح لشاءج خٓشيح عهيًح.انُض  يمشأ انًتؼهى 

 ُاطش انفُيح  في انمظح يغتخهًظا انًغضٖ ٔيؼثًشا يسذد انؼ

 ػٍ سأيّ .

 يسذد خزس انكهًح ٔيشتماتٓا تشكم طسير. 
  ًٍكُشاط إثشائي: يكتة لظح كايهح انؼُاطش يٍ ػُذِ ىتتض

 يٕلفًا طشيفًا، يشاػيًا األعهٕب انشيك ٔ ػالياخ انتشليى.

 To talk about and compare size 

 To give opinion \s and explain why 

 To reads and discuss a tall tale   

Reading : (Anchor Book) Read Page 43 , 44 , 45 

Writing  :Search for information to write a 
paragraph about healthy food. 

 االزذ
  16زم ص  (75لشاءج انسذيث ص) طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson 1   Page 148 

 كتاتح يهخض ػٍ لظح ياعًيٍ ٔصْشج دٔاس انشًظ تأعهٕتك. زفع انسذيث انششيف. ٔاخة
Bridge to Success  Activity  book 

Unit 9  Lesson 1   Page 102 

 االثُيٍ
 611تاتح يؼاَي يفشداخ انذسط ص ك (71زم َشاط أعتُثظ ٔ أطثك ص) طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson 1   Page 149 

 اختياس كهًاخ يُٓا ٔٔضؼٓا  في خًم يفيذج (77زم فمشج أطًى ٔ أتذع ص) ٔاخة
 

Write a few sentences about your school. 

 انثالثاء
 مظح لشاءج يتفسظح لشاءج ان (71زم َشاط أَظى يفاْيًي ص) طفي

Dictation (Bridge to Success )  Learner's book 
Lesson 2   Page 132 " Healthy Food" and "Sleep" 

 كتاب انطانة 617زم ص  (78_76زم أَشطح انطانة ص) ٔاخة
Write three   sentences about your favourite smell /  
taste / and sound. 

 األستؼاء
 يُالشح كيفيح كتاتح اعتداتح أدتيح نمظح ياعًيٍ ................................................. طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson 2   Page 150 

 كتاتح االعتداتح األدتيح نمظح ياعًيٍ ................................................. ٔاخة
Bridge to Success - Activity book 

Unit 9  Lesson  2   Page 103 

 انخًيظ
 إيـــالء خاسخي تتضًٍ يٓاساخ األنف انهيُح. ................................................. طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson   3  Page 151 

 ــــــــــــــــــــــــ ................................................. ٔاخة
Bridge to Success  Activity book 

Unit 9  Lesson   3   Page  104 
   



QM-119-F3 

 

 ( ب ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 

 انتشتيح األخالليح انذساعاخ االختًاػيح انشياضياخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 اس ٔاالَؼكاط يماسٌ تيٍ االَكغ

 يماسٌ تيٍ تشكية انؼيٍ ٔٔظيفح كم ػضٕ

 أٌ يدًغ األػذاد انؼششيح -

 أٌ يسذد خٕاص اندًغ  -

أٌ يطشذ األػذاد انؼششيح ٔ يغتخذو  -

 انًُارج
 

  يدًغ يؼهٕياخ يٍ يظادس تاسيخيح يتؼذدج

تفغش يؼُٗ تغًييح كم إياسج يٍ إياساخ 

 انذٔنح .

 دٔنتّ يمذس أًْيح انًؼانى انتشاثيح انمذيًح في 

  إظٓاس فٓى كثيش نطشق زم انخالفاخ في انًُضل

 ٔانًذسعح

 االزذ
 يغتخذو يُشٕس َيٕتٍ نتسهيم انضٕء  طفي

 دسط : خًغ األػذاد انؼششيح

 377، 377زم انتًاسيٍ انزاتيح  ٔ انًغائم طفسح 

 77، 11ٔاخة 
 يسأنح سعى زًايح انغالو 

 ٔإضافتٓا نهًهف 

 377- 377ٔاخثاتي انًُضنيح طفسح  يغ انتهٕيٍ  يشعى انٕاٌ انطيف انًشئي ٔاخة

 االثُيٍ
 طفي

يماسٌ تيٍ انًٕخاخ انضٕئيح يٍ زيث انغؼح ٔانطٕل 

 انًٕخي 

 

 دسط : خٕاص اندًغ

 377زم انتًاسيٍ انزاتيح طفسح 

 

 377ٔاخثاتي انًُضنيح طفسح  787يسفع تؼشيف انًُشٕس ص  ٔاخة

 انثالثاء
 ٔانًسذتح ٔيدغى انؼيٍ  ػشع انؼذعاخ انًمؼشج طفي

 تاتغ دسط : خٕاص اندًغ

 377زم انًغائم طفسح 

 377ٔاخثاتي انًُضنيح طفسح  773يسفع تؼشيف االَكغاس ص  ٔاخة

 األستؼاء
 ػشع فيهى تؼهيًي ػٍ االَؼكاط  طفي

 َشاط ػًهي : طشذ األػذاد انؼششيح

 377 - 373زم انتذسية ٔ انتطثيك طفسح 

 377ٔاخثاتي انًُضنيح طفسح  778ف االَؼكاط ص زفع تؼشي ٔاخة

 انخًيظ
 فيهى تؼهيًي ػٍ انًشايا ٔاختالفاتٓا  طفي

َشاط ػًهي طشذ األػذاد انؼششيح تإعتخذاو انًُارج زم 

 377 - 377انتذسية ٔ انتطثيك طفسح  

 377ٔاخثاتي انًُضنيح طفسح  777زفع تؼشيف انًشآج انًسذتح ٔانًمؼشج ص  ٔاخة



QM-119-F3 

 
 

  

 الخطة االسبوعية

    07/   03/  2019 إلــى        03/   03/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( ج)  الرابع الـــــصــف   

 English انهغح انؼشتيح انتشتيح اإلعالييح انًادج

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يسفع انسذيث زفظا تايا 

 يٍ.يغتُتح خضاء انسايذ 

  تطاللح لشاءج خٓشيح عهيًح.انُض  يمشأ انًتؼهى 

 ُاطش انفُيح  في انمظح يغتخهًظا انًغضٖ ٔيؼثًشا يسذد انؼ

 ػٍ سأيّ .

 يسذد خزس انكهًح ٔيشتماتٓا تشكم طسير. 
  ًٍكُشاط إثشائي: يكتة لظح كايهح انؼُاطش يٍ ػُذِ ىتتض

 يٕلفًا طشيفًا، يشاػيًا األعهٕب انشيك ٔ ػالياخ انتشليى.

 To talk about and compare size 

 To give opinion \s and explain why 

 To reads and discuss a tall tale   

Reading : (Anchor Book) Read Page 43 , 44 , 45 

Writing  :Search for information to write a 
paragraph about healthy food. 

 االزذ
  16زم ص  (75)لشاءج انسذيث ص طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson 1   Page 148 

 كتاتح يهخض ػٍ لظح ياعًيٍ ٔصْشج دٔاس انشًظ تأعهٕتك. زفع انسذيث انششيف. ٔاخة
Bridge to Success  Activity  book 

Unit 9  Lesson 1   Page 102 

 االثُيٍ
 611كتاتح يؼاَي يفشداخ انذسط ص  (71زم َشاط أعتُثظ ٔ أطثك ص) طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson 1   Page 149 

 اختياس كهًاخ يُٓا ٔٔضؼٓا  في خًم يفيذج (77زم فمشج أطًى ٔ أتذع ص) ٔاخة
 

Write a few sentences about your school. 

 انثالثاء
 انمظح لشاءج يتفسظح لشاءج  (71زم َشاط أَظى يفاْيًي ص) طفي

Dictation (Bridge to Success )  Learner's book 
Lesson 2   Page 132 " Healthy Food" and "Sleep" 

 كتاب انطانة 617زم ص  (78_76زم أَشطح انطانة ص) ٔاخة
Write three   sentences about your favourite smell /  
taste / and sound. 

 األستؼاء
 يُالشح كيفيح كتاتح اعتداتح أدتيح نمظح ياعًيٍ ................................................. طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson 2   Page 150 

 كتاتح االعتداتح األدتيح نمظح ياعًيٍ ................................................. ٔاخة
Bridge to Success - Activity book 

Unit 9  Lesson  2   Page 103 

 انخًيظ
 إيـــالء خاسخي تتضًٍ يٓاساخ األنف انهيُح. ................................................. طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson   3  Page 151 

 ــــــــــــــــــــــــ ................................................. ٔاخة
Bridge to Success  Activity book 

Unit 9  Lesson   3   Page  104 

 



QM-119-F3 

 ( ج ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتشتيح األخالليح انذساعاخ االختًاػيح انشياضياخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 كغاس ٔاالَؼكاط يماسٌ تيٍ االَ

 يماسٌ تيٍ تشكية انؼيٍ ٔٔظيفح كم ػضٕ

 يدًغ االػذاد انؼششيح تاعتخذاو يكؼثاخ انؼذ 

 .يدًغ االػذاد انؼششيح تاعتخذاو انًُارج 

 . يغتكشف خٕاص اندًغ 

  يسم انًغائم انكالييح ) اعتشتتيديح اخاتح

 تمذيشيح او دليمح(

  يدًغ يؼهٕياخ يٍ يظادس تاسيخيح يتؼذدج

ٗ تغًييح كم إياسج يٍ إياساخ تفغش يؼُ

 انذٔنح .

 ّيمذس أًْيح انًؼانى انتشاثيح انمذيًح في دٔنت 

  إظٓاس فٓى كثيش نطشق زم انخالفاخ في انًُضل

 ٔانًذسعح

 االزذ
 يغتخذو يُشٕس َيٕتٍ نتسهيم انضٕء  طفي

 377ص – 377اعتمظاء زم انًغائم ص 

 )انتمذيش او اخاتح طسيسح(

 77، 11ٔاخة 
 زًايح انغالو  يسأنح سعى

 ٔإضافتٓا نهًهف 

 377ص  يشعى انٕاٌ انطيف انًشئي يغ انتهٕيٍ  ٔاخة

 االثُيٍ
 طفي

يماسٌ تيٍ انًٕخاخ انضٕئيح يٍ زيث انغؼح ٔانطٕل 

 انًٕخي 

 خًغ االػذاد انؼششيح تاعتخذاو يكؼثاخ انؼذ

  377ص 

 377ص  787يسفع تؼشيف انًُشٕس ص  ٔاخة

 انثالثاء
 377ص – 373خًغ االػذاد انؼششيح تاعتخذاو انًُارج  انؼذعاخ انًمؼشج ٔانًسذتح ٔيدغى انؼيٍ  ػشع طفي

 377ص  773يسفع تؼشيف االَكغاس ص  ٔاخة

 األستؼاء
 377ص– 377خًغ االػذاد انؼششيح ص  ػشع فيهى تؼهيًي ػٍ االَؼكاط  طفي

 377ص  778زفع تؼشيف االَؼكاط ص  ٔاخة

 انخًيظ
 فيهى تؼهيًي ػٍ انًشايا ٔاختالفاتٓا  فيط

 737انٗ ص 777اختثاس لظيش يٍ ص 

 377خٕاص اندًغ ص 

 377ص  777زفع تؼشيف انًشآج انًسذتح ٔانًمؼشج ص  ٔاخة

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    70/   03/  2019 إلــى        03/   70/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( د)  الرابع الـــــصــف  

 English انهغح انؼشتيح انتشتيح اإلعالييح انًادج 

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يسفع انسذيث زفظا تايا 

 .ٍيغتُتح خضاء انسايذي 

  تطاللح لشاءج خٓشيح عهيًح.انُض  يمشأ انًتؼهى 

 ُاطش انفُيح  في انمظح يغتخهًظا انًغضٖ ٔيؼثًشا يسذد انؼ

 يّ .ػٍ سأ

 يسذد خزس انكهًح ٔيشتماتٓا تشكم طسير. 
  ًٍكُشاط إثشائي: يكتة لظح كايهح انؼُاطش يٍ ػُذِ ىتتض

 يٕلفًا طشيفًا، يشاػيًا األعهٕب انشيك ٔ ػالياخ انتشليى.

 To talk about and compare size 

 To give opinion \s and explain why 

 To reads and discuss a tall tale   

Reading : (Anchor Book) Read Page 43 , 44 , 45 

Writing  :Search for information to write a 
paragraph about healthy food. 

 االزذ
  16زم ص  (75لشاءج انسذيث ص) طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson 1   Page 148 

 يهخض ػٍ لظح ياعًيٍ ٔصْشج دٔاس انشًظ تأعهٕتك. كتاتح زفع انسذيث انششيف. ٔاخة
Bridge to Success  Activity  book 

Unit 9  Lesson 1   Page 102 

 االثُيٍ
 611كتاتح يؼاَي يفشداخ انذسط ص  (71زم َشاط أعتُثظ ٔ أطثك ص) طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson 1   Page 149 

 اختياس كهًاخ يُٓا ٔٔضؼٓا  في خًم يفيذج (77ج أطًى ٔ أتذع ص)زم فمش ٔاخة
 

Write a few sentences about your school. 

 انثالثاء
 لشاءج انمظح لشاءج يتفسظح  (71زم َشاط أَظى يفاْيًي ص) طفي

Dictation (Bridge to Success )  Learner's book 
Lesson 2   Page 132 " Healthy Food" and "Sleep" 

 كتاب انطانة 617زم ص  (78_76زم أَشطح انطانة ص) ٔاخة
Write three   sentences about your favourite smell /  
taste / and sound. 

 األستؼاء
 يُالشح كيفيح كتاتح اعتداتح أدتيح نمظح ياعًيٍ ................................................. طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson 2   Page 150 

 كتاتح االعتداتح األدتيح نمظح ياعًيٍ ................................................. ٔاخة
Bridge to Success - Activity book 

Unit 9  Lesson  2   Page 103 

 انخًيظ
 إيـــالء خاسخي تتضًٍ يٓاساخ األنف انهيُح. ................................................. طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson   3  Page 151 

 ــــــــــــــــــــــــ ................................................. ٔاخة
Bridge to Success  Activity book 

Unit 9  Lesson   3   Page  104 
 



QM-119-F3 

 

 ( د ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتشتيح األخالليح انذساعاخ االختًاػيح انشياضياخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يماسٌ تيٍ االَكغاس ٔاالَؼكاط 

 يماسٌ تيٍ تشكية انؼيٍ ٔٔظيفح كم ػضٕ

 يدًغ االػذاد انؼششيح تاعتخذاو يكؼثاخ انؼذ 

 انؼششيح تاعتخذاو انًُارج. يدًغ االػذاد 

 . يغتكشف خٕاص اندًغ 

  يسم انًغائم انكالييح ) اعتشتتيديح اخاتح

 تمذيشيح او دليمح(

  يدًغ يؼهٕياخ يٍ يظادس تاسيخيح يتؼذدج

تفغش يؼُٗ تغًييح كم إياسج يٍ إياساخ 

 انذٔنح .

 ّيمذس أًْيح انًؼانى انتشاثيح انمذيًح في دٔنت 

 نخالفاخ في انًُضل إظٓاس فٓى كثيش نطشق زم ا

 ٔانًذسعح

 االزذ
 يغتخذو يُشٕس َيٕتٍ نتسهيم انضٕء  طفي

 377ص – 377اعتمظاء زم انًغائم ص 

 )انتمذيش او اخاتح طسيسح(

 77، 11ٔاخة 
 يسأنح سعى زًايح انغالو 

 ٔإضافتٓا نهًهف 

 377ص  يشعى انٕاٌ انطيف انًشئي يغ انتهٕيٍ  ٔاخة

 االثُيٍ
 طفي

نًٕخاخ انضٕئيح يٍ زيث انغؼح ٔانطٕل يماسٌ تيٍ ا

 انًٕخي 

 خًغ االػذاد انؼششيح تاعتخذاو يكؼثاخ انؼذ

  377ص 

 377ص  787يسفع تؼشيف انًُشٕس ص  ٔاخة

 انثالثاء
 377ص – 373خًغ االػذاد انؼششيح تاعتخذاو انًُارج  ػشع انؼذعاخ انًمؼشج ٔانًسذتح ٔيدغى انؼيٍ  طفي

 377ص  773االَكغاس ص  يسفع تؼشيف ٔاخة

 األستؼاء
 377ص– 377خًغ االػذاد انؼششيح ص  ػشع فيهى تؼهيًي ػٍ االَؼكاط  طفي

 377ص  778زفع تؼشيف االَؼكاط ص  ٔاخة

 انخًيظ
 فيهى تؼهيًي ػٍ انًشايا ٔاختالفاتٓا  طفي

 737انٗ ص 777اختثاس لظيش يٍ ص 

 377خٕاص اندًغ ص 

 377ص  777نًشآج انًسذتح ٔانًمؼشج ص زفع تؼشيف ا ٔاخة

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

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

 English انهغح انؼشتيح انتشتيح اإلعالييح انًادج 

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يسفع انسذيث زفظا تايا 

 .ٍيغتُتح خضاء انسايذي 

  تطاللح لشاءج خٓشيح عهيًح.انُض  يمشأ انًتؼهى 

 ُاطش انفُيح  في انمظح يغتخهًظا انًغضٖ ٔيؼثًشا يسذد انؼ

 ػٍ سأيّ .

 يسذد خزس انكهًح ٔيشتماتٓا تشكم طسير. 
  ًٍكُشاط إثشائي: يكتة لظح كايهح انؼُاطش يٍ ػُذِ ىتتض

 يشاػيًا األعهٕب انشيك ٔ ػالياخ انتشليى. يٕلفًا طشيفًا،

 To talk about and compare size 

 To give opinion \s and explain why 

 To reads and discuss a tall tale   

Reading : (Anchor Book) Read Page 43 , 44 , 45 

Writing  :Search for information to write a 
paragraph about healthy food. 

 االزذ
  16زم ص  (75لشاءج انسذيث ص) طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson 1   Page 148 

 كتاتح يهخض ػٍ لظح ياعًيٍ ٔصْشج دٔاس انشًظ تأعهٕتك. زفع انسذيث انششيف. ٔاخة
Bridge to Success  Activity  book 

Unit 9  Lesson 1   Page 102 

 االثُيٍ
 611كتاتح يؼاَي يفشداخ انذسط ص  (71زم َشاط أعتُثظ ٔ أطثك ص) طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson 1   Page 149 

 اختياس كهًاخ يُٓا ٔٔضؼٓا  في خًم يفيذج (77زم فمشج أطًى ٔ أتذع ص) ٔاخة
 

Write a few sentences about your school. 

 اءانثالث
 لشاءج انمظح لشاءج يتفسظح  (71زم َشاط أَظى يفاْيًي ص) طفي

Dictation (Bridge to Success )  Learner's book 
Lesson 2   Page 132 " Healthy Food" and "Sleep" 

 كتاب انطانة 617زم ص  (78_76زم أَشطح انطانة ص) ٔاخة
Write three   sentences about your favourite smell /  
taste / and sound. 

 األستؼاء
 يُالشح كيفيح كتاتح اعتداتح أدتيح نمظح ياعًيٍ ................................................. طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson 2   Page 150 

 اتح االعتداتح األدتيح نمظح ياعًيٍكت ................................................. ٔاخة
Bridge to Success - Activity book 

Unit 9  Lesson  2   Page 103 

 انخًيظ
 إيـــالء خاسخي تتضًٍ يٓاساخ األنف انهيُح. ................................................. طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson   3  Page 151 

 ــــــــــــــــــــــــ ................................................. ٔاخة
Bridge to Success  Activity book 

Unit 9  Lesson   3   Page  104 



QM-119-F3 

 

 

 ( هـ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 حانتشتيح األخاللي انذساعاخ االختًاػيح انشياضياخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يماسٌ تيٍ االَكغاس ٔاالَؼكاط 

 يماسٌ تيٍ تشكية انؼيٍ ٔٔظيفح كم ػضٕ

 يدًغ االػذاد انؼششيح تاعتخذاو يكؼثاخ انؼذ 

 .يدًغ االػذاد انؼششيح تاعتخذاو انًُارج 

 . يغتكشف خٕاص اندًغ 

  يسم انًغائم انكالييح ) اعتشتتيديح اخاتح

 تمذيشيح او دليمح(

 ًغ يؼهٕياخ يٍ يظادس تاسيخيح يتؼذدج يد

تفغش يؼُٗ تغًييح كم إياسج يٍ إياساخ 

 انذٔنح .

 ّيمذس أًْيح انًؼانى انتشاثيح انمذيًح في دٔنت 

  إظٓاس فٓى كثيش نطشق زم انخالفاخ في انًُضل

 ٔانًذسعح

 االزذ
 يغتخذو يُشٕس َيٕتٍ نتسهيم انضٕء  طفي

 377ص – 377اعتمظاء زم انًغائم ص 

 مذيش او اخاتح طسيسح()انت

 77، 11ٔاخة 
 يسأنح سعى زًايح انغالو 

 ٔإضافتٓا نهًهف 

 377ص  يشعى انٕاٌ انطيف انًشئي يغ انتهٕيٍ  ٔاخة

 االثُيٍ
 طفي

يماسٌ تيٍ انًٕخاخ انضٕئيح يٍ زيث انغؼح ٔانطٕل 

 انًٕخي 

 خًغ االػذاد انؼششيح تاعتخذاو يكؼثاخ انؼذ

  377ص 

 377ص  787شيف انًُشٕس ص يسفع تؼ ٔاخة

 انثالثاء
 377ص – 373خًغ االػذاد انؼششيح تاعتخذاو انًُارج  ػشع انؼذعاخ انًمؼشج ٔانًسذتح ٔيدغى انؼيٍ  طفي

 377ص  773يسفع تؼشيف االَكغاس ص  ٔاخة

 األستؼاء
 377ص– 377خًغ االػذاد انؼششيح ص  ػشع فيهى تؼهيًي ػٍ االَؼكاط  طفي

 377ص  778زفع تؼشيف االَؼكاط ص  ٔاخة

 انخًيظ
 فيهى تؼهيًي ػٍ انًشايا ٔاختالفاتٓا  طفي

 737انٗ ص 777اختثاس لظيش يٍ ص 

 377خٕاص اندًغ ص 

 377ص  777زفع تؼشيف انًشآج انًسذتح ٔانًمؼشج ص  ٔاخة

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    70/   70/  2019 إلــى        03/   03/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( و)  الرابع الـــــصــف   

 English انهغح انؼشتيح انتشتيح اإلعالييح انًادج 

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يسفع انسذيث زفظا تايا 

 .ٍيغتُتح خضاء انسايذي 

  تطاللح لشاءج خٓشيح عهيًح.انُض  يمشأ انًتؼهى 

 ُفي انمظح يغتخهًظا انًغضٖ ٔيؼثًشا   اطش انفُيحيسذد انؼ

 ػٍ سأيّ .

 يسذد خزس انكهًح ٔيشتماتٓا تشكم طسير. 
  ًٍكُشاط إثشائي: يكتة لظح كايهح انؼُاطش يٍ ػُذِ ىتتض

 يٕلفًا طشيفًا، يشاػيًا األعهٕب انشيك ٔ ػالياخ انتشليى.

 To talk about and compare size 

 To give opinion \s and explain why 

 To reads and discuss a tall tale   

Reading : (Anchor Book) Read Page 43 , 44 , 45 

Writing  :Search for information to write a 
paragraph about healthy food. 

 االزذ
  16زم ص  (75لشاءج انسذيث ص) طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson 1   Page 148 

 كتاتح يهخض ػٍ لظح ياعًيٍ ٔصْشج دٔاس انشًظ تأعهٕتك. زفع انسذيث انششيف. ٔاخة
Bridge to Success  Activity  book 

Unit 9  Lesson 1   Page 102 

 االثُيٍ
 611كتاتح يؼاَي يفشداخ انذسط ص  (71زم َشاط أعتُثظ ٔ أطثك ص) طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson 1   Page 149 

 اختياس كهًاخ يُٓا ٔٔضؼٓا  في خًم يفيذج (77زم فمشج أطًى ٔ أتذع ص) ٔاخة
 

Write a few sentences about your school. 

 انثالثاء
 لشاءج انمظح لشاءج يتفسظح  (71زم َشاط أَظى يفاْيًي ص) طفي

Dictation (Bridge to Success )  Learner's book 
Lesson 2   Page 132 " Healthy Food" and "Sleep" 

 كتاب انطانة 617زم ص  (78_76زم أَشطح انطانة ص) ٔاخة
Write three   sentences about your favourite smell /  
taste / and sound. 

 األستؼاء
 اعتداتح أدتيح نمظح ياعًيٍيُالشح كيفيح كتاتح  ................................................. طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson 2   Page 150 

 كتاتح االعتداتح األدتيح نمظح ياعًيٍ ................................................. ٔاخة
Bridge to Success - Activity book 

Unit 9  Lesson  2   Page 103 

 انخًيظ
 إيـــالء خاسخي تتضًٍ يٓاساخ األنف انهيُح. ................................................. طفي

Bridge to Success   Learner's book 
Unit 9  Lesson   3  Page 151 

 ــــــــــــــــــــــــ ................................................. ٔاخة
Bridge to Success  Activity book 

Unit 9  Lesson   3   Page  104 



QM-119-F3 

 ( و ) الرابع:  الصف والشعبةتابع  

 

 انتشتيح األخالليح انذساعاخ االختًاػيح انشياضياخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يماسٌ تيٍ االَكغاس ٔاالَؼكاط 

 يماسٌ تيٍ تشكية انؼيٍ ٔٔظيفح كم ػضٕ

 شيح تاعتخذاو يكؼثاخ انؼذيدًغ االػذاد انؼش 

 .يدًغ االػذاد انؼششيح تاعتخذاو انًُارج 

 . يغتكشف خٕاص اندًغ 

  يسم انًغائم انكالييح ) اعتشتتيديح اخاتح

 تمذيشيح او دليمح(

  يدًغ يؼهٕياخ يٍ يظادس تاسيخيح يتؼذدج

تفغش يؼُٗ تغًييح كم إياسج يٍ إياساخ 

 انذٔنح .

 يًح في دٔنتّيمذس أًْيح انًؼانى انتشاثيح انمذ 

  إظٓاس فٓى كثيش نطشق زم انخالفاخ في انًُضل

 ٔانًذسعح

 االزذ
 يغتخذو يُشٕس َيٕتٍ نتسهيم انضٕء  طفي

 377ص – 377اعتمظاء زم انًغائم ص 

 )انتمذيش او اخاتح طسيسح(

 77، 11ٔاخة 
 يسأنح سعى زًايح انغالو 

 ٔإضافتٓا نهًهف 

 377ص  ٕيٍ يشعى انٕاٌ انطيف انًشئي يغ انته ٔاخة

 االثُيٍ
 طفي

يماسٌ تيٍ انًٕخاخ انضٕئيح يٍ زيث انغؼح ٔانطٕل 

 انًٕخي 

 خًغ االػذاد انؼششيح تاعتخذاو يكؼثاخ انؼذ

  377ص 

 377ص  787يسفع تؼشيف انًُشٕس ص  ٔاخة

 انثالثاء
 377ص – 373نًُارج خًغ االػذاد انؼششيح تاعتخذاو ا ػشع انؼذعاخ انًمؼشج ٔانًسذتح ٔيدغى انؼيٍ  طفي

 377ص  773يسفع تؼشيف االَكغاس ص  ٔاخة

 األستؼاء
 377ص– 377خًغ االػذاد انؼششيح ص  ػشع فيهى تؼهيًي ػٍ االَؼكاط  طفي

 377ص  778زفع تؼشيف االَؼكاط ص  ٔاخة

 انخًيظ
 فيهى تؼهيًي ػٍ انًشايا ٔاختالفاتٓا  طفي

 737انٗ ص 777اختثاس لظيش يٍ ص 

 377خٕاص اندًغ ص 

 377ص  777زفع تؼشيف انًشآج انًسذتح ٔانًمؼشج ص  ٔاخة

 


