
 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 01/ 00/  8102إلــى         00/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الرابع4  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلعاليُح انًادج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

  َحفع  عىسج انطاسق حفظا عهًُا 

 َفغش يؼاٍَ انًفشداخ انىاسدج تآَاخ عىسج انطاسق 

ا انضثظ ض لشاءج رهشَح لشاءج عهًُح يشاػَُمشأ انًتؼهى انُ -

 وانتُغُى .

 . َفغش انكهًاخ يغتخذًيا انًؼزى انىسلٍ وانشلًٍ -

 حذج َضًُها حمائك وتفاطُم داػًح.َُشئ فمشج وا -

 . ثاساخ انذونُحتانتذسب ػهً ًَارد االخ -

To talk about a desert animal.                      
To learn about the desert weather.             

Reading :prepare Page 19 in Anchor Book 

Writing: search for information to write a 
paragraph about your favorite friend. 

 االحذ
 انُشاط 12لشاءج ص  ................................................... طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson 1  Page58 

 انُشاط 01حم ص  ................................................... وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 1  Page 42 

 االحٍُُ
 انُشاط 06حم ص  تالوج اَِاخ تالوج عهًُح طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson 2  P 60 

 يٍ انُشاط 06حم ص  01_0حفع اَِاخ يٍ  وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson    2   P    43 

 انخالحاء
 01انزًهح االعًُح ص  11حم َشاط أتؼاوٌ يغ صيالئٍ طـ طفٍ

 Pop Quiz  Unit  2 
Bridge to Success –L Bk  Pages  22-  39 

 and A Bk    Pages  18 -29 

 انُشاط 00حم ص  16حم أَشطح انطانة طـ وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 2  p 43  

 األستؼاء
 لشاءج طفحاخ يٍ تاسَخ  رضَشج طُة انكثشي 18حم َشاط أضغ تظًتٍ و َشاط أحة وطٍُ طـ طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson  3  p 61 

 ــــــــــــــــــ 11شٌ خثشاتٍ و َشاط ألُى راتٍ طـانمُاو تُشاط أح وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 3  P 44 

 انخًُظ
 إيـــــالء خاسرٍ. ................................................... طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson 4  P 63 

 ـــــــــــــــــــــــ ................................................... وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 4  P 45 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) الرابع4  الصف والشعبةتابع 
 

 انتشتُح األخاللُح انذساعاخ االرتًاػُح انشَاضُاخ انؼهىو انًادج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 ًختهفح انًماسَح تٍُ انىرثاخ انظحُح ان -

 اعتُتاد طشَمح اَتماء األطؼًح انظحُح -

 َضشب يغ اػادج انتزًُغ -

 َغتخذو خاطُح انتىصَغ فٍ انضشب -

 

 َظًى يخطظ صيٍُ نًشاحم لُاو االتحاد

 

تفغُش انغًاخ األعاعُح نهتؼاطف واالحتشاو 

 وانتغايح 

 االحذ
 كتاتح األطؼًح انظحُح ضًٍ رذول طفٍ

 تزًُغَشاط ػًهٍ : تًخُم إػادج ان

 860- 861حم انتزشتح و انتذسَة طفحح 

 وارة 

 30أتحج وأنظك طفحح 

تفؼُم لًُح انتغايح يٍ خالل كتاته يىالف تذل 

 ػهً انتغايح .

 حم تذسَثاخ فكش وتحذث واكتة داخم انفظم  وارة
 – 0) سلى  866،  866وارثاتٍ انًُضنُح طفحح 

1) 

 االحٍُُ
 011اع ص فُهى تؼهًٍُ ػٍ اَتمال األيش طفٍ

 تاتغ : تًخُم إػادج انتزًُغ

  868حم انتطثُك طفحح 

 ( 3 – 0سلى )  866وارثاتٍ انًُضنُح طفحح  010حفع أعثاب األيشاع ص  وارة

 انخالحاء
 طفٍ

يتاتؼح يشهذ تًخُهٍ ػٍ انؼاداخ انظحُح انزُذج 

 018ص 

 دسط : خاطُح انتىصَغ 

 860انتًاسٍَ انًىرهح طفحح 

 863وارثاتٍ انًُضنُح طفحح  ح يىضىع ػٍ ارشاءاخ انغاليح كتات وارة

 األستؼاء
 ػشع فُهى تؼهًٍُ ػٍ أهًُح انتطؼُى  طفٍ

 تاتغ دسط : خاطُح انتىصَغ 

 862طفحح 

 861 وارثاتٍ انًُضنُح طفحح  االحفاظ تظىس ػٍ انًضاداخ انحُىَح  وارة

 انخًُظ
  فُهى تؼهًٍُ ػٍ ػٍ انهُالح انثذَُح طفٍ

 انضشب يغ إػادج انتزًُغ

 ( 866) انتًاسٍَ انزاتُح طفحح  

 861وارثاتٍ انًُضنُح طفحح  تزًُغ طىس ػٍ أَىاع انشَاضاخ انًختهفح  وارة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 01/ 00/  8102إلــى         00/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الرابع4  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼشتُح اإلعاليُح انتشتُح انًادج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

  َحفع  عىسج انطاسق حفظا عهًُا 

 َفغش يؼاٍَ انًفشداخ انىاسدج تآَاخ عىسج انطاسق 

ا انضثظ ض لشاءج رهشَح لشاءج عهًُح يشاػَُمشأ انًتؼهى انُ -

 وانتُغُى .

 . َفغش انكهًاخ يغتخذًيا انًؼزى انىسلٍ وانشلًٍ -

 حذج َضًُها حمائك وتفاطُم داػًح.شئ فمشج واَُ -

 . ثاساخ انذونُحتانتذسب ػهً ًَارد االخ -

To talk about a desert animal.                      
To learn about the desert weather.             

Reading :prepare Page 19 in Anchor Book 

Writing: search for information to write a 
paragraph about your favorite friend. 

 االحذ
 انُشاط 12لشاءج ص  ................................................... طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson 1  Page58 

 انُشاط 01حم ص  ................................................... وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 1  Page 42 

 االحٍُُ
 انُشاط 06حم ص  تالوج اَِاخ تالوج عهًُح طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson 2  P 60 

 يٍ انُشاط 06حم ص  01_0حفع اَِاخ يٍ  وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson    2   P    43 

 انخالحاء
 01انزًهح االعًُح ص  11حم َشاط أتؼاوٌ يغ صيالئٍ طـ طفٍ

 Pop Quiz  Unit  2 
Bridge to Success –L Bk  Pages  22-  39 

 and A Bk    Pages  18 -29 

 انُشاط 00حم ص  16حم أَشطح انطانة طـ وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 2  p 43  

 األستؼاء
 لشاءج طفحاخ يٍ تاسَخ  رضَشج طُة انكثشي 18تظًتٍ و َشاط أحة وطٍُ طـحم َشاط أضغ  طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson  3  p 61 

 ــــــــــــــــــ 11انمُاو تُشاط أحشٌ خثشاتٍ و َشاط ألُى راتٍ طـ وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 3  P 44 

 انخًُظ
 إيـــــالء خاسرٍ. ................................................... طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson 4  P 63 

 ـــــــــــــــــــــــ ................................................... وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 4  P 45 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ب ) الرابع4  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتشتُح األخاللُح انذساعاخ االرتًاػُح انشَاضُاخ انؼهىو انًادج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 انًماسَح تٍُ انىرثاخ انظحُح انًختهفح  -

 اعتُتاد طشَمح اَتماء األطؼًح انظحُح -

 َضشب يغ اػادج انتزًُغ -

 َغتخذو خاطُح انتىصَغ فٍ انضشب -

 

 ًشاحم لُاو االتحادَظًى يخطظ صيٍُ ن

 

تفغُش انغًاخ األعاعُح نهتؼاطف واالحتشاو 

 وانتغايح 

 االحذ
 كتاتح األطؼًح انظحُح ضًٍ رذول طفٍ

 َشاط ػًهٍ : تًخُم إػادج انتزًُغ

 860- 861حم انتزشتح و انتذسَة طفحح 

 وارة 

 30أتحج وأنظك طفحح 

تفؼُم لًُح انتغايح يٍ خالل كتاته يىالف تذل 

 ح .ػهً انتغاي

 حم تذسَثاخ فكش وتحذث واكتة داخم انفظم  وارة
 – 0) سلى  866،  866وارثاتٍ انًُضنُح طفحح 

1) 

 االحٍُُ
 011فُهى تؼهًٍُ ػٍ اَتمال األيشاع ص  طفٍ

 تاتغ : تًخُم إػادج انتزًُغ

  868حم انتطثُك طفحح 

 ( 3 – 0)  سلى 866وارثاتٍ انًُضنُح طفحح  010حفع أعثاب األيشاع ص  وارة

 انخالحاء
 طفٍ

يتاتؼح يشهذ تًخُهٍ ػٍ انؼاداخ انظحُح انزُذج 

 018ص 

 دسط : خاطُح انتىصَغ 

 860انتًاسٍَ انًىرهح طفحح 

 863وارثاتٍ انًُضنُح طفحح  كتاتح يىضىع ػٍ ارشاءاخ انغاليح  وارة

 األستؼاء
 ػشع فُهى تؼهًٍُ ػٍ أهًُح انتطؼُى  طفٍ

 ح انتىصَغ تاتغ دسط : خاطُ

 862طفحح 

 861وارثاتٍ انًُضنُح طفحح   االحفاظ تظىس ػٍ انًضاداخ انحُىَح  وارة

 انخًُظ
 فُهى تؼهًٍُ ػٍ ػٍ انهُالح انثذَُح  طفٍ

 انضشب يغ إػادج انتزًُغ

 ( 866) انتًاسٍَ انزاتُح طفحح  

 861طفحح  وارثاتٍ انًُضنُح تزًُغ طىس ػٍ أَىاع انشَاضاخ انًختهفح  وارة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 01/ 00/  8102إلــى         00/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الرابعا4  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلعاليُح انًادج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

  َحفع  عىسج انطاسق حفظا عهًُا 

 آَاخ عىسج انطاسقَفغش يؼاٍَ انًفشداخ انىاسدج ت 

ػُا انتُغُى وانضثظ ى انُظىص لشاءج رهشَح تطاللح يشاَمشأ انًتؼه

 انغهُى

 َىظف انًتؼهى انكهًاخ انزذَذج فٍ عُالاخ)رًم يفُذج(تفغش يؼُاها

 َظىؽ َظىطا يمشوءج تخظ واضح يشتة تثشص االػتُاء تًا َكتة

 IBTانحظح اإلحشائُح:تذسَثاخ ػهً اختثاس 

To talk about a desert animal.                      
To learn about the desert weather.             

Reading :Read Page 19 in Anchor Book 

Writing: search for information to write a 
paragraph about your favorite friend. 

 االحذ
 انُض انىطفٍ 18-10كتاب انُشاط ص ................................................... طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson 1  Page58 

 16كتاب انُشاط ص ................................................... وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 1  Page 42 

 االحٍُُ
 كتاب انطانة 021( ص040َشُذ انشهُذ يٍ ) تالوج اَِاخ تالوج عهًُح طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson 2  P 60 

 ................................ 01_0حفع اَِاخ يٍ  وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson    2   P    43 

 انخالحاء
 (0841)َشُذ انشهُذ يٍ  11حم َشاط أتؼاوٌ يغ صيالئٍ طـ طفٍ

 Pop Quiz  Unit  2 
Bridge to Success –L Bk  Pages  22-  39 

 and A Bk    Pages  18 -29 

 اكتة فمشج يٍ حالحح أعطشتؼُىاٌ انشهُذ 16حم أَشطح انطانة طـ وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 2  p 43  

 األستؼاء
 13-11كتاب انتشاط ص 18حم َشاط أضغ تظًتٍ و َشاط أحة وطٍُ طـ طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson  3  p 61 

 12-10كتاب انُشاط ص 11انمُاو تُشاط أحشٌ خثشاتٍ و َشاط ألُى راتٍ طـ وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 3  P 44 

 انخًُظ
 808-800انطانة صكتاب  ................................................... طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson 4  P 63 

  ................................................... وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 4  P 45 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) لرابعا4  الصف والشعبةتابع 
 

 األخاللُح انتشتُح انذساعاخ االرتًاػُح انشَاضُاخ انؼهىو انًادج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

  انًختهفح انظحُح انىرثاخ تٍُ انًماسَح -

 انظحُح األطؼًح اَتماء طشَمح اعتُتاد-

 َضشب يغ اػادج انتزًُغ

 َضشب فٍ ػذد يتؼذد االسلاو

 َضشب يغ ورىد االطفاس

 َضشب فٍ انؼششاخ

 َحم انًغائم ػهً انضشب

 َظًى يخطظ صيٍُ نًشاحم لُاو االتحاد

 

تفغُش انغًاخ األعاعُح نهتؼاطف واالحتشاو 

 وانتغايح

 االحذ
 866ص-866انضشب يغ اػادج انتزًُغ ص كتاتح األطؼًح انظحُح ضًٍ رذول طفٍ

 وارة 

 30أتحج وأنظك طفحح 

تفؼُم لًُح انتغايح يٍ خالل كتاته يىالف تذل 

 ػهً انتغايح .

 860ص حم تذسَثاخ فكش وتحذث واكتة داخم انفظم  وارة

 االحٍُُ
 811ص-863انضشب فٍ ػذد يتؼذد االسلاو ص  011فُهى تؼهًٍُ ػٍ اَتمال األيشاع ص  طفٍ

 818ص 010حفع أعثاب األيشاع ص  وارة

 انخالحاء
 طفٍ

يتاتؼح يشهذ تًخُهٍ ػٍ انؼاداخ انظحُح انزُذج 

 018ص 
 812ص-811اعتمظاء حم انًغائم ص 

 801 انغاليح  كتاتح يىضىع ػٍ ارشاءاخ وارة

 األستؼاء
 806ص-806انضشب يغ االطفاس ص  ػشع فُهى تؼهًٍُ ػٍ أهًُح انتطؼُى  طفٍ

 800 االحفاظ تظىس ػٍ انًضاداخ انحُىَح  وارة

 انخًُظ
 828ص – 820انضشب فٍ انؼششاخ ص فُهى تؼهًٍُ ػٍ ػٍ انهُالح انثذَُح  طفٍ

 826 تزًُغ طىس ػٍ أَىاع انشَاضاخ انًختهفح  وارة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 01/ 00/  8102إلــى         00/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الرابع4  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلعاليُح انًادج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 ًُا َحفع  عىسج انطاسق حفظا عه 

 َفغش يؼاٍَ انًفشداخ انىاسدج تآَاخ عىسج انطاسق 

ا انتُغُى وانضثظ انُظىص لشاءج رهشَح تطاللح يشاػَُمشأ انًتؼهى 

 انغهُى

 َىظف انًتؼهى انكهًاخ انزذَذج فٍ عُالاخ)رًم يفُذج(تفغش يؼُاها

 َظىؽ َظىطا يمشوءج تخظ واضح يشتة تثشص االػتُاء تًا َكتة

 IBTػهً اختثاس  انحظح اإلحشائُح:تذسَثاخ

To talk about a desert animal.                      
To learn about the desert weather.             

Reading :Read Page 19 in Anchor Book 

Writing: search for information to write a 
paragraph about your favorite friend. 

 االحذ
 انُض انىطفٍ 18-10كتاب انُشاط ص ................................................... طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson 1  Page58 

 16كتاب انُشاط ص ................................................... وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 1  Page 42 

 ٍُُاالح
 كتاب انطانة 021( ص040َشُذ انشهُذ يٍ ) تالوج اَِاخ تالوج عهًُح طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson 2  P 60 

 ................................ 01_0حفع اَِاخ يٍ  وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson    2   P    43 

 انخالحاء
 (0841َشُذ انشهُذ يٍ ) 11ٌ يغ صيالئٍ طـحم َشاط أتؼاو طفٍ

 Pop Quiz  Unit  2 
Bridge to Success –L Bk  Pages  22-  39 

 and A Bk    Pages  18 -29 

 اكتة فمشج يٍ حالحح أعطشتؼُىاٌ انشهُذ 16حم أَشطح انطانة طـ وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 2  p 43  

 األستؼاء
 13-11كتاب انتشاط ص 18اط أضغ تظًتٍ و َشاط أحة وطٍُ طـحم َش طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson  3  p 61 

 12-10كتاب انُشاط ص 11انمُاو تُشاط أحشٌ خثشاتٍ و َشاط ألُى راتٍ طـ وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 3  P 44 

 انخًُظ
 808-800كتاب انطانة ص ................................................... طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson 4  P 63 

  ................................................... وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 4  P 45 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) الرابع الصف والشعبةتابع 
 

 انتشتُح األخاللُح انذساعاخ االرتًاػُح اخانشَاضُ انؼهىو انًادج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

  انًختهفح انظحُح انىرثاخ تٍُ انًماسَح -

 انظحُح األطؼًح اَتماء طشَمح اعتُتاد-

 َضشب يغ اػادج انتزًُغ

 َضشب فٍ ػذد يتؼذد االسلاو

 َضشب يغ ورىد االطفاس

 َضشب فٍ انؼششاخ

 َحم انًغائم ػهً انضشب

 يخطظ صيٍُ نًشاحم لُاو االتحاد َظًى

 

تفغُش انغًاخ األعاعُح نهتؼاطف واالحتشاو 

 وانتغايح

 االحذ
 866ص-866انضشب يغ اػادج انتزًُغ ص كتاتح األطؼًح انظحُح ضًٍ رذول طفٍ

 وارة 

 30أتحج وأنظك طفحح 

تفؼُم لًُح انتغايح يٍ خالل كتاته يىالف تذل 

 ػهً انتغايح .

 860ص كش وتحذث واكتة داخم انفظم حم تذسَثاخ ف وارة

 االحٍُُ
 811ص-863انضشب فٍ ػذد يتؼذد االسلاو ص  011فُهى تؼهًٍُ ػٍ اَتمال األيشاع ص  طفٍ

 818ص 010حفع أعثاب األيشاع ص  وارة

 انخالحاء
 طفٍ

يتاتؼح يشهذ تًخُهٍ ػٍ انؼاداخ انظحُح انزُذج 

 018ص 
 812ص-811اعتمظاء حم انًغائم ص 

 801 كتاتح يىضىع ػٍ ارشاءاخ انغاليح  وارة

 األستؼاء
 806ص-806انضشب يغ االطفاس ص  ػشع فُهى تؼهًٍُ ػٍ أهًُح انتطؼُى  طفٍ

 800 االحفاظ تظىس ػٍ انًضاداخ انحُىَح  وارة

 انخًُظ
 828ص – 820انضشب فٍ انؼششاخ ص فُهى تؼهًٍُ ػٍ ػٍ انهُالح انثذَُح  طفٍ

 826 تزًُغ طىس ػٍ أَىاع انشَاضاخ انًختهفح  وارة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 01/ 00/  8102إلــى         00/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ الرابع4  الصف والشعبة
  

 English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلعاليُح انًادج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 ًُا َحفع  عىسج انطاسق حفظا عه 

 َفغش يؼاٍَ انًفشداخ انىاسدج تآَاخ عىسج انطاسق 

ا انتُغُى وانضثظ انُظىص لشاءج رهشَح تطاللح يشاػَُمشأ انًتؼهى 

 انغهُى

 َىظف انًتؼهى انكهًاخ انزذَذج فٍ عُالاخ)رًم يفُذج(تفغش يؼُاها

 َظىؽ َظىطا يمشوءج تخظ واضح يشتة تثشص االػتُاء تًا َكتة

 IBTخ ػهً اختثاس انحظح اإلحشائُح:تذسَثا

To talk about a desert animal.                      
To learn about the desert weather.             

Reading :Read Page 19 in Anchor Book 

Writing: search for information to write a 
paragraph about your favorite friend. 

 االحذ
 انُض انىطفٍ 18-10كتاب انُشاط ص ................................................... طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson 1  Page58 

 16كتاب انُشاط ص ................................................... وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 1  Page 42 

 حٍُُاال
 كتاب انطانة 021( ص040َشُذ انشهُذ يٍ ) تالوج اَِاخ تالوج عهًُح طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson 2  P 60 

 ................................ 01_0حفع اَِاخ يٍ  وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson    2   P    43 

 انخالحاء
 (0841َشُذ انشهُذ يٍ ) 11وٌ يغ صيالئٍ طـحم َشاط أتؼا طفٍ

 Pop Quiz  Unit  2 
Bridge to Success –L Bk  Pages  22-  39 

 and A Bk    Pages  18 -29 

 اكتة فمشج يٍ حالحح أعطشتؼُىاٌ انشهُذ 16حم أَشطح انطانة طـ وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 2  p 43  

 األستؼاء
 13-11كتاب انتشاط ص 18شاط أضغ تظًتٍ و َشاط أحة وطٍُ طـحم َ طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson  3  p 61 

 12-10كتاب انُشاط ص 11انمُاو تُشاط أحشٌ خثشاتٍ و َشاط ألُى راتٍ طـ وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 3  P 44 

 انخًُظ
 808-800كتاب انطانة ص ................................................... طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson 4  P 63 

  ................................................... وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 4  P 45 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الرابع4  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتشتُح األخاللُح انذساعاخ االرتًاػُح نشَاضُاخا انؼهىو انًادج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

  انًختهفح انظحُح انىرثاخ تٍُ انًماسَح -

 انظحُح األطؼًح اَتماء طشَمح اعتُتاد-

 َضشب يغ اػادج انتزًُغ

 َضشب فٍ ػذد يتؼذد االسلاو

 َضشب يغ ورىد االطفاس

 َضشب فٍ انؼششاخ

 بَحم انًغائم ػهً انضش

 َظًى يخطظ صيٍُ نًشاحم لُاو االتحاد

 

تفغُش انغًاخ األعاعُح نهتؼاطف واالحتشاو 

 وانتغايح

 االحذ
 866ص-866انضشب يغ اػادج انتزًُغ ص كتاتح األطؼًح انظحُح ضًٍ رذول طفٍ

 وارة 

 30أتحج وأنظك طفحح 

تفؼُم لًُح انتغايح يٍ خالل كتاته يىالف تذل 

 ػهً انتغايح .

 860ص َثاخ فكش وتحذث واكتة داخم انفظم حم تذس وارة

 االحٍُُ
 811ص-863انضشب فٍ ػذد يتؼذد االسلاو ص  011فُهى تؼهًٍُ ػٍ اَتمال األيشاع ص  طفٍ

 818ص 010حفع أعثاب األيشاع ص  وارة

 انخالحاء
 طفٍ

يتاتؼح يشهذ تًخُهٍ ػٍ انؼاداخ انظحُح انزُذج 

 018ص 
 812ص-811اعتمظاء حم انًغائم ص 

 801 كتاتح يىضىع ػٍ ارشاءاخ انغاليح  وارة

 األستؼاء
 806ص-806انضشب يغ االطفاس ص  ػشع فُهى تؼهًٍُ ػٍ أهًُح انتطؼُى  طفٍ

 800 االحفاظ تظىس ػٍ انًضاداخ انحُىَح  وارة

 انخًُظ
 828ص – 820انضشب فٍ انؼششاخ ص فُهى تؼهًٍُ ػٍ ػٍ انهُالح انثذَُح  طفٍ

 826 تزًُغ طىس ػٍ أَىاع انشَاضاخ انًختهفح  وارة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 01/ 00/  8102إلــى         00/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) و الرابع الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلعاليُح انًادج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 ًُا َحفع  عىسج انطاسق حفظا عه 

 َفغش يؼاٍَ انًفشداخ انىاسدج تآَاخ عىسج انطاسق 

ا انتُغُى وانضثظ انُظىص لشاءج رهشَح تطاللح يشاػَُمشأ انًتؼهى 

 انغهُى

 َىظف انًتؼهى انكهًاخ انزذَذج فٍ عُالاخ)رًم يفُذج(تفغش يؼُاها

 َظىؽ َظىطا يمشوءج تخظ واضح يشتة تثشص االػتُاء تًا َكتة

 IBTاخ ػهً اختثاس انحظح اإلحشائُح:تذسَث

To talk about a desert animal.                      
To learn about the desert weather.             

Reading :Read Page 19 in Anchor Book 

Writing: search for information to write a 
paragraph about your favorite friend. 

 االحذ
 انُض انىطفٍ 18-10كتاب انُشاط ص ................................................... طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson 1  Page58 

 16كتاب انُشاط ص ................................................... وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 1  Page 42 

 حٍُُاال
 كتاب انطانة 021( ص040َشُذ انشهُذ يٍ ) تالوج اَِاخ تالوج عهًُح طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson 2  P 60 

 ................................ 01_0حفع اَِاخ يٍ  وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson    2   P    43 

 انخالحاء
 (0841َشُذ انشهُذ يٍ ) 11اوٌ يغ صيالئٍ طـحم َشاط أتؼ طفٍ

 Pop Quiz  Unit  2 
Bridge to Success –L Bk  Pages  22-  39 

 and A Bk    Pages  18 -29 

 اكتة فمشج يٍ حالحح أعطشتؼُىاٌ انشهُذ 16حم أَشطح انطانة طـ وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 2  p 43  

 األستؼاء
 13-11كتاب انتشاط ص 18َشاط أضغ تظًتٍ و َشاط أحة وطٍُ طـحم  طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson  3  p 61 

 12-10كتاب انُشاط ص 11انمُاو تُشاط أحشٌ خثشاتٍ و َشاط ألُى راتٍ طـ وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 3  P 44 

 انخًُظ
 808-800كتاب انطانة ص ................................................... طفٍ

Bridge to Success –L Bk 

Unit 4 Lesson 4  P 63 

  ................................................... وارة
Bridge to Success –A Bk 

Unit 4 Lesson 4  P 45 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) الرابع4  الصف والشعبةتابع 
 

 انتشتُح األخاللُح انذساعاخ االرتًاػُح َاضُاخانش انؼهىو انًادج

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

  انًختهفح انظحُح انىرثاخ تٍُ انًماسَح -

 انظحُح األطؼًح اَتماء طشَمح اعتُتاد-

 َضشب يغ اػادج انتزًُغ

 َضشب فٍ ػذد يتؼذد االسلاو

 َضشب يغ ورىد االطفاس

 َضشب فٍ انؼششاخ

 َحم انًغائم ػهً انضشب

 َظًى يخطظ صيٍُ نًشاحم لُاو االتحاد

 

تفغُش انغًاخ األعاعُح نهتؼاطف واالحتشاو 

 وانتغايح

 االحذ
 866ص-866انضشب يغ اػادج انتزًُغ ص كتاتح األطؼًح انظحُح ضًٍ رذول طفٍ

 وارة 

 30أتحج وأنظك طفحح 

تفؼُم لًُح انتغايح يٍ خالل كتاته يىالف تذل 

 ػهً انتغايح .

 860ص اخ فكش وتحذث واكتة داخم انفظم حم تذسَث وارة

 االحٍُُ
 811ص-863انضشب فٍ ػذد يتؼذد االسلاو ص  011فُهى تؼهًٍُ ػٍ اَتمال األيشاع ص  طفٍ

 818ص 010حفع أعثاب األيشاع ص  وارة

 انخالحاء
 طفٍ

يتاتؼح يشهذ تًخُهٍ ػٍ انؼاداخ انظحُح انزُذج 

 018ص 
 812ص-811اعتمظاء حم انًغائم ص 

 801 كتاتح يىضىع ػٍ ارشاءاخ انغاليح  وارة

 األستؼاء
 806ص-806انضشب يغ االطفاس ص  ػشع فُهى تؼهًٍُ ػٍ أهًُح انتطؼُى  طفٍ

 800 االحفاظ تظىس ػٍ انًضاداخ انحُىَح  وارة

 انخًُظ
 828ص – 820انضشب فٍ انؼششاخ ص فُهى تؼهًٍُ ػٍ ػٍ انهُالح انثذَُح  طفٍ

 826 تزًُغ طىس ػٍ أَىاع انشَاضاخ انًختهفح  ارةو

 


