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 الخطة االسبوعية

    52/   04/  2019 إلــى        22/   04/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ) أ ( الرابع الـــــصــف  

 English انهغح انؼرتٛح انترتٛح اإلساليٛح انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 دفظ سٕرج االَشماق 

  انتٙ تذخم صادثٓا انجُحاستُثاط األػًال انصانذح 

 .ٚمرأ انًتؼهى انمصح  لراءج سهًٛح يراػًٛا انضثظ انسهٛى ٔانتُغٛى 

 .ٚذذد انًتؼهى دالنح انكهًاخ ٔٚشرح يؼاَٛٓا ٔفك انسٛاق 

  كُشاط إثرائٙ.ٚكتة استجاتح أدتٛح نمصح أيٛر األطثاء 

 To compare and contrast family lives. 

 To learn about children's lives. 

Reading :Anchor Book: Prerpare and  read 
pages(54/55 ) Forgetful Red 

Writing: Write 3 sentences simple Past  and three 
using Simple Present Tense. 

 دذاأل

 صفٙ

جازج تًُاسثح ػٛذ انفصخ انًجٛذإ  
 ٔاجة

 ثٍُٛاإل
 اءج انمصح لراءج سهًٛحلر (41دم َشاط أتؼأٌ يغ زيالئٙ ص) صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 1  page 165 

 يٍ كتاب انُشاط 01دم ص  (41دم سؤال أستُتج ٔ سؤال أتأيم ص) ٔاجة
Bridge To Success –A.B 

Unit 10 Lesson 1  page 114 Ex 2 

 انثالثاء
 اطيٍ كتاب انُش 00دم ص  (41دم َشاط أتؼأٌ يغ زيالئٙ ص) صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 1  page 166 

 انُشاط - 01دم ص  (41دم َشاط أَظى يفاًْٛٙ ص) ٔاجة
Bridge To Success –A.B 

Unit 10 Lesson 1  page 114 Ex 2 

 األرتؼاء
 ح يؼاَٛٓا ٔشر 04تخًٍٛ يؼاَٙ انًفرداخ انجذٚذج  يٍ لصح أيٛر األطثاء ص  (42،91دم أَشطح انطانة ص) صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 2  page 167 

 ٔاجة
 ( ٔ دفظ انسٕرج94دم َشاط أثر٘ خثراتٙ ص)

 

اختٛار كهًاخ  يٍ يفرداخ انذرس ٔصٛاغتٓا فٙ جًم  يُٓا تتضًٍ يفؼٕل تّ 

 ٔيُٓا ال تتضًٍ انًفؼٕل تّ.

Bridge To Success –A.B 
Unit 10 Lesson 2  page 115 

 ًٛسانخ
 0إيالء   صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 3  page 168 

 _________  ٔاجة
Bridge To Success –A.B 

Unit 10 Lesson 3  page 116 
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 ( أ ) الرابع3  الصف والشعبةتابع 

 انترتٛح األخاللٛح انذراساخ االجتًاػٛح انرٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــٛانــ

  ٚمارٌ تٍٛ لٕج انجارتٛح ٔاالدتكان 

 ٚستُتج يفٕٓو انتسارع -

 ٚ ًثم انطانة انثٛاَاخ فٙ يخطظ انُماط

 انًجًؼح.

 .ٚسكشف انطانة ٔدذاخ لٛاس انطٕل 

 .ٚستكشف انطانة ٔدذاخ لٛاس انسؼح 

  ٚذم انطانة انًشكالخ يستخذيا استراتٛجٛح

 انتخًٍٛ 

 . ٚؼرف  يفٕٓو انذخم 

 ق ٔاالدخار.ٚمارٌ تٍٛ اإلَفا 
 أًْٛح انتسايخ ٔأثرِ فٙ انًجتًغ 

 االدذ
 صفٙ

 اجازج تًُاسثح ػٛذ انفصخ انًجٛذ

 ػًم يطٕٚح ػٍ انتسايخ فٙ انًجتًغ اتذث ػٍ اسًاء انؼًالخ ألكثر ػذد يٍ انذٔل.

 ٔاجة

 االثٍُٛ
 ٚجر٘ تجارب ػًهٛح ػٍ يفٕٓو انتسارع  صفٙ

 ح ػرض تٛاَاخ انمٛاس فٙ يخطظ انُماط انًجًؼ

 763ص  – 762ص 

 ٔاجة
تذرٚة انطانة ػهٗ انكتاتح ػهٗ انكًثٕٛتر ضًٍ ترَايج 

 timssانٕرد تًٓٛذا الختثاراخ ال
 765ص 

 انثالثاء
 ٚشاْذ فٛهى تؼهًٛٙ ػٍ اَطالق انصارٔر  صفٙ

 استمصاء دم انًسائم ) استراتٛجٛح انتخًٍٛ ٔانتذمك(

 768ص  – 767ص 

  771ص  انٌٕ ٔاَطالق انثانٌٕ َذٕ األػهٗ ٚجر٘ تجرتح ػهٗ انث ٔاجة

 األرتؼاء
 صفٙ

ٚشاْذ فٛهى تؼهًٛٙ ػٍ انطائرج ٔانطرٚمح انتٙ تُتمم فٛٓا 

 َذٕ األياو 

 انٕدذاخ انًترٚح نهطٕل  

 775ص  -774ص 

 777-776ص  ٚجًغ صٕر نطائراخ لذًٚح  ٔاجة

 انخًٛس
 صفٙ

انتٙ تؤثر ٚشاْذ فٛهى تؼهًٛٙ ػٍ انمطار ٔٚصُف انمٕٖ 

 ػهٗ دركح انمطار 

 انٕدذاخ انًترٚح نهسؼح 

 781 - 780ص 

 783ص – 782ص  141ٔاالدتكان ص 141ٚذفظ تؼرٚف انرفغ ص  ٔاجة
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 الخطة االسبوعية

    52/   04/  2019 إلــى        22/   04/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( ب)  الرابع الـــــصــف   

 English انهغح انؼرتٛح انترتٛح اإلساليٛح انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 دفظ سٕرج االَشماق 

 استُثاط األػًال انصانذح انتٙ تذخم صادثٓا انجُح 

 .ٚمرأ انًتؼهى انمصح  لراءج سهًٛح يراػًٛا انضثظ انسهٛى ٔانتُغٛى 

 ٔ فك انسٛاق.ٚذذد انًتؼهى دالنح انكهًاخ ٔٚشرح يؼاَٛٓا 

  كُشاط إثرائٙ.ٚكتة استجاتح أدتٛح نمصح أيٛر األطثاء 

 To compare and contrast family lives. 

 To learn about children's lives. 

Reading :Anchor Book: Prerpare and  read 
pages(54/55 ) Forgetful Red 

Writing: Write 3 sentences simple Past  and three 
using Simple Present Tense. 

 دذاأل

 صفٙ

 إجازج تًُاسثح ػٛذ انفصخ انًجٛذ
 ٔاجة

 ثٍُٛاإل
 لراءج انمصح لراءج سهًٛح (41دم َشاط أتؼأٌ يغ زيالئٙ ص) صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 1  page 165 

 انُشاط يٍ كتاب 01دم ص  (41دم سؤال أستُتج ٔ سؤال أتأيم ص) ٔاجة
Bridge To Success –A.B 

Unit 10 Lesson 1  page 114 Ex 2 

 انثالثاء
 يٍ كتاب انُشاط 00دم ص  (41دم َشاط أتؼأٌ يغ زيالئٙ ص) صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 1  page 166 

 انُشاط - 01دم ص  (41دم َشاط أَظى يفاًْٛٙ ص) ٔاجة
Bridge To Success –A.B 

Unit 10 Lesson 1  page 114 Ex 2 

 األرتؼاء
 ٔشرح يؼاَٛٓا  04تخًٍٛ يؼاَٙ انًفرداخ انجذٚذج  يٍ لصح أيٛر األطثاء ص  (42،91دم أَشطح انطانة ص) صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 2  page 167 

 ٔاجة
 ( ٔ دفظ انسٕرج94دم َشاط أثر٘ خثراتٙ ص)

 

داخ انذرس ٔصٛاغتٓا فٙ جًم  يُٓا تتضًٍ يفؼٕل تّ اختٛار كهًاخ  يٍ يفر

 ٔيُٓا ال تتضًٍ انًفؼٕل تّ.

Bridge To Success –A.B 
Unit 10 Lesson 2  page 115 

 انخًٛس
 0إيالء   صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 3  page 168 

 _________  ٔاجة
Bridge To Success –A.B 

Unit 10 Lesson 3  page 116 
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 ( ب ) الرابع3  الصف والشعبةتابع 

 انترتٛح األخاللٛح انذراساخ االجتًاػٛح انرٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

  ٚمارٌ تٍٛ لٕج انجارتٛح ٔاالدتكان 

 ٚستُتج يفٕٓو انتسارع -

  ًٚثم انطانة انثٛاَاخ فٙ يخطظ انُماط

 انًجًؼح.

  لٛاس انطٕل.ٚسكشف انطانة ٔدذاخ 

 .ٚستكشف انطانة ٔدذاخ لٛاس انسؼح 

  ٚذم انطانة انًشكالخ يستخذيا استراتٛجٛح

 انتخًٍٛ 

 . ٚؼرف  يفٕٓو انذخم 

 .ٚمارٌ تٍٛ اإلَفاق ٔاالدخار 
 أًْٛح انتسايخ ٔأثرِ فٙ انًجتًغ 

 االدذ
 صفٙ

 اجازج تًُاسثح ػٛذ انفصخ انًجٛذ

 ًم يطٕٚح ػٍ انتسايخ فٙ انًجتًغػ اتذث ػٍ اسًاء انؼًالخ ألكثر ػذد يٍ انذٔل.

 ٔاجة

 االثٍُٛ
 ٚجر٘ تجارب ػًهٛح ػٍ يفٕٓو انتسارع  صفٙ

 ػرض تٛاَاخ انمٛاس فٙ يخطظ انُماط انًجًؼح 

 763ص  – 762ص 

 ٔاجة
تذرٚة انطانة ػهٗ انكتاتح ػهٗ انكًثٕٛتر ضًٍ ترَايج 

 timssانٕرد تًٓٛذا الختثاراخ ال
 765ص 

 انثالثاء
 ٚشاْذ فٛهى تؼهًٛٙ ػٍ اَطالق انصارٔر  صفٙ

 استمصاء دم انًسائم ) استراتٛجٛح انتخًٍٛ ٔانتذمك(

 768ص  – 767ص 

  771ص  ٚجر٘ تجرتح ػهٗ انثانٌٕ ٔاَطالق انثانٌٕ َذٕ األػهٗ  ٔاجة

 األرتؼاء
 صفٙ

ٚشاْذ فٛهى تؼهًٛٙ ػٍ انطائرج ٔانطرٚمح انتٙ تُتمم فٛٓا 

 َذٕ األياو 

 خ انًترٚح نهطٕل  انٕدذا

 775ص  -774ص 

 777-776ص  ٚجًغ صٕر نطائراخ لذًٚح  ٔاجة

 انخًٛس
 صفٙ

ٚشاْذ فٛهى تؼهًٛٙ ػٍ انمطار ٔٚصُف انمٕٖ انتٙ تؤثر 

 ػهٗ دركح انمطار 

 انٕدذاخ انًترٚح نهسؼح 

 781 - 780ص 

 783ص – 782ص  141ٔاالدتكان ص 141ٚذفظ تؼرٚف انرفغ ص  ٔاجة
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 الخطة االسبوعية

    25/   04/  2019 إلــى        22/   04/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( ج)  الرابع الـــــصــف  

 English انهغح انؼرتٛح انترتٛح اإلساليٛح انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 دفظ سٕرج االَشماق 

 نذح انتٙ تذخم صادثٓا انجُحاستُثاط األػًال انصا 

 .ٚمرأ انًتؼهى انمصح  لراءج سهًٛح يراػًٛا انضثظ انسهٛى ٔانتُغٛى 

 .ٚذذد انًتؼهى دالنح انكهًاخ ٔٚشرح يؼاَٛٓا ٔفك انسٛاق 

  كُشاط إثرائٙ.ٚكتة استجاتح أدتٛح نمصح أيٛر األطثاء 

 To compare and contrast family lives. 

 To learn about children's lives. 

Reading :Anchor Book: Prerpare and  read 
pages(54/55 ) Forgetful Red 

Writing: Write 3 sentences simple Past  and three 
using Simple Present Tense. 

 االدذ
 صفٙ

 اجازج تًُاسثح ػٛذ انفصخ انًجٛذ
 ٔاجة

 االثٍُٛ
 لراءج انمصح لراءج سهًٛح (41دم َشاط أتؼأٌ يغ زيالئٙ ص) صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 1  page 165 

 يٍ كتاب انُشاط 01دم ص  (41دم سؤال أستُتج ٔ سؤال أتأيم ص) ٔاجة
Bridge To Success –A.B 

Unit 10 Lesson 1  page 114 Ex 2 

 انثالثاء
 انُشاطيٍ كتاب  00دم ص  (41دم َشاط أتؼأٌ يغ زيالئٙ ص) صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 1  page 166 

 انُشاط - 01دم ص  (41دم َشاط أَظى يفاًْٛٙ ص) ٔاجة
Bridge To Success –A.B 

Unit 10 Lesson 1  page 114 Ex 2 

 األرتؼاء
 ٔشرح يؼاَٛٓا  04تخًٍٛ يؼاَٙ انًفرداخ انجذٚذج  يٍ لصح أيٛر األطثاء ص  (42،91دم أَشطح انطانة ص) صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 2  page 167 

 ٔاجة
 ( ٔ دفظ انسٕرج94دم َشاط أثر٘ خثراتٙ ص)

 

اختٛار كهًاخ  يٍ يفرداخ انذرس ٔصٛاغتٓا فٙ جًم  يُٓا تتضًٍ يفؼٕل تّ 

 ٔيُٓا ال تتضًٍ انًفؼٕل تّ.

Bridge To Success –A.B 
Unit 10 Lesson 2  page 115 

 انخًٛس
 0إيالء   صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 3  page 168 

 _________  ٔاجة
Bridge To Success –A.B 

Unit 10 Lesson 3  page 116 
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 ( ج ) الرابع3  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انترتٛح األخاللٛح انذراساخ االجتًاػٛح انرٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 ٚمارٌ تٍٛ لٕج انجارتٛح ٔاالدتكان 

 ٚستُتج يفٕٓو انتسارع-

  ًٚثم انطانة انثٛاَاخ فٙ يخطظ انُماط

 انًجًؼح.

 .ٚسكشف انطانة ٔدذاخ لٛاس انطٕل 

 .ٚستكشف انطانة ٔدذاخ لٛاس انسؼح 

  ٚذم انطانة انًشكالخ يستخذيا استراتٛجٛح

 انتخًٍٛ .

 . ٚؼرف  يفٕٓو انذخم 

 َفاق ٔاالدخار.ٚمارٌ تٍٛ اإل 
 انًجتًغ فٙ ٔأثرِ انتسايخ أًْٛح

 االدذ
 صفٙ

 اجازج تًُاسثح ػٛذ انفصخ انًجٛذ

 ػًم يطٕٚح ػٍ انتسايخ فٙ انًجتًغ اتذث ػٍ اسًاء انؼًالخ ألكثر ػذد يٍ انذٔل.

 ٔاجة

 االثٍُٛ
 ٚجر٘ تجارب ػًهٛح ػٍ يفٕٓو انتسارع  صفٙ

 ًجًؼح ػرض تٛاَاخ انمٛاس فٙ يخطظ انُماط ان

 763ص  – 761ص 

 ٔاجة
تذرٚة انطانة ػهٗ انكتاتح ػهٗ انكًثٕٛتر ضًٍ ترَايج 

 timssانٕرد تًٓٛذا الختثاراخ ال
 765ص-764ص

 انثالثاء
 ٚشاْذ فٛهى تؼهًٛٙ ػٍ اَطالق انصارٔر  صفٙ

 استمصاء دم انًسائم ) استراتٛجٛح انتخًٍٛ ٔانتذمك(

 771ص  – 768ص 

  771ص  ػهٗ انثانٌٕ ٔاَطالق انثانٌٕ َذٕ األػهٗ  ٚجر٘ تجرتح ٔاجة

 األرتؼاء
 صفٙ

ٚشاْذ فٛهى تؼهًٛٙ ػٍ انطائرج ٔانطرٚمح انتٙ تُتمم فٛٓا 

 َذٕ األياو 

 انٕدذاخ انًترٚح نهطٕل  

 775 -774ص 

 777ص-776ص  ٚجًغ صٕر نطائراخ لذًٚح  ٔاجة

 انخًٛس
 صفٙ

انمٕٖ انتٙ تؤثر  ٚشاْذ فٛهى تؼهًٛٙ ػٍ انمطار ٔٚصُف

 ػهٗ دركح انمطار 

 انٕدذاخ انًترٚح نهسؼح 

 781-780ص 

 783ص– 782ص 141ٔاالدتكان ص 141ٚذفظ تؼرٚف انرفغ ص  ٔاجة
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 الخطة االسبوعية

    52/   04/  2019 إلــى        22/   40/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( د)  الرابع الـــــصــف

 English انهغح انؼرتٛح انترتٛح اإلساليٛح انًادج 

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 دفظ سٕرج االَشماق 

 استُثاط األػًال انصانذح انتٙ تذخم صادثٓا انجُح 

 .ٚمرأ انًتؼهى انمصح  لراءج سهًٛح يراػًٛا انضثظ انسهٛى ٔانتُغٛى 

 ٔ فك انسٛاق.ٚذذد انًتؼهى دالنح انكهًاخ ٔٚشرح يؼاَٛٓا 

  كُشاط إثرائٙ.ٚكتة استجاتح أدتٛح نمصح أيٛر األطثاء 

 To compare and contrast family lives. 

 To learn about children's lives. 

Reading :Anchor Book: Prerpare and  read 
pages(54/55 ) Forgetful Red 

Writing: Write 3 sentences simple Past  and three 
using Simple Present Tense. 

 االدذ
 صفٙ

 اجازج تًُاسثح ػٛذ انفصخ انًجٛذ
 ٔاجة

 االثٍُٛ
 لراءج انمصح لراءج سهًٛح (41دم َشاط أتؼأٌ يغ زيالئٙ ص) صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 1  page 165 

 انُشاط يٍ كتاب 01دم ص  (41دم سؤال أستُتج ٔ سؤال أتأيم ص) ٔاجة
Bridge To Success –A.B 

Unit 10 Lesson 1  page 114 Ex 2 

 انثالثاء
 يٍ كتاب انُشاط 00دم ص  (41دم َشاط أتؼأٌ يغ زيالئٙ ص) صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 1  page 166 

 انُشاط - 01دم ص  (41دم َشاط أَظى يفاًْٛٙ ص) ٔاجة
Bridge To Success –A.B 

Unit 10 Lesson 1  page 114 Ex 2 

 األرتؼاء
 ٔشرح يؼاَٛٓا  04تخًٍٛ يؼاَٙ انًفرداخ انجذٚذج  يٍ لصح أيٛر األطثاء ص  (42،91دم أَشطح انطانة ص) صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 2  page 167 

 ٔاجة
 ( ٔ دفظ انسٕرج94دم َشاط أثر٘ خثراتٙ ص)

 

داخ انذرس ٔصٛاغتٓا فٙ جًم  يُٓا تتضًٍ يفؼٕل تّ اختٛار كهًاخ  يٍ يفر

 ٔيُٓا ال تتضًٍ انًفؼٕل تّ.

Bridge To Success –A.B 
Unit 10 Lesson 2  page 115 

 انخًٛس
 0إيالء   صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 3  page 168 

 _________  ٔاجة
Bridge To Success –A.B 

Unit 10 Lesson 3  page 116 
 



QM-119-F3 
 

 

 ( د ) الرابع3  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انترتٛح األخاللٛح انذراساخ االجتًاػٛح انرٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 ٚمارٌ تٍٛ لٕج انجارتٛح ٔاالدتكان 

 ٚستُتج يفٕٓو انتسارع-

  ًٚثم انطانة انثٛاَاخ فٙ يخطظ انُماط

 انًجًؼح.

  لٛاس انطٕل.ٚسكشف انطانة ٔدذاخ 

 .ٚستكشف انطانة ٔدذاخ لٛاس انسؼح 

  ٚذم انطانة انًشكالخ يستخذيا استراتٛجٛح

 انتخًٍٛ .

 . ٚؼرف  يفٕٓو انذخم 

 .ٚمارٌ تٍٛ اإلَفاق ٔاالدخار 
 أًْٛح انتسايخ ٔأثرِ فٙ انًجتًغ 

 االدذ
 صفٙ

 

 غػًم يطٕٚح ػٍ انتسايخ فٙ انًجتً اتذث ػٍ اسًاء انؼًالخ ألكثر ػذد يٍ انذٔل.

 ٔاجة

 االثٍُٛ
 ٚجر٘ تجارب ػًهٛح ػٍ يفٕٓو انتسارع  صفٙ

 ػرض تٛاَاخ انمٛاس فٙ يخطظ انُماط انًجًؼح 

 763ص  – 761ص 

 ٔاجة
تذرٚة انطانة ػهٗ انكتاتح ػهٗ انكًثٕٛتر ضًٍ ترَايج 

 timssانٕرد تًٓٛذا الختثاراخ ال
 765ص-764ص

 انثالثاء
 الق انصارٔر ٚشاْذ فٛهى تؼهًٛٙ ػٍ اَط صفٙ

 استمصاء دم انًسائم ) استراتٛجٛح انتخًٍٛ ٔانتذمك(

 771ص  – 768ص 

  771ص  ٚجر٘ تجرتح ػهٗ انثانٌٕ ٔاَطالق انثانٌٕ َذٕ األػهٗ  ٔاجة

 األرتؼاء
 صفٙ

ٚشاْذ فٛهى تؼهًٛٙ ػٍ انطائرج ٔانطرٚمح انتٙ تُتمم فٛٓا 

 َذٕ األياو 

 انٕدذاخ انًترٚح نهطٕل  

 775 -774ص 

 777ص-776ص  ٚجًغ صٕر نطائراخ لذًٚح  ٔاجة

 انخًٛس
 صفٙ

ٚشاْذ فٛهى تؼهًٛٙ ػٍ انمطار ٔٚصُف انمٕٖ انتٙ تؤثر 

 ػهٗ دركح انمطار 

 انٕدذاخ انًترٚح نهسؼح 

 781-780ص 

 783ص– 782ص 141ٔاالدتكان ص 141ٚذفظ تؼرٚف انرفغ ص  ٔاجة

 



QM-119-F3 
 

 

 

 الخطة االسبوعية

    25/   04/  2019 إلــى        22/   04/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( هـ)  الرابع الـــــصــف

 English انهغح انؼرتٛح انترتٛح اإلساليٛح انًادج 

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 دفظ سٕرج االَشماق 

 استُثاط األػًال انصانذح انتٙ تذخم صادثٓا انجُح 

 ؼهى انمصح  لراءج سهًٛح يراػًٛا انضثظ انسهٛى ٔانتُغٛى.ٚمرأ انًت 

 .ٚذذد انًتؼهى دالنح انكهًاخ ٔٚشرح يؼاَٛٓا ٔفك انسٛاق 

  كُشاط إثرائٙ.ٚكتة استجاتح أدتٛح نمصح أيٛر األطثاء 

 To compare and contrast family lives. 

 To learn about children's lives. 

Reading :Anchor Book: Prerpare and  read 
pages(54/55 ) Forgetful Red 

Writing: Write 3 sentences simple Past  and three 
using Simple Present Tense. 

 االدذ
 صفٙ

 اجازج تًُاسثح ػٛذ انفصخ انًجٛذ
 ٔاجة

 االثٍُٛ
 لراءج انمصح لراءج سهًٛح (41دم َشاط أتؼأٌ يغ زيالئٙ ص) صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 1  page 165 

 يٍ كتاب انُشاط 01دم ص  (41دم سؤال أستُتج ٔ سؤال أتأيم ص) ٔاجة
Bridge To Success –A.B 

Unit 10 Lesson 1  page 114 Ex 2 

 انثالثاء
 يٍ كتاب انُشاط 00دم ص  (41دم َشاط أتؼأٌ يغ زيالئٙ ص) صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 1  page 166 

 انُشاط - 01دم ص  (41دم َشاط أَظى يفاًْٛٙ ص) ٔاجة
Bridge To Success –A.B 

Unit 10 Lesson 1  page 114 Ex 2 

 األرتؼاء
 ٔشرح يؼاَٛٓا  04تخًٍٛ يؼاَٙ انًفرداخ انجذٚذج  يٍ لصح أيٛر األطثاء ص  (42،91دم أَشطح انطانة ص) صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 2  page 167 

 ٔاجة
 ( ٔ دفظ انسٕرج94دم َشاط أثر٘ خثراتٙ ص)

 

اختٛار كهًاخ  يٍ يفرداخ انذرس ٔصٛاغتٓا فٙ جًم  يُٓا تتضًٍ يفؼٕل تّ 

 ٔيُٓا ال تتضًٍ انًفؼٕل تّ.

Bridge To Success –A.B 
Unit 10 Lesson 2  page 115 

 انخًٛس
 0إيالء   صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 3  page 168 

 _________  ٔاجة
Bridge To Success –A.B 

Unit 10 Lesson 3  page 116 
 



QM-119-F3 
 

 

 

 ( هـ ) الرابع3  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انترتٛح األخاللٛح انذراساخ االجتًاػٛح انرٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 ٔاالدتكان  ٚمارٌ تٍٛ لٕج انجارتٛح

 ٚستُتج يفٕٓو انتسارع-

  ًٚثم انطانة انثٛاَاخ فٙ يخطظ انُماط

 انًجًؼح.

 .ٚسكشف انطانة ٔدذاخ لٛاس انطٕل 

 .ٚستكشف انطانة ٔدذاخ لٛاس انسؼح 

  ٚذم انطانة انًشكالخ يستخذيا استراتٛجٛح

 انتخًٍٛ .

 . ٚؼرف  يفٕٓو انذخم 

 .ٚمارٌ تٍٛ اإلَفاق ٔاالدخار 
 رِ فٙ انًجتًغأًْٛح انتسايخ ٔأث 

 االدذ
 صفٙ

 اجازج تًُاسثح ػٛذ انفصخ انًجٛذ

 ػًم يطٕٚح ػٍ انتسايخ فٙ انًجتًغ اتذث ػٍ اسًاء انؼًالخ ألكثر ػذد يٍ انذٔل.

 ٔاجة

 االثٍُٛ
 ٚجر٘ تجارب ػًهٛح ػٍ يفٕٓو انتسارع  صفٙ

 ػرض تٛاَاخ انمٛاس فٙ يخطظ انُماط انًجًؼح 

 763ص  – 761ص 

 ٔاجة
ٚة انطانة ػهٗ انكتاتح ػهٗ انكًثٕٛتر ضًٍ ترَايج تذر

 timssانٕرد تًٓٛذا الختثاراخ ال
 765ص-764ص

 انثالثاء
 ٚشاْذ فٛهى تؼهًٛٙ ػٍ اَطالق انصارٔر  صفٙ

 استمصاء دم انًسائم ) استراتٛجٛح انتخًٍٛ ٔانتذمك(

 771ص  – 768ص 

  771ص  األػهٗ ٚجر٘ تجرتح ػهٗ انثانٌٕ ٔاَطالق انثانٌٕ َذٕ  ٔاجة

 األرتؼاء
 صفٙ

ٚشاْذ فٛهى تؼهًٛٙ ػٍ انطائرج ٔانطرٚمح انتٙ تُتمم فٛٓا 

 َذٕ األياو 

 انٕدذاخ انًترٚح نهطٕل  

 775 -774ص 

 777ص-776ص  ٚجًغ صٕر نطائراخ لذًٚح  ٔاجة

 انخًٛس
 صفٙ

ٚشاْذ فٛهى تؼهًٛٙ ػٍ انمطار ٔٚصُف انمٕٖ انتٙ تؤثر 

 ػهٗ دركح انمطار 

 انٕدذاخ انًترٚح نهسؼح 

 781-780ص 

 783ص– 782ص 141ٔاالدتكان ص 141ٚذفظ تؼرٚف انرفغ ص  ٔاجة

 



QM-119-F3 
 

 

 

 الخطة االسبوعية

    52/   40/  2019 إلــى        22/   04/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( و)  الرابع الـــــصــف  

 English انهغح انؼرتٛح اليٛحانترتٛح اإلس انًادج 

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 دفظ سٕرج االَشماق 

 استُثاط األػًال انصانذح انتٙ تذخم صادثٓا انجُح 

 .ٚمرأ انًتؼهى انمصح  لراءج سهًٛح يراػًٛا انضثظ انسهٛى ٔانتُغٛى 

 .ٚذذد انًتؼهى دالنح انكهًاخ ٔٚشرح يؼاَٛٓا ٔفك انسٛاق 

 كُشاط إثرائٙ.مصح أيٛر األطثاء ٚكتة استجاتح أدتٛح ن 

 To compare and contrast family lives. 

 To learn about children's lives. 

Reading :Anchor Book: Prerpare and  read 
pages(54/55 ) Forgetful Red 

Writing: Write 3 sentences simple Past  and three 
using Simple Present Tense. 

 االدذ
 صفٙ

 اجازج تًُاسثح ػٛذ انفصخ انًجٛذ
 ٔاجة

 االثٍُٛ
 لراءج انمصح لراءج سهًٛح (41دم َشاط أتؼأٌ يغ زيالئٙ ص) صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 1  page 165 

 يٍ كتاب انُشاط 01دم ص  (41دم سؤال أستُتج ٔ سؤال أتأيم ص) ٔاجة
Bridge To Success –A.B 

Unit 10 Lesson 1  page 114 Ex 2 

 انثالثاء
 يٍ كتاب انُشاط 00دم ص  (41دم َشاط أتؼأٌ يغ زيالئٙ ص) صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 1  page 166 

 انُشاط - 01دم ص  (41دم َشاط أَظى يفاًْٛٙ ص) ٔاجة
Bridge To Success –A.B 

Unit 10 Lesson 1  page 114 Ex 2 

 األرتؼاء
 ٔشرح يؼاَٛٓا  04تخًٍٛ يؼاَٙ انًفرداخ انجذٚذج  يٍ لصح أيٛر األطثاء ص  (42،91دم أَشطح انطانة ص) صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 2  page 167 

 ٔاجة
 ( ٔ دفظ انسٕرج94دم َشاط أثر٘ خثراتٙ ص)

 

تتضًٍ يفؼٕل تّ  اختٛار كهًاخ  يٍ يفرداخ انذرس ٔصٛاغتٓا فٙ جًم  يُٓا

 ٔيُٓا ال تتضًٍ انًفؼٕل تّ.

Bridge To Success –A.B 
Unit 10 Lesson 2  page 115 

 انخًٛس
 0إيالء   صفٙ

Bridge To Success –L.B 
Unit 10 Lesson 3  page 168 

 _________  ٔاجة
Bridge To Success –A.B 

Unit 10 Lesson 3  page 116 



QM-119-F3 
 

 ( و ) لرابعا3  الصف والشعبةتابع  

 

 انترتٛح األخاللٛح انذراساخ االجتًاػٛح انرٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 ٚمارٌ تٍٛ لٕج انجارتٛح ٔاالدتكان 

 ٚستُتج يفٕٓو انتسارع-

  ًٚثم انطانة انثٛاَاخ فٙ يخطظ انُماط

 انًجًؼح.

 .ٚسكشف انطانة ٔدذاخ لٛاس انطٕل 

 ٛاس انسؼح.ٚستكشف انطانة ٔدذاخ ل 

  ٚذم انطانة انًشكالخ يستخذيا استراتٛجٛح

 انتخًٍٛ .

 . ٚؼرف  يفٕٓو انذخم 

 .ٚمارٌ تٍٛ اإلَفاق ٔاالدخار 
 أًْٛح انتسايخ ٔأثرِ فٙ انًجتًغ 

 االدذ
 صفٙ

 اجازج تًُاسثح ػٛذ انفصخ انًجٛذ

 ػًم يطٕٚح ػٍ انتسايخ فٙ انًجتًغ اتذث ػٍ اسًاء انؼًالخ ألكثر ػذد يٍ انذٔل.

 ٔاجة

 االثٍُٛ
 ٚجر٘ تجارب ػًهٛح ػٍ يفٕٓو انتسارع  صفٙ

 ػرض تٛاَاخ انمٛاس فٙ يخطظ انُماط انًجًؼح 

 763ص  – 761ص 

 ٔاجة
تذرٚة انطانة ػهٗ انكتاتح ػهٗ انكًثٕٛتر ضًٍ ترَايج 

 timssانٕرد تًٓٛذا الختثاراخ ال
 765ص-764ص

 انثالثاء
 انصارٔر ٚشاْذ فٛهى تؼهًٛٙ ػٍ اَطالق  صفٙ

 استمصاء دم انًسائم ) استراتٛجٛح انتخًٍٛ ٔانتذمك(

 771ص  – 768ص 

  771ص  ٚجر٘ تجرتح ػهٗ انثانٌٕ ٔاَطالق انثانٌٕ َذٕ األػهٗ  ٔاجة

 األرتؼاء
 صفٙ

ٚشاْذ فٛهى تؼهًٛٙ ػٍ انطائرج ٔانطرٚمح انتٙ تُتمم فٛٓا 

 َذٕ األياو 

 انٕدذاخ انًترٚح نهطٕل  

 775 -774ص 

 777ص-776ص  ٚجًغ صٕر نطائراخ لذًٚح  ٔاجة

 انخًٛس
 صفٙ

ٚشاْذ فٛهى تؼهًٛٙ ػٍ انمطار ٔٚصُف انمٕٖ انتٙ تؤثر 

 ػهٗ دركح انمطار 

 انٕدذاخ انًترٚح نهسؼح 

 781-780ص 

 783ص– 782ص 141ٔاالدتكان ص 141ٚذفظ تؼرٚف انرفغ ص  ٔاجة

 


