
QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    28/   02/  2019 إلــى        24/   02/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ) أ ( الرابع الـــــصــف   

 English انهغح انعشتيح انتشتيح اإلعالييح انًادج

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  يسفع عىسج انغاشيح 

 انعهًي في انثسث عٍ انًعشفح  يىظف انتفكيش 

  ا سأيه ًً يسذد انًتعهى انًغضي وانفكشج انشئيغح نهُض األدتي داع

 تأدنح.

 .يكتة األنف انهيُح في  َهايح انكهًاخ تشكم طسير 

 .يًيض انًتعهى اندًهح انفعهيح وعُاطشها 

 َإثشائي : يكتة اعتداتح أدتيح نمظح لشأها يىظفًا يهاساته في  شاط

 اخ انتشليى.انكتاتح وعالي

 To learn parts of the human body. 

 To talk about being hurt  or not feeling  
well. 

Reading : Anchor Book: Read page  40 - 42  

Writing  : Write a paragraph about healthy food. 

 االزذ
 ًظلشاءج لظح ياعًيٍ وصهشج دواس انش تغًيع عىسج انغاشيح  طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson 7   
Page 138  

 اعتخشج األفعال يٍ انمظح وكتاتتها في كشاعح انُشاط زفع يعاَي يفشداخ انغىسج ) عىسج انغاشيح ( واخة
Bridge to Success Activity Book Unit   8 Lesson  7   

Page 96  

 االثُيٍ
 انُشاط 74زم ص   56ش ص لشاءج فكشج إلشأ وتفك طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson 7   
Page 139 

 كتاتح  خًظ خًم فعهيح تتضًٍ يفعىاًل ته في كشاعح انُشاط 55زم َشاط ألشأ واعتُتح ص  واخة
Write three sentences about how can you stay 

healthy                     

 انثالثاء
 انُشاط 74زم ص  _______ طفي

Pop Quiz - Bridge to Success Learner's Book and 
Activity Book Unit  7  

 Write two sentences about Present Perfect Tense ________ _________ واخة

 األستعاء
 انُشاط 65زم ص  ______________ طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson  8   
Page 140 

 كتاب انُشاط 65ص  7زم عؤال  _______________ واخة
Bridge to Success Activity Book Unit   8 Lesson  8   

Page  97 

 انخًيظ
 األنف انهيُح. إيالء  65زم ص  عشد لظح عيذَا إتشاهيى  طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson  9  
Page 141 

 انُشاط 67إيالء كهًاخ تتضًٍ أنف نيُح عهً انكتاب ص  45زم أَشطح انطانة ص  واخة
Bridge to Success Activity Book Unit   8 Lesson  9   

Page 98 
  



QM-119-F3 

 ( أ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 

 انتشتيح األخالليح انذساعاخ االختًاعيح انشياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــيانــ

 يغتُتح يفهىو االهتضاص وانًىخاخ انظىتيح 

 يماسٌ تيٍ عشعح انظىخ تيٍ األخغاو تسانتها انًختهفح -

أٌ يغتخذو انًُارج و انميًح انًكاَيح لي خًع  -

  011كغىس تًماو

 أٌ يماسٌ تيٍ األعذاد انعششيح و يشتثها  -

أٌ يسم انًغائم تئعتشاتيديح يعهىياخ إضافيح أو  -

 يعهىياخ َالظح

 ٌ يمشب األعذاد انعششيحأ -

 

 يششذ انخظائض انطثيعيح وانثششيح نذونته 

  يمذس أهًيح انًعانى انتشاثيح انمذيًح في دونته 

  وطف أوخه أخشي نهطشق انتداسيح انمذيًح

تعتثش يٍ أخهها طشق  تتعذي َمم انثضائع

 .  انتداسج هايح

 االزذ
 يضياس (-عىد-يغتخذو أخهضج طىتيح يتُىعح )طثم  طفي

 : اعتخذاو انًُارج و انميًح انًكاَيح في اندًع دسط

 176، 170زم اتًاسيٍ انزاتيح  و انًغائم طفسح 

 56، 55زم ص 

تسذيذ انًىاَئ وانًذٌ عهً خشيطح دونح االياساخ انعشتيح 

 انًتسذج .

 كتاتح وطف عٍ أهًيح انتداسج وتأثيشها في انثمافح . 

  176انًُضنيح طفسح واخثاتي  215يسفع تعشيف االهتضاص ص  واخة

 االثُيٍ
 طفي

فيهى تعهيًي عٍ اَتمال انظىخ عٍ طشيك األرٌ وانعظة -

 انغًعي

 

 دسط : يماسَح األعذاد انعششيح و تشتيثها

 زم انتًاسيٍ انزاتيح و انًغائم

  177،176طفسح 

 161، 176واخثاتي انًُضنيح طفسح  216يسفع تشكية األرٌ ص  واخة

 انثالثاء
 طفي

اسٌ تيٍ دسخاخ انظىخ وشذته يٍ خالل أخهضج يم

 يىعيميح 

 دسط : إعتمظاء زم انًغائم تئعتشاتيديح

 يعهىياخ إضافيح أو َالظح

 166 - 160زم تعهى و انتًشيٍ عهي اإلعتشاتيديح طفسح 

 161واخثاتي انًُضنيح طفسح  214زفع تعشيف دسخح انظىخ ص  واخة

 األستعاء
 عٍ انغىَاس واعتخذاياته يشاهذ فيهى تعهيًي  طفي

دسط : إعتمظاء زم انًغائم تئعتشاتيديح يعهىياخ  تاتع :

 إضافيح أو َالظح

 166زم انتطثيك عهي اإلعتشاتيديح طفسح 

 166،  166زم انًشاخعح انزاتيح نهىزذج طفسح  يكتة يالزظاته عٍ عذو اعتخذاو انغىَاس في انهىاء  واخة

 انخًيظ
 يىتٍ نتسهيم انضىء األتيض يغتخذو يُشىس َ طفي

و أيضا دسط : تمشية  111- 167إختثاس لظيش يٍ طفسح 

 األعذاد انعششيح

 716 - 710زم انتًاسيٍ انزاتيح و انًغائم طفسح 

 واخة
يشعى لشص َيىتٍ ويهىَه ويضيف انيه يسشن 

 كهشتائي 
 716-716واخثاتي انًُضنيح طفسح 

  



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    28/   02/  2019 إلــى        24/   02/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( ب)  الرابع الـــــصــف  

 English انهغح انعشتيح انتشتيح اإلعالييح انًادج

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  يسفع عىسج انغاشيح 

 يىظف انتفكيش انعهًي في انثسث عٍ انًعشفح 

 ا ي ًً سذد انًتعهى انًغضي وانفكشج انشئيغح نهُض األدتي داع

 سأيه تأدنح.

 .يكتة األنف انهيُح في  َهايح انكهًاخ تشكم طسير 

 .يًيض انًتعهى اندًهح انفعهيح وعُاطشها 
كُشاطئثشائي : يكتة اعتداتح أدتيح نمظح لشأها يىظفًا 

 يهاساته في انكتاتح وعالياخ انتشليى.

 To learn parts of the human body. 

 To talk about being hurt  or not feeling  
well. 

Reading : Anchor Book: Read page  40 - 42  

Writing  : Write a paragraph about healthy food. 

 االزذ
 لشاءج لظح ياعًيٍ وصهشج دواس انشًظ تغًيع عىسج انغاشيح  طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson 7   
Page 138  

 اعتخشج األفعال يٍ انمظح وكتاتتها في كشاعح انُشاط زفع يعاَي يفشداخ انغىسج ) عىسج انغاشيح ( واخة
Bridge to Success Activity Book Unit   8 Lesson  7   

Page 96  

 االثُيٍ
 انُشاط 74زم ص   56لشاءج فكشج إلشأ وتفكش ص  طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson 7   
Page 139 

 كتاتح  خًظ خًم فعهيح تتضًٍ يفعىاًل ته في كشاعح انُشاط 55زم َشاط ألشأ واعتُتح ص  واخة
Write three sentences about how can you stay 

healthy                     

 انثالثاء
 انُشاط 74زم ص  _______ طفي

Pop Quiz - Bridge to Success Learner's Book and 
Activity Book Unit  7  

 Write two sentences about Present Perfect Tense ________ _________ واخة

 األستعاء
 انُشاط 65زم ص  ______________ طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson  8   
Page 140 

 كتاب انُشاط 65ص  7زم عؤال  _______________ واخة
Bridge to Success Activity Book Unit   8 Lesson  8   

Page  97 

 انخًيظ
 إيالء  األنف انهيُح. 65زم ص  عشد لظح عيذَا إتشاهيى  طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson  9  
Page 141 

 انُشاط 67ء كهًاخ تتضًٍ أنف نيُح عهً انكتاب ص إيال 45زم أَشطح انطانة ص  واخة
Bridge to Success Activity Book Unit   8 Lesson  9   

Page 98 
   



QM-119-F3 

 

 ( ب ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 

 انتشتيح األخالليح انذساعاخ االختًاعيح انشياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 وانًىخاخ انظىتيح يغتُتح يفهىو االهتضاص 

 يماسٌ تيٍ عشعح انظىخ تيٍ األخغاو تسانتها انًختهفح-

أٌ يغتخذو انًُارج و انميًح انًكاَيح لي خًع  -

  011كغىس تًماو

 أٌ يماسٌ تيٍ األعذاد انعششيح و يشتثها  -

أٌ يسم انًغائم تئعتشاتيديح يعهىياخ إضافيح أو  -

 يعهىياخ َالظح

 أٌ يمشب األعذاد انعششيح -

 

 نخظائض انطثيعيح وانثششيح نذونتهيششذ ا 

  يمذس أهًيح انًعانى انتشاثيح انمذيًح في دونته 

 انمذيًح انتداسيح نهطشق أخشي أوخه وطف 

 طشق أخهها يٍ تعتثش انثضائع َمم تتعذي

 . هايح انتداسج

 االزذ
 يضياس (-عىد-يغتخذو أخهضج طىتيح يتُىعح )طثم  طفي

 كاَيح في اندًعدسط : اعتخذاو انًُارج و انميًح انً

 176، 170زم اتًاسيٍ انزاتيح  و انًغائم طفسح 

 56، 55زم ص 

 انعشتيح االياساخ دونح يطح خش عهً وانًذٌ انًىاَئ تسذيذ

 . انًتسذج

 . انثمافح في وتأثيشها انتداسج أهًيح عٍ وطف كتاتح

  176واخثاتي انًُضنيح طفسح  215يسفع تعشيف االهتضاص ص  واخة

 االثُيٍ
 فيط

فيهى تعهيًي عٍ اَتمال انظىخ عٍ طشيك األرٌ وانعظة -

 انغًعي

 

 دسط : يماسَح األعذاد انعششيح و تشتيثها

 زم انتًاسيٍ انزاتيح و انًغائم

  177،176طفسح 

 161، 176واخثاتي انًُضنيح طفسح  216يسفع تشكية األرٌ ص  واخة

 انثالثاء
 طفي

ل أخهضج يماسٌ تيٍ دسخاخ انظىخ وشذته يٍ خال

 يىعيميح 

 دسط : إعتمظاء زم انًغائم تئعتشاتيديح

 يعهىياخ إضافيح أو َالظح

 166 - 160زم تعهى و انتًشيٍ عهي اإلعتشاتيديح طفسح 

 161واخثاتي انًُضنيح طفسح  214زفع تعشيف دسخح انظىخ ص  واخة

 األستعاء
 يشاهذ فيهى تعهيًي عٍ انغىَاس واعتخذاياته  طفي

دسط : إعتمظاء زم انًغائم تئعتشاتيديح يعهىياخ  تاتع :

 إضافيح أو َالظح

 166زم انتطثيك عهي اإلعتشاتيديح طفسح 

 166،  166زم انًشاخعح انزاتيح نهىزذج طفسح  يكتة يالزظاته عٍ عذو اعتخذاو انغىَاس في انهىاء  واخة

 انخًيظ
 يغتخذو يُشىس َيىتٍ نتسهيم انضىء األتيض  طفي

و أيضا دسط : تمشية  111- 167س لظيش يٍ طفسح إختثا

 األعذاد انعششيح

 716 - 710زم انتًاسيٍ انزاتيح و انًغائم طفسح 

 واخة
يشعى لشص َيىتٍ ويهىَه ويضيف انيه يسشن 

 كهشتائي 
 716-716واخثاتي انًُضنيح طفسح 



QM-119-F3 

 
 

  

 الخطة االسبوعية

    28/   02/  2019 إلــى        24/   02/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( ج)  الرابع الـــــصــف   

 English انهغح انعشتيح انتشتيح اإلعالييح انًادج

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  يسفع عىسج انغاشيح 

 يىظف انتفكيش انعهًي في انثسث عٍ انًعشفح 

 ا يسذد انًتعهى انًغضي وانفكشج انشئ ًً يغح نهُض األدتي داع

 سأيه تأدنح.

 .يكتة األنف انهيُح في  َهايح انكهًاخ تشكم طسير 

 .يًيض انًتعهى اندًهح انفعهيح وعُاطشها 
كُشاطئثشائي : يكتة اعتداتح أدتيح نمظح لشأها يىظفًا 

 يهاساته في انكتاتح وعالياخ انتشليى.

 To learn parts of the human body. 

 To talk about being hurt  or not feeling  
well. 

Reading : Anchor Book: Read page  40 - 42  

Writing  : Write a paragraph about healthy food. 

 االزذ
 لشاءج لظح ياعًيٍ وصهشج دواس انشًظ تغًيع عىسج انغاشيح  طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson 7   
Page 138  

 اعتخشج األفعال يٍ انمظح وكتاتتها في كشاعح انُشاط زفع يعاَي يفشداخ انغىسج ) عىسج انغاشيح ( واخة
Bridge to Success Activity Book Unit   8 Lesson  7   

Page 96  

 االثُيٍ
 انُشاط 74زم ص   56لشاءج فكشج إلشأ وتفكش ص  طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson 7   
Page 139 

 كتاتح  خًظ خًم فعهيح تتضًٍ يفعىاًل ته في كشاعح انُشاط 55زم َشاط ألشأ واعتُتح ص  واخة
Write three sentences about how can you stay 

healthy                     

 انثالثاء
 انُشاط 74زم ص  _______ طفي

Pop Quiz - Bridge to Success Learner's Book and 
Activity Book Unit  7  

 Write two sentences about Present Perfect Tense ________ _________ واخة

 األستعاء
 انُشاط 65زم ص  ______________ طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson  8   
Page 140 

 انُشاطكتاب  65ص  7زم عؤال  _______________ واخة
Bridge to Success Activity Book Unit   8 Lesson  8   

Page  97 

 انخًيظ
 إيالء  األنف انهيُح. 65زم ص  عشد لظح عيذَا إتشاهيى  طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson  9  
Page 141 

 انُشاط 67اب ص إيالء كهًاخ تتضًٍ أنف نيُح عهً انكت 45زم أَشطح انطانة ص  واخة
Bridge to Success Activity Book Unit   8 Lesson  9   

Page 98 

 



QM-119-F3 

 ( ج ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتشتيح األخالليح انذساعاخ االختًاعيح انشياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يغتُتح يفهىو االهتضاص وانًىخاخ انظىتيح 

 عح انظىخ تيٍ األخغاو تسانتها انًختهفحيماسٌ تيٍ عش-

  يغتكشف انعاللح تيٍ انكغىس واالعذاد

 انعششيح.

 . يمشب انكغىس 

 .يغتخذو انطانة انًُارج في خًع انكغىس 

 يسم انًغائم انكالييح  عهً االعذاد انعششيح 

 يششذ انخظائض انطثيعيح وانثششيح نذونته 

 ه يمذس أهًيح انًعانى انتشاثيح انمذيًح في دونت 

 انمذيًح انتداسيح نهطشق أخشي أوخه وطف 

 طشق أخهها يٍ تعتثش انثضائع َمم تتعذي

 . هايح انتداسج

 االزذ
  156انكغىس واالعذاد انعششيح  ص يضياس (-عىد-يغتخذو أخهضج طىتيح يتُىعح )طثم  طفي

 56، 55زم ص 

 انعشتيح االياساخ دونح خشيطح عهً وانًذٌ انًىاَئ تسذيذ

 . انًتسذج

  . انثمافح في وتأثيشها انتداسج أهًيح عٍ وطف تحكتا

 110ص  215يسفع تعشيف االهتضاص ص  واخة

 االثُيٍ
 طفي

فيهى تعهيًي عٍ اَتمال انظىخ عٍ طشيك األرٌ وانعظة -

 انغًعي
 11ص – 115تمشية انكغىس 

 116ص 216يسفع تشكية األرٌ ص  واخة

 انثالثاء
 طفي

وشذته يٍ خالل أخهضج يماسٌ تيٍ دسخاخ انظىخ 

 يىعيميح 
 170اعتخذاو انًُارج و انميًح انًكاَيح في اندًع ص 

 176ص  214زفع تعشيف دسخح انظىخ ص  واخة

 األستعاء
 176ص – 177يماسَح االعذاد انعششيح وتشتيثها ص  يشاهذ فيهى تعهيًي عٍ انغىَاس واعتخذاياته  طفي

 161ص  يكتة يالزظاته عٍ عذو اعتخذاو انغىَاس في انهىاء  واخة

 انخًيظ
 يغتخذو يُشىس َيىتٍ نتسهيم انضىء األتيض  طفي

 156انً ص  160اختثاس لظيش يٍ ص 

 166ص  – 166اعتمظاء زم انًغائم ص 

 واخة
يشعى لشص َيىتٍ ويهىَه ويضيف انيه يسشن 

 كهشتائي 
 161ص 
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 ةالخطة االسبوعي

    82/   02/  2019 إلــى        24/   02/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( د)  الرابع الـــــصــف   

 English انهغح انعشتيح انتشتيح اإلعالييح انًادج 

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  يسفع عىسج انغاشيح 

 عٍ انًعشفح يىظف انتفكيش انعهًي في انثسث 

  ا ًً يسذد انًتعهى انًغضي وانفكشج انشئيغح نهُض األدتي داع

 سأيه تأدنح.

 .يكتة األنف انهيُح في  َهايح انكهًاخ تشكم طسير 

 .يًيض انًتعهى اندًهح انفعهيح وعُاطشها 
كُشاطئثشائي : يكتة اعتداتح أدتيح نمظح لشأها يىظفًا 

 يهاساته في انكتاتح وعالياخ انتشليى.

 To learn parts of the human body. 

 To talk about being hurt  or not feeling  
well. 

Reading : Anchor Book: Read page  40 - 42  

Writing  : Write a paragraph about healthy food. 

 االزذ
 لشاءج لظح ياعًيٍ وصهشج دواس انشًظ تغًيع عىسج انغاشيح  طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson 7   
Page 138  

 اعتخشج األفعال يٍ انمظح وكتاتتها في كشاعح انُشاط زفع يعاَي يفشداخ انغىسج ) عىسج انغاشيح ( واخة
Bridge to Success Activity Book Unit   8 Lesson  7   

Page 96  

 االثُيٍ
 نُشاطا 74زم ص   56لشاءج فكشج إلشأ وتفكش ص  طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson 7   
Page 139 

 كتاتح  خًظ خًم فعهيح تتضًٍ يفعىاًل ته في كشاعح انُشاط 55زم َشاط ألشأ واعتُتح ص  واخة
Write three sentences about how can you stay 

healthy                     

 انثالثاء
 انُشاط 74زم ص  _______ طفي

Pop Quiz - Bridge to Success Learner's Book and 
Activity Book Unit  7  

 Write two sentences about Present Perfect Tense ________ _________ واخة

 األستعاء
 انُشاط 65زم ص  ______________ طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson  8   
Page 140 

 كتاب انُشاط 65ص  7زم عؤال  _______________ واخة
Bridge to Success Activity Book Unit   8 Lesson  8   

Page  97 

 انخًيظ
 إيالء  األنف انهيُح. 65زم ص  عشد لظح عيذَا إتشاهيى  طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson  9  
Page 141 

 انُشاط 67إيالء كهًاخ تتضًٍ أنف نيُح عهً انكتاب ص  45انة ص زم أَشطح انط واخة
Bridge to Success Activity Book Unit   8 Lesson  9   

Page 98 
 



QM-119-F3 

 

 ( د ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتشتيح األخالليح انذساعاخ االختًاعيح انشياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يفهىو االهتضاص وانًىخاخ انظىتيح يغتُتح 

 يماسٌ تيٍ عشعح انظىخ تيٍ األخغاو تسانتها انًختهفح-

  يغتكشف انعاللح تيٍ انكغىس واالعذاد

 انعششيح.

 . يمشب انكغىس 

 .يغتخذو انطانة انًُارج في خًع انكغىس 

 يسم انًغائم انكالييح  عهً االعذاد انعششيح 

 تهيششذ انخظائض انطثيعيح وانثششيح نذون 

  يمذس أهًيح انًعانى انتشاثيح انمذيًح في دونته 

 انمذيًح انتداسيح نهطشق أخشي أوخه وطف 

 طشق أخهها يٍ تعتثش انثضائع َمم تتعذي

 . هايح انتداسج

 االزذ
  156انكغىس واالعذاد انعششيح  ص يضياس (-عىد-يغتخذو أخهضج طىتيح يتُىعح )طثم  طفي

 56، 55زم ص 

 انعشتيح االياساخ دونح خشيطح عهً وانًذٌ انًىاَئ تسذيذ

 . انًتسذج

 . انثمافح في وتأثيشها انتداسج أهًيح عٍ وطف كتاتح

 110ص  215يسفع تعشيف االهتضاص ص  واخة

 االثُيٍ
 طفي

فيهى تعهيًي عٍ اَتمال انظىخ عٍ طشيك األرٌ وانعظة -

 انغًعي
 11ص – 115تمشية انكغىس 

 116ص 216يسفع تشكية األرٌ ص  واخة

 انثالثاء
 طفي

يماسٌ تيٍ دسخاخ انظىخ وشذته يٍ خالل أخهضج 

 يىعيميح 
 170اعتخذاو انًُارج و انميًح انًكاَيح في اندًع ص 

 176ص  214زفع تعشيف دسخح انظىخ ص  واخة

 األستعاء
 176ص – 177 يماسَح االعذاد انعششيح وتشتيثها ص يشاهذ فيهى تعهيًي عٍ انغىَاس واعتخذاياته  طفي

 161ص  يكتة يالزظاته عٍ عذو اعتخذاو انغىَاس في انهىاء  واخة

 انخًيظ
 يغتخذو يُشىس َيىتٍ نتسهيم انضىء األتيض  طفي

 156انً ص  160اختثاس لظيش يٍ ص 

 166ص  – 166اعتمظاء زم انًغائم ص 

 واخة
يشعى لشص َيىتٍ ويهىَه ويضيف انيه يسشن 

 كهشتائي 
 161ص 

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    28/   02/  2019 إلــى        24/   07/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( هـ)  الرابع الـــــصــف

 English انهغح انعشتيح انتشتيح اإلعالييح انًادج 

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  يسفع عىسج انغاشيح 

 نتفكيش انعهًي في انثسث عٍ انًعشفحيىظف ا 

  ا ًً يسذد انًتعهى انًغضي وانفكشج انشئيغح نهُض األدتي داع

 سأيه تأدنح.

 .يكتة األنف انهيُح في  َهايح انكهًاخ تشكم طسير 

 .يًيض انًتعهى اندًهح انفعهيح وعُاطشها 
كُشاطئثشائي : يكتة اعتداتح أدتيح نمظح لشأها يىظفًا 

 وعالياخ انتشليى.يهاساته في انكتاتح 

 To learn parts of the human body. 

 To talk about being hurt  or not feeling  
well. 

Reading : Anchor Book: Read page  40 - 42  

Writing  : Write a paragraph about healthy food. 

 االزذ
 س انشًظلشاءج لظح ياعًيٍ وصهشج دوا تغًيع عىسج انغاشيح  طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson 7   
Page 138  

 اعتخشج األفعال يٍ انمظح وكتاتتها في كشاعح انُشاط زفع يعاَي يفشداخ انغىسج ) عىسج انغاشيح ( واخة
Bridge to Success Activity Book Unit   8 Lesson  7   

Page 96  

 االثُيٍ
 انُشاط 74زم ص   56وتفكش ص  لشاءج فكشج إلشأ طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson 7   
Page 139 

 كتاتح  خًظ خًم فعهيح تتضًٍ يفعىاًل ته في كشاعح انُشاط 55زم َشاط ألشأ واعتُتح ص  واخة
Write three sentences about how can you stay 

healthy                     

 ءانثالثا
 انُشاط 74زم ص  _______ طفي

Pop Quiz - Bridge to Success Learner's Book and 
Activity Book Unit  7  

 Write two sentences about Present Perfect Tense ________ _________ واخة

 األستعاء
 انُشاط 65زم ص  ______________ طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson  8   
Page 140 

 كتاب انُشاط 65ص  7زم عؤال  _______________ واخة
Bridge to Success Activity Book Unit   8 Lesson  8   

Page  97 

 انخًيظ
 إيالء  األنف انهيُح. 65زم ص  عشد لظح عيذَا إتشاهيى  طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson  9  
Page 141 

 انُشاط 67إيالء كهًاخ تتضًٍ أنف نيُح عهً انكتاب ص  45زم أَشطح انطانة ص  واخة
Bridge to Success Activity Book Unit   8 Lesson  9   

Page 98 



QM-119-F3 

 

 

 ( هـ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتشتيح األخالليح انذساعاخ االختًاعيح انشياضياخ انعهىو انًادج

 هىَىاتح انتع
 
 

 ىوـــانــي

 يغتُتح يفهىو االهتضاص وانًىخاخ انظىتيح 

 يماسٌ تيٍ عشعح انظىخ تيٍ األخغاو تسانتها انًختهفح-

  يغتكشف انعاللح تيٍ انكغىس واالعذاد

 انعششيح.

 . يمشب انكغىس 

 .يغتخذو انطانة انًُارج في خًع انكغىس 

 يسم انًغائم انكالييح  عهً االعذاد انعششيح 

 انطثيعيح وانثششيح نذونته يششذ انخظائض 

  يمذس أهًيح انًعانى انتشاثيح انمذيًح في دونته 

 انمذيًح انتداسيح نهطشق أخشي أوخه وطف 

 طشق أخهها يٍ تعتثش انثضائع َمم تتعذي

 . هايح انتداسج

 االزذ
  156انكغىس واالعذاد انعششيح  ص يضياس (-عىد-يغتخذو أخهضج طىتيح يتُىعح )طثم  طفي

 56، 55زم ص 

 انعشتيح االياساخ دونح خشيطح عهً وانًذٌ انًىاَئ تسذيذ

 . انًتسذج

  . انثمافح في وتأثيشها انتداسج أهًيح عٍ وطف كتاتح

 110ص  215يسفع تعشيف االهتضاص ص  واخة

 االثُيٍ
 طفي

فيهى تعهيًي عٍ اَتمال انظىخ عٍ طشيك األرٌ وانعظة -

 انغًعي
 11ص – 115تمشية انكغىس 

 116ص 216يسفع تشكية األرٌ ص  خةوا

 انثالثاء
 طفي

يماسٌ تيٍ دسخاخ انظىخ وشذته يٍ خالل أخهضج 

 يىعيميح 
 170اعتخذاو انًُارج و انميًح انًكاَيح في اندًع ص 

 176ص  214زفع تعشيف دسخح انظىخ ص  واخة

 األستعاء
 176ص – 177عذاد انعششيح وتشتيثها ص يماسَح اال يشاهذ فيهى تعهيًي عٍ انغىَاس واعتخذاياته  طفي

 161ص  يكتة يالزظاته عٍ عذو اعتخذاو انغىَاس في انهىاء  واخة

 انخًيظ
 يغتخذو يُشىس َيىتٍ نتسهيم انضىء األتيض  طفي

 156انً ص  160اختثاس لظيش يٍ ص 

 166ص  – 166اعتمظاء زم انًغائم ص 

 واخة
يه يسشن يشعى لشص َيىتٍ ويهىَه ويضيف ان

 كهشتائي 
 161ص 

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    82/   02/  2019 إلــى        24/   02/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( و)  الرابع الـــــصــف   

 English انهغح انعشتيح انتشتيح اإلعالييح انًادج 

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 فع عىسج انغاشيح يس 

 يىظف انتفكيش انعهًي في انثسث عٍ انًعشفح 

  ا ًً يسذد انًتعهى انًغضي وانفكشج انشئيغح نهُض األدتي داع

 سأيه تأدنح.

 .يكتة األنف انهيُح في  َهايح انكهًاخ تشكم طسير 

 .يًيض انًتعهى اندًهح انفعهيح وعُاطشها 
فًا كُشاطئثشائي : يكتة اعتداتح أدتيح نمظح لشأها يىظ

 يهاساته في انكتاتح وعالياخ انتشليى.

 To learn parts of the human body. 

 To talk about being hurt  or not feeling  
well. 

Reading : Anchor Book: Read page  40 - 42  

Writing  : Write a paragraph about healthy food. 

 االزذ
 ءج لظح ياعًيٍ وصهشج دواس انشًظلشا تغًيع عىسج انغاشيح  طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson 7   
Page 138  

 اعتخشج األفعال يٍ انمظح وكتاتتها في كشاعح انُشاط زفع يعاَي يفشداخ انغىسج ) عىسج انغاشيح ( واخة
Bridge to Success Activity Book Unit   8 Lesson  7   

Page 96  

 ُيٍاالث
 انُشاط 74زم ص   56لشاءج فكشج إلشأ وتفكش ص  طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson 7   
Page 139 

 كتاتح  خًظ خًم فعهيح تتضًٍ يفعىاًل ته في كشاعح انُشاط 55زم َشاط ألشأ واعتُتح ص  واخة
Write three sentences about how can you stay 

healthy                     

 انثالثاء
 انُشاط 74زم ص  _______ طفي

Pop Quiz - Bridge to Success Learner's Book and 
Activity Book Unit  7  

 Write two sentences about Present Perfect Tense ________ _________ واخة

 األستعاء
 انُشاط 65زم ص  ______________ طفي

Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson  8   
Page 140 

 كتاب انُشاط 65ص  7زم عؤال  _______________ واخة
Bridge to Success Activity Book Unit   8 Lesson  8   

Page  97 

 انخًيظ

 إيالء  األنف انهيُح. 65زم ص  عشد لظح عيذَا إتشاهيى  طفي
Bridge to Success Learner's Book Unit 8 Lesson  9  
Page 141 

 انُشاط 67إيالء كهًاخ تتضًٍ أنف نيُح عهً انكتاب ص  45زم أَشطح انطانة ص  واخة
Bridge to Success  

 
Activity Book Unit   8 Lesson  9   Page 98 



QM-119-F3 

 ( و ) الرابع:  الصف والشعبةتابع  

 

 األخالليحانتشتيح  انذساعاخ االختًاعيح انشياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يغتُتح يفهىو االهتضاص وانًىخاخ انظىتيح 

 يماسٌ تيٍ عشعح انظىخ تيٍ األخغاو تسانتها انًختهفح-

  يغتكشف انعاللح تيٍ انكغىس واالعذاد

 انعششيح.

 . يمشب انكغىس 

 .يغتخذو انطانة انًُارج في خًع انكغىس 

 انعششيح يسم انًغائم انكالييح  عهً االعذاد 

 يششذ انخظائض انطثيعيح وانثششيح نذونته 

  يمذس أهًيح انًعانى انتشاثيح انمذيًح في دونته 

 انمذيًح انتداسيح نهطشق أخشي أوخه وطف 

 طشق أخهها يٍ تعتثش انثضائع َمم تتعذي

 . هايح انتداسج

 االزذ
  156ششيح  صانكغىس واالعذاد انع يضياس (-عىد-يغتخذو أخهضج طىتيح يتُىعح )طثم  طفي

 56، 55زم ص 

 انعشتيح االياساخ دونح خشيطح عهً وانًذٌ انًىاَئ تسذيذ

 . انًتسذج

  . انثمافح في وتأثيشها انتداسج أهًيح عٍ وطف كتاتح

 110ص  215يسفع تعشيف االهتضاص ص  واخة

 االثُيٍ
 طفي

فيهى تعهيًي عٍ اَتمال انظىخ عٍ طشيك األرٌ وانعظة -

 انغًعي
 11ص – 115كغىس تمشية ان

 116ص 216يسفع تشكية األرٌ ص  واخة

 انثالثاء
 طفي

يماسٌ تيٍ دسخاخ انظىخ وشذته يٍ خالل أخهضج 

 يىعيميح 
 170اعتخذاو انًُارج و انميًح انًكاَيح في اندًع ص 

 176ص  214زفع تعشيف دسخح انظىخ ص  واخة

 األستعاء
 176ص – 177يماسَح االعذاد انعششيح وتشتيثها ص  اعتخذاياته يشاهذ فيهى تعهيًي عٍ انغىَاس و طفي

 161ص  يكتة يالزظاته عٍ عذو اعتخذاو انغىَاس في انهىاء  واخة

 انخًيظ
 يغتخذو يُشىس َيىتٍ نتسهيم انضىء األتيض  طفي

 156انً ص  160اختثاس لظيش يٍ ص 

 166ص  – 166اعتمظاء زم انًغائم ص 

 واخة
َيىتٍ ويهىَه ويضيف انيه يسشن يشعى لشص 

 كهشتائي 
 161ص 

 


