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 الخطة االسبوعية

    61/  05/  2019 إلــى        12/   05/ 2019 لألســـبـوع مــن                               ) أ ( الرابع الـــــصــف

 English اللغخ الؼزثٍخ التزثٍخ اإلطالهٍخ الوبدح

 ًىاتج التؼلن
 
 

 ىمـــالــٍ

 َخزحٌظتٌتج هؼٌى التطفٍف و ػبلجته فً الذًٍب و ا 

 .ٌمزأ الوتؼلن المصخ لزاءح طلٍوخ هزاػًٍب الضجظ الظلٍن 

 ثبلؼىدح إلى ؼلن هؼبًً الوفزداد والوصطلحبدٌفظز الوت 

 أوالوؼبجن. التضبد

صٌغ وطٍلخ أولىحخ جذارٌخ ثظٍطخ تتضوي : ًشبط إحزاحً      

هؼلىهبد أو حمبئك أو رطىم لوخططبد لهب ارتجبط ثذروص الٌحى 

 .هجتكزحواإلهالءأو أي فكزح 

 To talk about reading habits. 

 To describe personal qualities 

Reading: Anchor Book prepare and read         
 Pages  58-59-60  

Writing: Write a few sentences about the chores 
you do at home 

 حذاأل
 الٌشبط 53حل ص   صفً

Bridge to Success  
L. B  Unit 11 Lesson 1  P.181 

 

 A. B Unit 11 Lesson 1 P.126 الٌشبط 53حل   واجت

 حٌٍياإل
 رحلخ هغ كلوخ الغظك 43حل فمزح أالحظ و أجٍت ص  صفً

Bridge to Success 
L. B  Unit 11 Lesson 2  P.182 

 

 A. B Unit 11 Lesson 2  P.127 54حل ص  حفظ طىرح الوطففٍي واجت

 الخالحبء
 الٌشبط   56لزاءح لصخ الغزاة والجىم ص  46حل ًشبط أتؼبوى هغ سهالئً ص صفً

Bridge to Success 
L. B Unit 11 Lesson 3  P.183 

 

 A. B Unit 11 Lesson 3 P.128 _____________ 46حل ًشبط ًجحج و ًشبرن ص  واجت

 األرثؼبء
 والجىم ئلخ هي لصخ  الغزاةحل األط 96حل ًشبط أًظن هفبهٍوً ص  صفً

Bridge to Success 
L. B Unit 11 Lesson 4 P.184 

 

 واجت
ػول هطىٌبد و هلصمبد و لىحبد صغٍزح لىضؼهب ػلى 

 اللىحبد الخبرجٍخ
___________ A. B Unit 11 Lesson 4 P.129 

 الخوٍض
 كتبثخ اطتجبثخ أدثٍخ لمصخ هٍزاثل  صفً

Bridge to Success 
L. B Unit 11 Lesson 5  P.185 

 

 A. B   Unit 11 Lesson 5  P.130 هتبثؼخ الكتبثخ لالطتجبثخ   واجت
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 ( أ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 

 التزثٍخ األخاللٍخ الذراطبد االجتوبػٍخ الزٌبضٍبد الؼلىم الوبدح

 ًىاتج التؼلن
 
 

 ىمـــالــٍ

 ٌمبرى ثٍي الججهخ الهىائٍخ الجبردح والذافئخ والخبثتخ -

 ٌطخ الطمض للتؼزف ػلى حبلخ الطمض ٌظتخذم خز-

أى ٌوخل الشواٌب  و ٌصف لٍبص كل  -

 ساوٌخ

أى ٌكتت لٍبص الشاوٌخ ثبلذرجبد و  -

 فً صىرح كظز هي دورح كبهلخ

 أى ٌظتخذم الوٌملخ لمٍبص الشواٌب -

 أى ٌزطن ساوٌخ لكل لٍبص هؼطً -

 أى ٌصٌف الوخلخبد -
 

 . ٌشزح اطتخذاهبد األًفبق 

 دولخ ٌصف وطبئل الٌمل الحذٌخخ ف ً

 اإلهبراد.

  فهن كٍفٍخ ثٌبء ػاللبد لبئوخ ػلى الخمخ

 واالحتزام

 حذاأل
 ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي الججهبد والكتل الهىائٍخ  صفً

 ًشبط ػولً : توخٍل الشواٌب

 689 - 689التذرٌت و التطجٍك صفحخ 

 43 -43حل ههوبد األداء 
واجت تصوٍن ثطبلخ ػي هشزوع تطىػً تزغت ثبلمٍبم ثه 

 للوجتوغ خذهخ

 689-689واججبتً الوٌشلٍخ صفحخ  ٌوخل حزكخ الكتل الهىائٍخ الجبردح والذافئخ  واجت

 حٌٍياإل
 ػزض خزٌطخ الطمض والمٍبم ثبلتٌجؤ ثبلطمض  صفً

 درص : تصٌٍف الشواٌب 

 669 - 686التوبرٌي الذاتٍخ و الوظبئل صفحخ 

 واجت
 ٌشبهذ ًشزح األخجبر الجىٌخ وٌتحذث ػي حبلخ

 الطمض 
 669 -669واججبتً الوٌشلٍخ صفحخ 

 الخالحبء
 ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي حبلخ الطمض الظٍئخ  صفً

 درص : لٍبص الشواٌب  

 669 - 669التوبرٌي و الوظبئل صفحخ 

 668-669واججبتً الوٌشلٍخ صفحخ  305ٌحفظ التٌجؤ ثبلطمض ص  واجت

 األرثؼبء
 خ ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي الوٌب صفً

 درص : رطن الشواٌب

 9999 - 9999التوبرٌي و الوظبئل صفحخ 

 9999-9999واججبتً الوٌشلٍخ صفحخ  313ٌحفظ تؼزٌف الوٌبخ ص  واجت

 الخوٍض
 صفً

ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي الزٌبح الؼبلوٍخ وتٍبراد 

 الوحٍظ 

 درص : الوخلخبد

 9999-9999حل الوظبئل صفحخ 

 9998-9999واججبتً الوٌشلٍخ صفحخ  خ الوٌبخ ػٌذ خظ االطتىاء ٌكتت ططزٌي ػي حبل واجت
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 الخطة االسبوعية

    61/   05/  2019 إلــى        12/   50/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( ب)  الرابع الـــــصــف   

 English اللغخ الؼزثٍخ التزثٍخ اإلطالهٍخ الوبدح

 ج التؼلنًىات
 
 

 ىمـــالــٍ

 ٌظتٌتج هؼٌى التطفٍف و ػبلجته فً الذًٍب و اَخزح 

 .ٌمزأ الوتؼلن المصخ لزاءح طلٍوخ هزاػًٍب الضجظ الظلٍن 

  ٌفظز الوتؼلن هؼبًً الوفزداد والوصطلحبد ثبلؼىدح إلى

 التضبد أوالوؼبجن.

: صٌغ وطٍلخ أولىحخ جذارٌخ ثظٍطخ تتضوي ًشبط إحزاحً      

و حمبئك أو رطىم لوخططبد لهب ارتجبط ثذروص الٌحى هؼلىهبد أ

 .واإلهالءأو أي فكزح هجتكزح

 To talk about reading habits. 

 To describe personal qualities 

Reading: Anchor Book prepare and read         
 Pages  58-59-60  

Writing: Write a few sentences about the chores 
you do at home 

 حذاأل
 الٌشبط 53حل ص   صفً

Bridge to Success  
L. B  Unit 11 Lesson 1  P.181 

 

 A. B Unit 11 Lesson 1 P.126 الٌشبط 53حل   واجت

 حٌٍياإل
 رحلخ هغ كلوخ الغظك 43حل فمزح أالحظ و أجٍت ص  صفً

Bridge to Success 
L. B  Unit 11 Lesson 2  P.182 

 

ظ طىرح الوطففٍيحف واجت  A. B Unit 11 Lesson 2  P.127 54حل ص  

 الخالحبء
 الٌشبط   56لزاءح لصخ الغزاة والجىم ص  46حل ًشبط أتؼبوى هغ سهالئً ص صفً

Bridge to Success 
L. B Unit 11 Lesson 3  P.183 

 

 A. B Unit 11 Lesson 3 P.128 _____________ 46حل ًشبط ًجحج و ًشبرن ص  واجت

 األرثؼبء
 حل األطئلخ هي لصخ  الغزاة والجىم 96حل ًشبط أًظن هفبهٍوً ص  صفً

Bridge to Success 
L. B Unit 11 Lesson 4 P.184 

 

 واجت
ػول هطىٌبد و هلصمبد و لىحبد صغٍزح لىضؼهب ػلى 

 اللىحبد الخبرجٍخ
___________ A. B Unit 11 Lesson 4 P.129 

 الخوٍض
 أدثٍخ لمصخ هٍزاثل كتبثخ اطتجبثخ  صفً

Bridge to Success 
L. B Unit 11 Lesson 5  P.185 

 

 A. B   Unit 11 Lesson 5  P.130 هتبثؼخ الكتبثخ لالطتجبثخ   واجت
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 ( ب ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 

 التزثٍخ األخاللٍخ الذراطبد االجتوبػٍخ الزٌبضٍبد الؼلىم الوبدح

 ًىاتج التؼلن
 
 

 ىمـــالــٍ

 ٌمبرى ثٍي الججهخ الهىائٍخ الجبردح والذافئخ والخبثتخ -

 ٌظتخذم خزٌطخ الطمض للتؼزف ػلى حبلخ الطمض -

أى ٌوخل الشواٌب  و ٌصف لٍبص كل  -

 ساوٌخ

أى ٌكتت لٍبص الشاوٌخ ثبلذرجبد و  -

 فً صىرح كظز هي دورح كبهلخ

 أى ٌظتخذم الوٌملخ لمٍبص الشواٌب -

 أى ٌزطن ساوٌخ لكل لٍبص هؼطً -

 ى ٌصٌف الوخلخبدأ -
 

 . ٌشزح اطتخذاهبد األًفبق 

  ٌصف وطبئل الٌمل الحذٌخخ فً دولخ

 اإلهبراد.

  فهن كٍفٍخ ثٌبء ػاللبد لبئوخ ػلى الخمخ

 واالحتزام

 حذاأل
 ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي الججهبد والكتل الهىائٍخ  صفً

 ًشبط ػولً : توخٍل الشواٌب

 689 - 689التذرٌت و التطجٍك صفحخ 

 43 -43األداء  حل ههوبد
واجت تصوٍن ثطبلخ ػي هشزوع تطىػً تزغت ثبلمٍبم ثه 

 خذهخ للوجتوغ

 689-689واججبتً الوٌشلٍخ صفحخ  ٌوخل حزكخ الكتل الهىائٍخ الجبردح والذافئخ  واجت

 حٌٍياإل
 ػزض خزٌطخ الطمض والمٍبم ثبلتٌجؤ ثبلطمض  صفً

 درص : تصٌٍف الشواٌب 

 669 - 686ئل صفحخ التوبرٌي الذاتٍخ و الوظب

 واجت
ٌشبهذ ًشزح األخجبر الجىٌخ وٌتحذث ػي حبلخ 

 الطمض 
 669 -669واججبتً الوٌشلٍخ صفحخ 

 الخالحبء
 ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي حبلخ الطمض الظٍئخ  صفً

 درص : لٍبص الشواٌب  

 669 - 669التوبرٌي و الوظبئل صفحخ 

 668-669تً الوٌشلٍخ صفحخ واججب 305ٌحفظ التٌجؤ ثبلطمض ص  واجت

 األرثؼبء
 ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي الوٌبخ  صفً

 درص : رطن الشواٌب

 9999 - 9999التوبرٌي و الوظبئل صفحخ 

 9999-9999واججبتً الوٌشلٍخ صفحخ  313ٌحفظ تؼزٌف الوٌبخ ص  واجت

 الخوٍض
 صفً

ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي الزٌبح الؼبلوٍخ وتٍبراد 

 الوحٍظ 

 درص : الوخلخبد

 9999-9999حل الوظبئل صفحخ 

 9998-9999واججبتً الوٌشلٍخ صفحخ  ٌكتت ططزٌي ػي حبلخ الوٌبخ ػٌذ خظ االطتىاء  واجت
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 الخطة االسبوعية

    16/   05/  2019 إلــى        12/   05/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( ج)  الرابع الـــــصــف

 English اللغخ الؼزثٍخ التزثٍخ اإلطالهٍخ الوبدح

 ًىاتج التؼلن
 
 

 ىمـــالــٍ

 -والخبثتخ والذافئخ الجبردح الهىائٍخ الججهخ ثٍي ٌمبرى  

 -الطمض حبلخ ػلى للتؼزف الطمض خزٌطخ ٌظتخذم 

 الظلٍن الضجظ هزاػًٍب طلٍوخ لزاءح المصخ الوتؼلن ٌمزأ. 

 التضبد إلى ثبلؼىدح والوصطلحبد وفزدادال هؼبًً الوتؼلن ٌفظز 

 .أوالوؼبجن

       تتضوي ثظٍطخ جذارٌخ أولىحخ وطٍلخ صٌغ: إحزاحً ًشبط 

 الٌحى ثذروص ارتجبط لهب لوخططبد رطىم أو حمبئك أو هؼلىهبد

 .هجتكزح فكزح أي واإلهالءأو

 To talk about reading habits. 

 To describe personal qualities 

Reading: Anchor Book prepare and read         
 Pages  58-59-60  

Writing: Write a few sentences about the chores 
you do at home 

 االحذ
 الٌشبط 53حل ص   صفً

Bridge to Success  
L. B  Unit 11 Lesson 1  P.181 

 

 A. B Unit 11 Lesson 1 P.126 الٌشبط 53حل   واجت

 حٌٍياال
 رحلخ هغ كلوخ الغظك 43حل فمزح أالحظ و أجٍت ص  صفً

Bridge to Success 
L. B  Unit 11 Lesson 2  P.182 

 

 A. B Unit 11 Lesson 2  P.127 54حل ص  حفظ طىرح الوطففٍي واجت

 الخالحبء
 الٌشبط   56لزاءح لصخ الغزاة والجىم ص  46حل ًشبط أتؼبوى هغ سهالئً ص صفً

Bridge to Success 
L. B Unit 11 Lesson 3  P.183 

 

 A. B Unit 11 Lesson 3 P.128 _____________ 46حل ًشبط ًجحج و ًشبرن ص  واجت

 األرثؼبء
 حل األطئلخ هي لصخ  الغزاة والجىم 96حل ًشبط أًظن هفبهٍوً ص  صفً

Bridge to Success 
L. B Unit 11 Lesson 4 P.184 

 

 واجت
مبد و لىحبد صغٍزح لىضؼهب ػلى ػول هطىٌبد و هلص

 اللىحبد الخبرجٍخ
___________ A. B Unit 11 Lesson 4 P.129 

 الخوٍض
 كتبثخ اطتجبثخ أدثٍخ لمصخ هٍزاثل  صفً

Bridge to Success 
L. B Unit 11 Lesson 5  P.185 

 

 A. B   Unit 11 Lesson 5  P.130 هتبثؼخ الكتبثخ لالطتجبثخ   واجت
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 ( ج ) الرابع:  والشعبةالصف تابع 
 

  

 التزثٍخ األخاللٍخ الذراطبد االجتوبػٍخ الزٌبضٍبد الؼلىم الوبدح

 ًىاتج التؼلن
 
 

 ىمـــالــٍ

 ٌمبرى ثٍي الججهخ الهىائٍخ الجبردح والذافئخ والخبثتخ -

 ٌظتخذم خزٌطخ الطمض للتؼزف ػلى حبلخ الطمض-

 .ٌظتكشف الطبلت الوخلخبد واًىاػهب 

 ت رثبػٍبد االضالع وٌوٍش ٌظتكشف الطبل

 ثٌٍهب.

  ٌحل هظبئل كالهٍخ ػلى الوخلخبد ورثبػٍبد

 االضالع.
 

 . ٌشزح اطتخذاهبد األًفبق 

  ٌصف وطبئل الٌمل الحذٌخخ فً دولخ

 اإلهبراد.

  فهن كٍفٍخ ثٌبء ػاللبد لبئوخ ػلى الخمخ

 واالحتزام

 االحذ
 9999ص – 9999لخبد ص الوخ ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي الججهبد والكتل الهىائٍخ  صفً

 43 -43حل ههوبد األداء 
واجت تصوٍن ثطبلخ ػي هشزوع تطىػً تزغت ثبلمٍبم ثه 

 خذهخ للوجتوغ

 9998 ٌوخل حزكخ الكتل الهىائٍخ الجبردح والذافئخ  واجت

 االحٌٍي
 9999ص– 9996رثبػٍبد االضالع ص  ػزض خزٌطخ الطمض والمٍبم ثبلتٌجؤ ثبلطمض  صفً

 واجت
هذ ًشزح األخجبر الجىٌخ وٌتحذث ػي حبلخ ٌشب

 الطمض 
  9999ص 

 الخالحبء
 9999تبثغ رثبػٍبد االضالع ص  ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي حبلخ الطمض الظٍئخ  صفً

 9999 305ٌحفظ التٌجؤ ثبلطمض ص  واجت

 األرثؼبء
 9999ص-9999اطتمصبء حل الوظبئل ص  ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي الوٌبخ  صفً

 9996 313ٌحفظ تؼزٌف الوٌبخ ص  واجت

 الخوٍض
 صفً

ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي الزٌبح الؼبلوٍخ وتٍبراد 

 الوحٍظ 
 9998تبثغ حل الوظبئل 

 9999ص  ٌكتت ططزٌي ػي حبلخ الوٌبخ ػٌذ خظ االطتىاء  واجت
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 الخطة االسبوعية

 61/   05/  2019 إلــى        12/   50/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( د)  الرابع الـــــصــف  

 English اللغخ الؼزثٍخ التزثٍخ اإلطالهٍخ الوبدح

 ًىاتج التؼلن
 
 

 ىمـــالــٍ

 -والخبثتخ والذافئخ الجبردح الهىائٍخ الججهخ ثٍي ٌمبرى  

 -الطمض حبلخ ػلى للتؼزف الطمض خزٌطخ ٌظتخذم 

 الظلٍن الضجظ هزاػًٍب طلٍوخ لزاءح المصخ الوتؼلن ٌمزأ. 

 التضبد إلى ثبلؼىدح والوصطلحبد الوفزداد هؼبًً الوتؼلن ٌفظز 

 .أوالوؼبجن

       تتضوي ثظٍطخ جذارٌخ أولىحخ وطٍلخ صٌغ: إحزاحً ًشبط 

 الٌحى ثذروص ارتجبط لهب لوخططبد رطىم أو حمبئك أو هؼلىهبد

 .هجتكزح فكزح أي واإلهالءأو

 To talk about reading habits. 

 To describe personal qualities 

Reading: Anchor Book prepare and read         
 Pages  58-59-60  

Writing: Write a few sentences about the chores 
you do at home 

 االحذ
 الٌشبط 53حل ص   صفً

Bridge to Success  
L. B  Unit 11 Lesson 1  P.181 

 

 A. B Unit 11 Lesson 1 P.126 الٌشبط 53حل   واجت

 االحٌٍي
 رحلخ هغ كلوخ الغظك 43حل فمزح أالحظ و أجٍت ص  صفً

Bridge to Success 
L. B  Unit 11 Lesson 2  P.182 

 

 A. B Unit 11 Lesson 2  P.127 54حل ص  حفظ طىرح الوطففٍي واجت

 الخالحبء
 الٌشبط   56لزاءح لصخ الغزاة والجىم ص  46ئً صحل ًشبط أتؼبوى هغ سهال صفً

Bridge to Success 
L. B Unit 11 Lesson 3  P.183 

 

 A. B Unit 11 Lesson 3 P.128 _____________ 46حل ًشبط ًجحج و ًشبرن ص  واجت

 األرثؼبء
 حل األطئلخ هي لصخ  الغزاة والجىم 96حل ًشبط أًظن هفبهٍوً ص  صفً

Bridge to Success 
L. B Unit 11 Lesson 4 P.184 

 واجت
ػول هطىٌبد و هلصمبد و لىحبد صغٍزح لىضؼهب ػلى 

 اللىحبد الخبرجٍخ
___________ A. B Unit 11 Lesson 4 P.129 

 الخوٍض
 كتبثخ اطتجبثخ أدثٍخ لمصخ هٍزاثل  صفً

Bridge to Success 
L. B Unit 11 Lesson 5  P.185 

 A. B   Unit 11 Lesson 5  P.130 الطتجبثخ هتبثؼخ الكتبثخ ل  واجت
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 ( د ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 التزثٍخ األخاللٍخ الذراطبد االجتوبػٍخ الزٌبضٍبد الؼلىم الوبدح

 ًىاتج التؼلن
 
 

 ىمـــالــٍ

 ٌمبرى ثٍي الججهخ الهىائٍخ الجبردح والذافئخ والخبثتخ -

 لخ الطمضٌظتخذم خزٌطخ الطمض للتؼزف ػلى حب-

 .ٌظتكشف الطبلت الوخلخبد واًىاػهب 

  ٌظتكشف الطبلت رثبػٍبد االضالع وٌوٍش

 ثٌٍهب.

  ٌحل هظبئل كالهٍخ ػلى الوخلخبد ورثبػٍبد

 االضالع.
 

 . ٌشزح اطتخذاهبد األًفبق 

  ٌصف وطبئل الٌمل الحذٌخخ فً دولخ

 اإلهبراد.

  فهن كٍفٍخ ثٌبء ػاللبد لبئوخ ػلى الخمخ

 واالحتزام

 االحذ
 9999ص – 9999الوخلخبد ص  ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي الججهبد والكتل الهىائٍخ  صفً

 43 -43حل ههوبد األداء 
واجت تصوٍن ثطبلخ ػي هشزوع تطىػً تزغت ثبلمٍبم ثه 

 خذهخ للوجتوغ

 9998 ٌوخل حزكخ الكتل الهىائٍخ الجبردح والذافئخ  واجت

 االحٌٍي
 9999ص– 9996رثبػٍبد االضالع ص  ٌجؤ ثبلطمض ػزض خزٌطخ الطمض والمٍبم ثبلت صفً

 واجت
ٌشبهذ ًشزح األخجبر الجىٌخ وٌتحذث ػي حبلخ 

 الطمض 
  9999ص 

 الخالحبء
 9999تبثغ رثبػٍبد االضالع ص  ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي حبلخ الطمض الظٍئخ  صفً

 9999 305ٌحفظ التٌجؤ ثبلطمض ص  واجت

 األرثؼبء
 9999ص-9999اطتمصبء حل الوظبئل ص  تؼلٍوً ػي الوٌبخ  ٌشبهذ فٍلن صفً

 9996 313ٌحفظ تؼزٌف الوٌبخ ص  واجت

 الخوٍض
 صفً

ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي الزٌبح الؼبلوٍخ وتٍبراد 

 الوحٍظ 
 9998تبثغ حل الوظبئل 

 9999ص  ٌكتت ططزٌي ػي حبلخ الوٌبخ ػٌذ خظ االطتىاء  واجت
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 عيةالخطة االسبو

   16/   05/  2019 إلــى        12/   50/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( هـ)  الرابع الـــــصــف  

 English اللغخ الؼزثٍخ التزثٍخ اإلطالهٍخ الوبدح

 ًىاتج التؼلن
 
 

 ىمـــالــٍ

 -والخبثتخ والذافئخ الجبردح الهىائٍخ الججهخ ثٍي ٌمبرى  

 -الطمض حبلخ ػلى للتؼزف الطمض خزٌطخ خذمٌظت 

 الظلٍن الضجظ هزاػًٍب طلٍوخ لزاءح المصخ الوتؼلن ٌمزأ. 

 التضبد إلى ثبلؼىدح والوصطلحبد الوفزداد هؼبًً الوتؼلن ٌفظز 

 .أوالوؼبجن

       تتضوي ثظٍطخ جذارٌخ أولىحخ وطٍلخ صٌغ: إحزاحً ًشبط 

 الٌحى ثذروص بطارتج لهب لوخططبد رطىم أو حمبئك أو هؼلىهبد

 .هجتكزح فكزح أي واإلهالءأو

 To talk about reading habits. 

 To describe personal qualities 

Reading: Anchor Book prepare and read         
 Pages  58-59-60  

Writing: Write a few sentences about the chores 
you do at home 

 االحذ
 الٌشبط 53حل ص   صفً

Bridge to Success  
L. B  Unit 11 Lesson 1  P.181 

 

 A. B Unit 11 Lesson 1 P.126 الٌشبط 53حل   واجت

 االحٌٍي
 رحلخ هغ كلوخ الغظك 43حل فمزح أالحظ و أجٍت ص  صفً

Bridge to Success 
L. B  Unit 11 Lesson 2  P.182 

 

 A. B Unit 11 Lesson 2  P.127 54حل ص  حفظ طىرح الوطففٍي واجت

 الخالحبء
 الٌشبط   56لزاءح لصخ الغزاة والجىم ص  46حل ًشبط أتؼبوى هغ سهالئً ص صفً

Bridge to Success 
L. B Unit 11 Lesson 3  P.183 

 

 A. B Unit 11 Lesson 3 P.128 _____________ 46حل ًشبط ًجحج و ًشبرن ص  واجت

 األرثؼبء
 حل األطئلخ هي لصخ  الغزاة والجىم 96ٍوً ص حل ًشبط أًظن هفبه صفً

Bridge to Success 
L. B Unit 11 Lesson 4 P.184 

 واجت
ػول هطىٌبد و هلصمبد و لىحبد صغٍزح لىضؼهب ػلى 

 اللىحبد الخبرجٍخ
___________ A. B Unit 11 Lesson 4 P.129 

 الخوٍض
 كتبثخ اطتجبثخ أدثٍخ لمصخ هٍزاثل  صفً

Bridge to Success 
L. B Unit 11 Lesson 5  P.185 

 A. B   Unit 11 Lesson 5  P.130 هتبثؼخ الكتبثخ لالطتجبثخ   واجت
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 ( هـ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 التزثٍخ األخاللٍخ الذراطبد االجتوبػٍخ الزٌبضٍبد الؼلىم الوبدح

 ًىاتج التؼلن
 
 

 ىمـــالــٍ

 جبردح والذافئخ والخبثتخ ٌمبرى ثٍي الججهخ الهىائٍخ ال-

 ٌظتخذم خزٌطخ الطمض للتؼزف ػلى حبلخ الطمض-

 .ٌظتكشف الطبلت الوخلخبد واًىاػهب 

  ٌظتكشف الطبلت رثبػٍبد االضالع وٌوٍش

 ثٌٍهب.

  ٌحل هظبئل كالهٍخ ػلى الوخلخبد ورثبػٍبد

 االضالع.
 

 . ٌشزح اطتخذاهبد األًفبق 

  ٌصف وطبئل الٌمل الحذٌخخ فً دولخ

 د.اإلهبرا

  فهن كٍفٍخ ثٌبء ػاللبد لبئوخ ػلى الخمخ

 واالحتزام

 االحذ
 9999ص – 9999الوخلخبد ص  ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي الججهبد والكتل الهىائٍخ  صفً

 43 -43حل ههوبد األداء 
واجت تصوٍن ثطبلخ ػي هشزوع تطىػً تزغت ثبلمٍبم ثه 

 خذهخ للوجتوغ

 9998 والذافئخ ٌوخل حزكخ الكتل الهىائٍخ الجبردح  واجت

 االحٌٍي
 9999ص– 9996رثبػٍبد االضالع ص  ػزض خزٌطخ الطمض والمٍبم ثبلتٌجؤ ثبلطمض  صفً

 واجت
ٌشبهذ ًشزح األخجبر الجىٌخ وٌتحذث ػي حبلخ 

 الطمض 
  9999ص 

 الخالحبء
 9999تبثغ رثبػٍبد االضالع ص  ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي حبلخ الطمض الظٍئخ  صفً

 9999 305ٌحفظ التٌجؤ ثبلطمض ص  تواج

 األرثؼبء
 9999ص-9999اطتمصبء حل الوظبئل ص  ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي الوٌبخ  صفً

 9996 313ٌحفظ تؼزٌف الوٌبخ ص  واجت

 الخوٍض
 صفً

ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي الزٌبح الؼبلوٍخ وتٍبراد 

 الوحٍظ 
 9998تبثغ حل الوظبئل 

 9999ص  ي حبلخ الوٌبخ ػٌذ خظ االطتىاء ٌكتت ططزٌي ػ واجت
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 الخطة االسبوعية

    61/   50/  2019 إلــى        12/   50/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( و)  الرابع الـــــصــف  

 English اللغخ الؼزثٍخ التزثٍخ اإلطالهٍخ الوبدح

 ًىاتج التؼلن
 
 

 ىمـــالــٍ

 -والخبثتخ والذافئخ الجبردح الهىائٍخ الججهخ ثٍي ٌمبرى  

 -الطمض حبلخ ػلى للتؼزف الطمض خزٌطخ ٌظتخذم 

 الظلٍن الضجظ هزاػًٍب طلٍوخ لزاءح المصخ الوتؼلن ٌمزأ. 

 التضبد إلى ثبلؼىدح والوصطلحبد الوفزداد هؼبًً الوتؼلن ٌفظز 

 .أوالوؼبجن

       تتضوي ثظٍطخ ارٌخجذ أولىحخ وطٍلخ صٌغ: إحزاحً ًشبط 

 الٌحى ثذروص ارتجبط لهب لوخططبد رطىم أو حمبئك أو هؼلىهبد

 .هجتكزح فكزح أي واإلهالءأو

 To talk about reading habits. 

 To describe personal qualities 

Reading: Anchor Book prepare and read         
 Pages  58-59-60  

Writing: Write a few sentences about the chores 
you do at home 

 االحذ
 الٌشبط 53حل ص   صفً

Bridge to Success  
L. B  Unit 11 Lesson 1  P.181 

 

 A. B Unit 11 Lesson 1 P.126 الٌشبط 53حل   واجت

 االحٌٍي
 رحلخ هغ كلوخ الغظك 43حل فمزح أالحظ و أجٍت ص  صفً

Bridge to Success 
L. B  Unit 11 Lesson 2  P.182 

 

 A. B Unit 11 Lesson 2  P.127 54حل ص  حفظ طىرح الوطففٍي واجت

 الخالحبء
 الٌشبط   56لزاءح لصخ الغزاة والجىم ص  46حل ًشبط أتؼبوى هغ سهالئً ص صفً

Bridge to Success 
L. B Unit 11 Lesson 3  P.183 

 

 A. B Unit 11 Lesson 3 P.128 _____________ 46حل ًشبط ًجحج و ًشبرن ص  واجت

 األرثؼبء
 حل األطئلخ هي لصخ  الغزاة والجىم 96حل ًشبط أًظن هفبهٍوً ص  صفً

Bridge to Success 
L. B Unit 11 Lesson 4 P.184 

 واجت
ػول هطىٌبد و هلصمبد و لىحبد صغٍزح لىضؼهب ػلى 

 اللىحبد الخبرجٍخ
___________ A. B Unit 11 Lesson 4 P.129 

 الخوٍض
 كتبثخ اطتجبثخ أدثٍخ لمصخ هٍزاثل  صفً

Bridge to Success 
L. B Unit 11 Lesson 5  P.185 

 A. B   Unit 11 Lesson 5  P.130 هتبثؼخ الكتبثخ لالطتجبثخ   واجت
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 ( و ) الرابع:  الصف والشعبةتابع  

 

 التزثٍخ األخاللٍخ الذراطبد االجتوبػٍخ الزٌبضٍبد الؼلىم الوبدح

 ًىاتج التؼلن
 
 

 ىمـــالــٍ

 ٌمبرى ثٍي الججهخ الهىائٍخ الجبردح والذافئخ والخبثتخ -

 ٌظتخذم خزٌطخ الطمض للتؼزف ػلى حبلخ الطمض-

 .ٌظتكشف الطبلت الوخلخبد واًىاػهب 

  ٌظتكشف الطبلت رثبػٍبد االضالع وٌوٍش

 ثٌٍهب.

  ٌحل هظبئل كالهٍخ ػلى الوخلخبد ورثبػٍبد

 االضالع.
 

 ذاهبد األًفبق .ٌشزح اطتخ 

  ٌصف وطبئل الٌمل الحذٌخخ فً دولخ

 اإلهبراد.

  فهن كٍفٍخ ثٌبء ػاللبد لبئوخ ػلى الخمخ

 واالحتزام

 االحذ
 9999ص – 9999الوخلخبد ص  ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي الججهبد والكتل الهىائٍخ  صفً

 43 -43حل ههوبد األداء 
ه واجت تصوٍن ثطبلخ ػي هشزوع تطىػً تزغت ثبلمٍبم ث

 خذهخ للوجتوغ

 9998 ٌوخل حزكخ الكتل الهىائٍخ الجبردح والذافئخ  واجت

 االحٌٍي
 9999ص– 9996رثبػٍبد االضالع ص  ػزض خزٌطخ الطمض والمٍبم ثبلتٌجؤ ثبلطمض  صفً

 واجت
ٌشبهذ ًشزح األخجبر الجىٌخ وٌتحذث ػي حبلخ 

 الطمض 
  9999ص 

 الخالحبء
 9999تبثغ رثبػٍبد االضالع ص  حبلخ الطمض الظٍئخ  ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي صفً

 9999 305ٌحفظ التٌجؤ ثبلطمض ص  واجت

 األرثؼبء
 9999ص-9999اطتمصبء حل الوظبئل ص  ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي الوٌبخ  صفً

 9996 313ٌحفظ تؼزٌف الوٌبخ ص  واجت

 الخوٍض
 صفً

براد ٌشبهذ فٍلن تؼلٍوً ػي الزٌبح الؼبلوٍخ وتٍ

 الوحٍظ 
 9998تبثغ حل الوظبئل 

 9999ص  ٌكتت ططزٌي ػي حبلخ الوٌبخ ػٌذ خظ االطتىاء  واجت

 


