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 الخطة االسبوعية
 2/ 00/ 8102إلــى         4/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الرابع:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌزكش خىاَت يٍ عٍشح صٌُت ثُذ خضًٌخ 

  ٌغزُجظ انذسوط انًغزفبدح يٍ عٍشح انغٍذح صٌُت

 ثُذ خضًٌخ.

 .ٌمشأ انُض لشاءح خهشٌخ  يشاػٍُب انضجظ انغهٍى 

  ٌفغش انكهًبد اندذٌذح يغزؼًٍُب ثبنًزضبداد وانًشادفبد

 وانغٍبق.

 .ٌذػى أفكبس َض يؼهىيبرً ثبالعزذالل ثبنزفبطٍم واأليثهخ 
 

 

 انزذسٌت ػهى اخزجبس الIBT 

 To read about desert weather                      

 To write about desert plants and 
animals        

 To compare things that are like and 
different      

Reading: Training for IBT Exam 

Writing: Search for information to write 
about a desert animal 

 االحذ
 ولشهٍذ اإليبساد األلشاءح انُض  ....................... طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  8   Page  50 

 انطبنت 021َشبط ص  ...................... واخت
Bridge to Success –Activity Book 

Unit 3 Lesson  8   Page  37 

 االثٍٍُ
 شهٍذ اإليبساد األول. لشاءح انُض 11حم َشبط أثبدس ألرؼهى طـ  طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  9   Page  51 

 انُشبط 14  ص 18حم َشبط أفكش ألثذع طـ واخت
Bridge to Success –Activity Book 

Unit 3 Lesson  9   Page  38   

 انثالثبء
  071اندًهخ االعًٍخ ص  18حم َشبط ألشأ و أعزُزح طـ طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson 10   Page  52  

 انُشبط.  44حم ص   15حم َشبط أثذع و أطًى طـ واخت
Bridge to Success –Activity Book 

Unit 3 Lesson  10   Page 39  

 األسثؼبء
 انُشبط 41حم ص  14حم َشبط أسثظ طـ طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  11   Page  54 

 كزبثخ ثالس خًم اعًٍخ فً دفزش انُشبط 17_11حم أَشطخ انطبنت طـ ختوا
Bridge to Success –Activity  Book 

Unit 3 Lesson 11   Page  40 

 انخًٍظ
 كزبثخ َض وطفً وطف يشبػش .............. طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson   12   Page  55 

 ــــــــــ  واخت
Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  12   Page  41  
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 انزشثٍخ األخاللٍخ انذساعبد االخزًبػٍخ انشٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌمبسٌ ثٍٍ انًؤثش واالعزدبثخ 

 ٌظف ػًهٍخ االَزحبء ػُذ انُجبربد 

 0111،  011،  01أٌ ٌدذ يضبػفبد األػذاد  -

 أٌ ٌمشة نزمذٌش َبرح ػًهٍبد انضشة -

 أٌ ٌغزخذو انمًٍخ انًكبٍَخ نهضشة -

 أٌ ٌغزخذو انًُبرج فً ػًهٍخ انضشة-

 أٌ ٌدذ حبطم ضشة ػذد يكىٌ يٍ سلًٍٍ -

*ٌزؼشف األحذاس وانشخظٍبد انزً أعغذ انفكش 

 انىحذوي فً دونخ اإليبساد انؼشثٍخ انًزحذح .

وإٌدبثً ، *يؼشفخ طشائك انًُى ثشكم طحً 

 وانزؼبوٌ نهؼٍش ثشفبهٍخ .

 االحذ

 طفً
ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ انًؤثش انزي ٌحذس فً 

 انجٍئخ وٌزغجت فً اعزدبثخ اي كبئٍ حً 

 0111،  011،  01دسط : يضبػفبد األػذاد 

 - 011حم انزًبسٌٍ انزارٍخ و حم انًغبئم طفحخ 

811 

 اخًغ طىس ػٍ شكم انًغبٌ حىل انؼبنى  15طفحخ 

 اختو
2028-HTTPS://almanahj.2018 

 يهخض نطجبػخ انًُبهح يىلغ انى انذخىل ٌشخى

 انؼهىو نكزبة

 818 - 810حم انىاخجبد انًُضنٍخ طفحخ 

 االثٍٍُ
 ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ يظبهش انزكٍف ػُذ انُجبربد  طفً

 ٍبد انضشةدسط : انزمشٌت نزمذٌش َبرح ػًه

 - 811حم انزًبسٌٍ انزارٍخ و حم انًغبئم طفحخ 

811 

 

 812 - 817فحخ ُحم انىاخجبد انًُضنٍخ ط 081ٌحفع رؼشٌف انزكٍف ص  واخت

 انثالثبء
 طفً

 ٌمبسٌ ثٍٍ رغٍشاد انُظبو انجٍئً ػُذ خجم 

 082عبَذ ههٍٍ ص 

 َشبط ػًهً : إعزخذاو انمًٍخ انًكبٍَخ نهضشة

 808-800انزطجٍك طفحخ حم انزذسٌت و 

 804 - 805حم انىاخجبد انًُضنٍخ طفحخ  081رحضٍش دسط انكبئُبد انحٍخ ص  واخت

 األسثؼبء
 طفً

ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ رأثٍش االَغبٌ ػهى األَظًخ 

 انجٍئٍخ 

 َشبط ػًهً : إعزخذاو انًُبرج فً ػًهٍخ انضشة 

 802 - 807حم انزًشٌٍ و انزطجٍك طفحخ 

 881 - 801حم انىاخجبد انًُضنٍخ طفحخ  050ٌحفع رؼشٌف انزهىس ص  تواخ

 انخًٍظ
 058ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ انزألهى ص  طفً

دسط : انضشة فً ػذد يكىٌ يٍ سلًٍٍ حم 

 881 - 881انزًبسٌٍ انزارٍخ و انًغبئم طفحخ 

 882 - 887خ حم انىاخجبد انًُضنٍخ طفح 055ٌحفع رؼشٌف انًهذد ثبالَمشاع ص  واخت
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 الخطة االسبوعية
 2/ 00/ 8102إلــى         4/  00 /8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الرابع:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌزكش خىاَت يٍ عٍشح صٌُت ثُذ خضًٌخ 

 ٍعٍشح انغٍذح صٌُت  ٌغزُجظ انذسوط انًغزفبدح ي

 ثُذ خضًٌخ.

 .ٌمشأ انُض لشاءح خهشٌخ  يشاػٍُب انضجظ انغهٍى 

  ٌفغش انكهًبد اندذٌذح يغزؼًٍُب ثبنًزضبداد وانًشادفبد

 وانغٍبق.

 .ٌذػى أفكبس َض يؼهىيبرً ثبالعزذالل ثبنزفبطٍم واأليثهخ 
 

 

 انزذسٌت ػهى اخزجبس الIBT 

 To read about desert weather                      

 To write about desert plants and 
animals        

 To compare things that are like and 
different      

Reading: Training for IBT Exam 

Writing: Search for information to write 
about a desert animal 

 االحذ
 ض شهٍذ اإليبساد األوللشاءح انُ ....................... طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  8   Page  50 

 انطبنت 021َشبط ص  ...................... واخت
Bridge to Success –Activity Book 

Unit 3 Lesson  8   Page  37 

 االثٍٍُ
 د األول.لشاءح انُض شهٍذ اإليبسا 11حم َشبط أثبدس ألرؼهى طـ  طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  9   Page  51 

 انُشبط 14  ص 18حم َشبط أفكش ألثذع طـ واخت
Bridge to Success –Activity Book 

Unit 3 Lesson  9   Page  38   

 انثالثبء
  071اندًهخ االعًٍخ ص  18حم َشبط ألشأ و أعزُزح طـ طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson 10   Page  52  

 انُشبط.  44حم ص   15حم َشبط أثذع و أطًى طـ واخت
Bridge to Success –Activity Book 

Unit 3 Lesson  10   Page 39  

 األسثؼبء
 انُشبط 41حم ص  14حم َشبط أسثظ طـ طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  11   Page  54 

 كزبثخ ثالس خًم اعًٍخ فً دفزش انُشبط 17_11حم أَشطخ انطبنت طـ واخت
Bridge to Success –Activity  Book 

Unit 3 Lesson 11   Page  40 

 انخًٍظ
 كزبثخ َض وطفً وطف يشبػش .............. طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson   12   Page  55 

 ــــــــــ  واخت
Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  12   Page  41  



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ب ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزشثٍخ األخاللٍخ انذساعبد االخزًبػٍخ انشٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌمبسٌ ثٍٍ انًؤثش واالعزدبثخ 

 حبء ػُذ انُجبربد ٌظف ػًهٍخ االَز

 0111،  011،  01أٌ ٌدذ يضبػفبد األػذاد  -

 أٌ ٌمشة نزمذٌش َبرح ػًهٍبد انضشة -

 أٌ ٌغزخذو انمًٍخ انًكبٍَخ نهضشة -

 أٌ ٌغزخذو انًُبرج فً ػًهٍخ انضشة-

 أٌ ٌدذ حبطم ضشة ػذد يكىٌ يٍ سلًٍٍ -

*ٌزؼشف األحذاس وانشخظٍبد انزً أعغذ انفكش 

 إليبساد انؼشثٍخ انًزحذح .انىحذوي فً دونخ ا

*يؼشفخ طشائك انًُى ثشكم طحً وإٌدبثً ، 

 وانزؼبوٌ نهؼٍش ثشفبهٍخ .

 االحذ

 طفً
ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ انًؤثش انزي ٌحذس فً 

 انجٍئخ وٌزغجت فً اعزدبثخ اي كبئٍ حً 

 0111،  011،  01دسط : يضبػفبد األػذاد 

 - 011حم انزًبسٌٍ انزارٍخ و حم انًغبئم طفحخ 

811 

 اخًغ طىس ػٍ شكم انًغبٌ حىل انؼبنى  15طفحخ 

 واخت
2028-HTTPS://almanahj.2018 

 يهخض نطجبػخ انًُبهح يىلغ انى انذخىل ٌشخى

 انؼهىو نكزبة

 818 - 810حم انىاخجبد انًُضنٍخ طفحخ 

 االثٍٍُ
 بهش انزكٍف ػُذ انُجبربد ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ يظ طفً

 دسط : انزمشٌت نزمذٌش َبرح ػًهٍبد انضشة

 - 811حم انزًبسٌٍ انزارٍخ و حم انًغبئم طفحخ 

811 

 

 812 - 817حم انىاخجبد انًُضنٍخ طُفحخ  081ٌحفع رؼشٌف انزكٍف ص  واخت

 انثالثبء
 طفً

 ٌمبسٌ ثٍٍ رغٍشاد انُظبو انجٍئً ػُذ خجم 

 082عبَذ ههٍٍ ص 

 شبط ػًهً : إعزخذاو انمًٍخ انًكبٍَخ نهضشةَ

 808-800حم انزذسٌت و انزطجٍك طفحخ 

 804 - 805حم انىاخجبد انًُضنٍخ طفحخ  081رحضٍش دسط انكبئُبد انحٍخ ص  واخت

 األسثؼبء
 طفً

ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ رأثٍش االَغبٌ ػهى األَظًخ 

 انجٍئٍخ 

 هٍخ انضشة َشبط ػًهً : إعزخذاو انًُبرج فً ػً

 802 - 807حم انزًشٌٍ و انزطجٍك طفحخ 

 881 - 801حم انىاخجبد انًُضنٍخ طفحخ  050ٌحفع رؼشٌف انزهىس ص  واخت

 انخًٍظ
 058ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ انزألهى ص  طفً

دسط : انضشة فً ػذد يكىٌ يٍ سلًٍٍ حم 

 881 - 881انزًبسٌٍ انزارٍخ و انًغبئم طفحخ 

 882 - 887حم انىاخجبد انًُضنٍخ طفحخ  055رؼشٌف انًهذد ثبالَمشاع ص  ٌحفع واخت
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 الخطة االسبوعية
 2/ 00/  8102إلــى         4/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الرابع: الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اَت يٍ عٍشح صٌُت ثُذ خضًٌخٌزكش خى 

  ٌغزُجظ انذسوط انًغزفبدح يٍ عٍشح انغٍذح صٌُت ثُذ

 خضًٌخ.

 ٌمشأ انُض لشاءح عهًٍخ يشاػٍب انضجظ وانزُغٍى

 ٌفغش انكهًبد اندذٌذح وفمب نهغٍبق

 ٌىظف انًزؼهى انكهًبد اندذٌذح فً خًم يفٍذح يٍ رؼجٍشِ

 سنهزذسة ػهى االخزجب IBTداعزخذاو كزبة االخزجبسا

To learn about desert weather                      

To write about desert plants and animals        

To compare things that are like and different 
     

Reading :Training for IBT Exam 

Writing: Search for information to write 
about a desert animal 

 الحذا
 0:4َغبٌ األثٍبد يٍَشٍذ خىهش اإل ....................... طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  8   Page  50 

 حفع األثٍبد ...................... واخت
Bridge to Success –Activity Book 

Unit 3 Lesson  8   Page  37 

 االثٍٍُ
 1:2َغبٌ األثٍبد يٍَشٍذ خىهش اإل 11ألرؼهى طـ  حم َشبط أثبدس طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  9   Page  51 

 حفع األثٍبد 18حم َشبط أفكش ألثذع طـ واخت
Bridge to Success –Activity Book 

Unit 3 Lesson  9   Page  38   

 انثالثبء
 71+12زبة انُشبط صك 18حم َشبط ألشأ و أعزُزح طـ طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson 10   Page  52  

 11كزبة انُشبط ص 15حم َشبط أثذع و أطًى طـ واخت
Bridge to Success –Activity Book 

Unit 3 Lesson  10   Page 39  

 األسثؼبء
 071كزبة انطبنت ص 14حم َشبط أسثظ طـ طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  11   Page  54 

 11كزبة انُشبط ص  17_11حم أَشطخ انطبنت طـ واخت
Bridge to Success –Activity  Book 

Unit 3 Lesson 11   Page  40 

 انخًٍظ
 17كزبة انُشبط ص .............. طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson   12   Page  55 

 11كزبة انُشبط ص  واخت
Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  12   Page  41  
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 ( ج ) لرابعا:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزشثٍخ األخاللٍخ انذساعبد االخزًبػٍخ انشٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌمبسٌ ثٍٍ انًؤثش واالعزدبثخ 

 هٍخ االَزحبء ػُذ انُجبربدٌظف ػً

 ٌغزخذو انًُبرج فً اٌدبد َبرح انضشة

 ٌدذ َبرح انضشة يغزخذيب اػبدح انزدًٍغ

 ٌغزكشف خبطٍخ انزىصٌغ فً انضشة

*ٌزؼشف األحذاس وانشخظٍبد انزً أعغذ انفكش 

 انىحذوي فً دونخ اإليبساد انؼشثٍخ انًزحذح

*يؼشفخ طشائك انًُى ثشكم طحً وإٌدبثً ، 

 نهؼٍش ثشفبهٍخ وانزؼبوٌ

 االحذ

 طفً
ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ انًؤثش انزي ٌحذس فً 

 انجٍئخ وٌزغجت فً اعزدبثخ اي كبئٍ حً 

 َشبط ػًهً )اعزخذاو انمًٍخ انًكبٍَخ نهضشة(

 808ص-800ص

 اخًغ طىس ػٍ شكم انًغبٌ حىل انؼبنى 15طفحخ 

 واخت
2028-lmanahj.2018HTTPS://a 

ٌشخى انذخىل انى يىلغ انًُبهح نطجبػخ يهخض 

 نكزبة انؼهىو 

 805ص

 االثٍٍُ
 807اعزخذاو انًُبرج فً انضشة ص ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ يظبهش انزكٍف ػُذ انُجبربد  طفً

 881ص 081ٌحفع رؼشٌف انزكٍف ص  واخت

 انثالثبء
 طفً

 ٌمبسٌ ثٍٍ رغٍشاد انُظبو انجٍئً ػُذ خجم 

 082عبَذ ههٍٍ ص 

 انضشة فً ػذد يكىٌ يٍ سلًٍٍ 

 881ص– 881ص

 882ص 081رحضٍش دسط انكبئُبد انحٍخ ص  واخت

 األسثؼبء
 طفً

ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ رأثٍش االَغبٌ ػهى األَظًخ 

 انجٍئٍخ 

 َشبط ػًهً )رًثٍم اػبدح انزدًٍغ(

 858ص-850ص

 854ص 050ٌحفع رؼشٌف انزهىس ص  واخت

 انخًٍظ
 058ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ انزألهى ص  طفً

 خبطٍخ انزىصٌغ

 852ص-857ص  

 841ص 055ٌحفع رؼشٌف انًهذد ثبالَمشاع ص  واخت
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 الخطة االسبوعية
 2/ 00/  8102إلــى         4/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) د رابعال:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌزكش خىاَت يٍ عٍشح صٌُت ثُذ خضًٌخ 

  ٌغزُجظ انذسوط انًغزفبدح يٍ عٍشح انغٍذح صٌُت ثُذ

 خضًٌخ.

 ٌمشأ انُض لشاءح عهًٍخ يشاػٍب انضجظ وانزُغٍى

 ٌفغش انكهًبد اندذٌذح وفمب نهغٍبق

 ظف انًزؼهى انكهًبد اندذٌذح فً خًم يفٍذح يٍ رؼجٍشٌِى

 نهزذسة ػهى االخزجبس IBTداعزخذاو كزبة االخزجبسا

To learn about desert weather                      

To write about desert plants and animals        

To compare things that are like and different 
     

Reading :Training for IBT Exam 

Writing: Search for information to write 
about a desert animal 

 االحذ
 0:4َشٍذ خىهش اإلَغبٌ األثٍبد يٍ ....................... طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  8   Page  50 

 األثٍبدحفع  ...................... واخت
Bridge to Success –Activity Book 

Unit 3 Lesson  8   Page  37 

 االثٍٍُ
 1:2َشٍذ خىهش اإلَغبٌ األثٍبد يٍ 11حم َشبط أثبدس ألرؼهى طـ  طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  9   Page  51 

 حفع األثٍبد 18حم َشبط أفكش ألثذع طـ واخت
Bridge to Success –Activity Book 

Unit 3 Lesson  9   Page  38   

 انثالثبء
 71+12كزبة انُشبط ص 18حم َشبط ألشأ و أعزُزح طـ طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson 10   Page  52  

 11كزبة انُشبط ص 15حم َشبط أثذع و أطًى طـ واخت
Bridge to Success –Activity Book 

Unit 3 Lesson  10   Page 39  

 األسثؼبء
 071كزبة انطبنت ص 14حم َشبط أسثظ طـ طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  11   Page  54 

 11كزبة انُشبط ص  17_11حم أَشطخ انطبنت طـ واخت
Bridge to Success –Activity  Book 

Unit 3 Lesson 11   Page  40 

 ًٍظانخ
 17كزبة انُشبط ص .............. طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson   12   Page  55 

 11كزبة انُشبط ص  واخت
Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  12   Page  41  



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) الرابع الصف والشعبةتابع 
 

 انزشثٍخ األخاللٍخ د االخزًبػٍخانذساعب انشٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌمبسٌ ثٍٍ انًؤثش واالعزدبثخ 

 ٌظف ػًهٍخ االَزحبء ػُذ انُجبربد

 ٌغزخذو انًُبرج فً اٌدبد َبرح انضشة

 ٌدذ َبرح انضشة يغزخذيب اػبدح انزدًٍغ

 ٌغزكشف خبطٍخ انزىصٌغ فً انضشة

انفكش *ٌزؼشف األحذاس وانشخظٍبد انزً أعغذ 

 انىحذوي فً دونخ اإليبساد انؼشثٍخ انًزحذح

*يؼشفخ طشائك انًُى ثشكم طحً وإٌدبثً ، 

 وانزؼبوٌ نهؼٍش ثشفبهٍخ

 االحذ

 طفً
ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ انًؤثش انزي ٌحذس فً 

 انجٍئخ وٌزغجت فً اعزدبثخ اي كبئٍ حً 

 َشبط ػًهً )اعزخذاو انمًٍخ انًكبٍَخ نهضشة(

 808ص-800ص

 اخًغ طىس ػٍ شكم انًغبٌ حىل انؼبنى 15طفحخ 

 واخت
2028-HTTPS://almanahj.2018 

ٌشخى انذخىل انى يىلغ انًُبهح نطجبػخ يهخض 

 نكزبة انؼهىو 

 805ص

 االثٍٍُ
 807ضشة صاعزخذاو انًُبرج فً ان ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ يظبهش انزكٍف ػُذ انُجبربد  طفً

 881ص 081ٌحفع رؼشٌف انزكٍف ص  واخت

 انثالثبء
 طفً

 ٌمبسٌ ثٍٍ رغٍشاد انُظبو انجٍئً ػُذ خجم 

 082عبَذ ههٍٍ ص 

 انضشة فً ػذد يكىٌ يٍ سلًٍٍ 

 881ص– 881ص

 882ص 081رحضٍش دسط انكبئُبد انحٍخ ص  واخت

 األسثؼبء
 طفً

ى األَظًخ ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ رأثٍش االَغبٌ ػه

 انجٍئٍخ 

 َشبط ػًهً )رًثٍم اػبدح انزدًٍغ(

 858ص-850ص

 854ص 050ٌحفع رؼشٌف انزهىس ص  واخت

 انخًٍظ
 058ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ انزألهى ص  طفً

 خبطٍخ انزىصٌغ

 852ص-857ص  

 841ص 055ٌحفع رؼشٌف انًهذد ثبالَمشاع ص  واخت

  

https://almanahj.2018-2028/
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QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 2/ 00/  8102إلــى         4/  00/  8102مــن  لألســـبـوع 

 ( ) هـ الرابع:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌزكش خىاَت يٍ عٍشح صٌُت ثُذ خضًٌخ 

  ٌغزُجظ انذسوط انًغزفبدح يٍ عٍشح انغٍذح صٌُت ثُذ

 خضًٌخ.

 عهًٍخ يشاػٍب انضجظ وانزُغٍى ٌمشأ انُض لشاءح

 ٌفغش انكهًبد اندذٌذح وفمب نهغٍبق

 ٌىظف انًزؼهى انكهًبد اندذٌذح فً خًم يفٍذح يٍ رؼجٍشِ

 نهزذسة ػهى االخزجبس IBTداعزخذاو كزبة االخزجبسا

To learn about desert weather                      

To write about desert plants and animals        

To compare things that are like and different 
     

Reading :Training for IBT Exam 

Writing: Search for information to write 
about a desert animal 

 االحذ
 0:4َشٍذ خىهش اإلَغبٌ األثٍبد يٍ ....................... طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  8   Page  50 

 حفع األثٍبد ...................... واخت
Bridge to Success –Activity Book 

Unit 3 Lesson  8   Page  37 

 االثٍٍُ
 1:2َشٍذ خىهش اإلَغبٌ األثٍبد يٍ 11حم َشبط أثبدس ألرؼهى طـ  طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  9   Page  51 

 حفع األثٍبد 18حم َشبط أفكش ألثذع طـ واخت
Bridge to Success –Activity Book 

Unit 3 Lesson  9   Page  38   

 انثالثبء
 71+12كزبة انُشبط ص 18حم َشبط ألشأ و أعزُزح طـ طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson 10   Page  52  

 11كزبة انُشبط ص 15ثذع و أطًى طـحم َشبط أ واخت
Bridge to Success –Activity Book 

Unit 3 Lesson  10   Page 39  

 األسثؼبء
 071كزبة انطبنت ص 14حم َشبط أسثظ طـ طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  11   Page  54 

 11كزبة انُشبط ص  17_11حم أَشطخ انطبنت طـ واخت
Bridge to Success –Activity  Book 

Unit 3 Lesson 11   Page  40 

 انخًٍظ
 17كزبة انُشبط ص .............. طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson   12   Page  55 

 11كزبة انُشبط ص  واخت
Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  12   Page  41  



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزشثٍخ األخاللٍخ انذساعبد االخزًبػٍخ انشٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌمبسٌ ثٍٍ انًؤثش واالعزدبثخ 

 ٌظف ػًهٍخ االَزحبء ػُذ انُجبربد

 ٌغزخذو انًُبرج فً اٌدبد َبرح انضشة

 ًٍغٌدذ َبرح انضشة يغزخذيب اػبدح انزد

 ٌغزكشف خبطٍخ انزىصٌغ فً انضشة

*ٌزؼشف األحذاس وانشخظٍبد انزً أعغذ انفكش 

 انىحذوي فً دونخ اإليبساد انؼشثٍخ انًزحذح

*يؼشفخ طشائك انًُى ثشكم طحً وإٌدبثً ، 

 وانزؼبوٌ نهؼٍش ثشفبهٍخ

 االحذ

 طفً
ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ انًؤثش انزي ٌحذس فً 

 كبئٍ حً  انجٍئخ وٌزغجت فً اعزدبثخ اي

 َشبط ػًهً )اعزخذاو انمًٍخ انًكبٍَخ نهضشة(

 808ص-800ص

 اخًغ طىس ػٍ شكم انًغبٌ حىل انؼبنى 15طفحخ 

 واخت
2028-HTTPS://almanahj.2018 

ٌشخى انذخىل انى يىلغ انًُبهح نطجبػخ يهخض 

 نكزبة انؼهىو 

 805ص

 االثٍٍُ
 807اعزخذاو انًُبرج فً انضشة ص ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ يظبهش انزكٍف ػُذ انُجبربد  طفً

 881ص 081ٌحفع رؼشٌف انزكٍف ص  واخت

 انثالثبء
 طفً

 ٌمبسٌ ثٍٍ رغٍشاد انُظبو انجٍئً ػُذ خجم 

 082عبَذ ههٍٍ ص 

 انضشة فً ػذد يكىٌ يٍ سلًٍٍ 

 881ص– 881ص

 882ص 081نحٍخ ص رحضٍش دسط انكبئُبد ا واخت

 األسثؼبء
 طفً

ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ رأثٍش االَغبٌ ػهى األَظًخ 

 انجٍئٍخ 

 َشبط ػًهً )رًثٍم اػبدح انزدًٍغ(

 858ص-850ص

 854ص 050ٌحفع رؼشٌف انزهىس ص  واخت

 انخًٍظ
 058ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ انزألهى ص  طفً

 خبطٍخ انزىصٌغ

 852ص-857ص  

 841ص 055رؼشٌف انًهذد ثبالَمشاع ص  ٌحفع واخت

 

https://almanahj.2018-2028/
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QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 2/ 00/  8102إلــى         4/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) و الرابع الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌزكش خىاَت يٍ عٍشح صٌُت ثُذ خضًٌخ 

 ظ انذسوط انًغزفبدح يٍ عٍشح انغٍذح صٌُت ثُذ ٌغزُج

 خضًٌخ.

 ٌمشأ انُض لشاءح عهًٍخ يشاػٍب انضجظ وانزُغٍى

 ٌفغش انكهًبد اندذٌذح وفمب نهغٍبق

 ٌىظف انًزؼهى انكهًبد اندذٌذح فً خًم يفٍذح يٍ رؼجٍشِ

 نهزذسة ػهى االخزجبس IBTداعزخذاو كزبة االخزجبسا

To learn about desert weather                      

To write about desert plants and animals        

To compare things that are like and different 
     

Reading :Training for IBT Exam 

Writing: Search for information to write 
about a desert animal 

 االحذ
 0:4َشٍذ خىهش اإلَغبٌ األثٍبد يٍ ....................... طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  8   Page  50 

 حفع األثٍبد ...................... واخت
Bridge to Success –Activity Book 

Unit 3 Lesson  8   Page  37 

 االثٍٍُ
 1:2األثٍبد يٍَشٍذ خىهش اإلَغبٌ  11حم َشبط أثبدس ألرؼهى طـ  طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  9   Page  51 

 حفع األثٍبد 18حم َشبط أفكش ألثذع طـ واخت
Bridge to Success –Activity Book 

Unit 3 Lesson  9   Page  38   

 انثالثبء
 71+12كزبة انُشبط ص 18حم َشبط ألشأ و أعزُزح طـ طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson 10   Page  52  

 11كزبة انُشبط ص 15حم َشبط أثذع و أطًى طـ واخت
Bridge to Success –Activity Book 

Unit 3 Lesson  10   Page 39  

 األسثؼبء
 071كزبة انطبنت ص 14حم َشبط أسثظ طـ طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  11   Page  54 

 11كزبة انُشبط ص  17_11حم أَشطخ انطبنت طـ واخت
Bridge to Success –Activity  Book 

Unit 3 Lesson 11   Page  40 

 انخًٍظ
 17كزبة انُشبط ص .............. طفً

Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson   12   Page  55 

 11كزبة انُشبط ص  واخت
Bridge to Success –Learner's Book 

Unit 3 Lesson  12   Page  41  



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزشثٍخ األخاللٍخ انذساعبد االخزًبػٍخ انشٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌمبسٌ ثٍٍ انًؤثش واالعزدبثخ 

 ٌظف ػًهٍخ االَزحبء ػُذ انُجبربد

 انًُبرج فً اٌدبد َبرح انضشة ٌغزخذو

 ٌدذ َبرح انضشة يغزخذيب اػبدح انزدًٍغ

 ٌغزكشف خبطٍخ انزىصٌغ فً انضشة

*ٌزؼشف األحذاس وانشخظٍبد انزً أعغذ انفكش 

 انىحذوي فً دونخ اإليبساد انؼشثٍخ انًزحذح

*يؼشفخ طشائك انًُى ثشكم طحً وإٌدبثً ، 

 وانزؼبوٌ نهؼٍش ثشفبهٍخ

 االحذ

 طفً
فٍهى رؼهًًٍ ػٍ انًؤثش انزي ٌحذس فً ٌشبهذ 

 انجٍئخ وٌزغجت فً اعزدبثخ اي كبئٍ حً 

 َشبط ػًهً )اعزخذاو انمًٍخ انًكبٍَخ نهضشة(

 808ص-800ص

 اخًغ طىس ػٍ شكم انًغبٌ حىل انؼبنى 15طفحخ 

 واخت
2028-HTTPS://almanahj.2018 

نى يىلغ انًُبهح نطجبػخ يهخض ٌشخى انذخىل ا

 نكزبة انؼهىو 

 805ص

 االثٍٍُ
 807اعزخذاو انًُبرج فً انضشة ص ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ يظبهش انزكٍف ػُذ انُجبربد  طفً

 881ص 081ٌحفع رؼشٌف انزكٍف ص  واخت

 انثالثبء
 طفً

 ٌمبسٌ ثٍٍ رغٍشاد انُظبو انجٍئً ػُذ خجم 

 082عبَذ ههٍٍ ص 

 فً ػذد يكىٌ يٍ سلًٍٍ انضشة 

 881ص– 881ص

 882ص 081رحضٍش دسط انكبئُبد انحٍخ ص  واخت

 األسثؼبء
 طفً

ٌشبهذ فٍهى رؼهًًٍ ػٍ رأثٍش االَغبٌ ػهى األَظًخ 

 انجٍئٍخ 

 َشبط ػًهً )رًثٍم اػبدح انزدًٍغ(

 858ص-850ص

 854ص 050ٌحفع رؼشٌف انزهىس ص  واخت

 انخًٍظ
 058ؼهًًٍ ػٍ انزألهى ص ٌشبهذ فٍهى ر طفً

 خبطٍخ انزىصٌغ

 852ص-857ص  

 841ص 055ٌحفع رؼشٌف انًهذد ثبالَمشاع ص  واخت

 

https://almanahj.2018-2028/
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