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 الخطة االسبوعية

    02/  06/  2019 إلــى        16/   06/ 2019 لألســـبـوع مــن                               ) أ ( الرابع الـــــصــف   

 English اللغة العربية انتزتيح اإلصالييح انًادج

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 ارة عهً يضتُتذ رزاء انحايذيٍ و أٌ انتذكيز تاهلل و

 كم يضهى

  يعيٍ انًتعهى أركاٌ انزًهح االصًيح ويضثطها ضثطًا

 صحيًحا.

  يعيٍ انًتعهى أركاٌ انزًهح انفعهيح ويضثطها ضثطًا

 صحيًحا.

 انًُفصهح ويصزف انفعم  يتعزف انًتعهى ضًائز انزفع

 ا صحيًحا.يعها تصزيفً 

 To describe the dinosaurs. 

 To learn about the parts of the human body 

Reading: Anchor - Read Forgetful Red – Pages 52 - 
66  
 

Writing: Write an email to your friend telling him / 
her about your Summer holiday 

 حذاأل
    Revision -Learner's Book Unit  6 يزارعح انزًهح االصًيح وأركاَها تضًيع صىرج انغاشيح صفي

 Review – Activity Book - Unit 6                                كتاتح حالث رًم اصًيح في انكزاصح يزارعح درس انثحج و انتفكيز انعهًي ارةو

 حُيٍاإل
   Revision-Learner's Book Unit  7 يزارعح انزًهح انفعهيح وأركاَها يزارعح عهً  درس انثحج و انتفكيز انعهًي صفي

 Review – Activity Book - Unit 7 كتاتح خًش رًم فعهيح في انكزاصح يزارعح درس حًذ هللا عز و رم عهً َعًه وارة

 انخالحاء
 Revision-Learner's Book Unit  8 يزارعح انضًائز انًُفصهح  يزارعح درس أخالق انًتقيٍ صفي

 Review – Activity Book - Unit 8 ًُفصهح.تصزيف األفعال يع انضًائز ان يزارعح دروس انفصم انخاَي وارة

 األرتعاء

 ................................. ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. ................................. وارة

 انخًيش

 ................................. ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. ................................. وارة

  



QM-119-F3 

 ( أ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 

 انتزتيح األخالقيح انذراصاخ االرتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 انًقارَح تيٍ أَىاع انطاقح -

 اصتُتاد يفهىو انتضارع -

 .انًضتطيم يضاحح حضاب انطانة يضتذكز*

 . انزوايا تًخيم انطانة يضتذكز*

 انزوايا قياس انطانة يضتذكز*

  عىايم قياو انحضارج في يضتُتذ

 دونح االياراخ .

  تحذيذ خصائص ويزايا وصائم

 االتصال انحذيخح

 حذاأل
 093-033يزارعح وحذج انطاقح ص  صفي

 انذنيم انتفاعهي 

 931ص-921)تًخيم انًضاحح ( ص 

 يزارعح 
تصًيى يطىيح يثتكزج عٍ وصائم انتىاصم 

 االرتًاعي 

 939ص  حم أوراق عًم عٍ انطاقح  وارة

 حُيٍاإل
 صفي

 يزارعح وحذج انحزكح وانقىي وانتصًيى 

 334-093ص 

 انذنيم انتفاعهي 

 933ص  932)انهُذصح( ص 

 934ص حم أوراق عًم عٍ انحزكح  وارة

 انخالحاء
 صفي

-353يزارعح وحذج انًادج وتغيزاتها ص 

392 

 انذنيم انتفاعهي 

 935)قياس انزوايا ( ص 

 936ص  انًادج وتغيزاتها  حم أوراق عًم عٍ وارة

 األرتعاء
 ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. وارة

 انخًيش
 ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. وارة

  



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    02/   06/  2019 إلــى        16/   20/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( ب)  الرابع الـــــصــف  

 English اللغة العربية يحانتزتيح اإلصالي انًادج

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  ًيضتُتذ رزاء انحايذيٍ و أٌ انتذكيز تاهلل وارة عه

 كم يضهى

  يعيٍ انًتعهى أركاٌ انزًهح االصًيح ويضثطها ضثطًا

 صحيًحا.

  يعيٍ انًتعهى أركاٌ انزًهح انفعهيح ويضثطها ضثطًا

 صحيًحا.

  ويصزف انفعم يتعزف انًتعهى ضًائز انزفع انًُفصهح

 يعها تصزيفًا صحيًحا.

 To describe the dinosaurs. 

 To learn about the parts of the human body 

Reading: Anchor - Read Forgetful Red – Pages 52 - 
66  
 

Writing: Write an email to your friend telling him / 
her about your Summer holiday 

 حذاأل
    Revision -Learner's Book Unit  6 يزارعح انزًهح االصًيح وأركاَها تضًيع صىرج انغاشيح صفي

 Review – Activity Book - Unit 6                                كتاتح حالث رًم اصًيح في انكزاصح يزارعح درس انثحج و انتفكيز انعهًي وارة

 حُيٍاإل
نثحج و انتفكيز انعهًييزارعح عهً  درس ا صفي    Revision-Learner's Book Unit  7 يزارعح انزًهح انفعهيح وأركاَها 

 Review – Activity Book - Unit 7 كتاتح خًش رًم فعهيح في انكزاصح يزارعح درس حًذ هللا عز و رم عهً َعًه وارة

 انخالحاء
 Revision-Learner's Book Unit  8  يزارعح انضًائز انًُفصهح يزارعح درس أخالق انًتقيٍ صفي

 Review – Activity Book - Unit 8 تصزيف األفعال يع انضًائز انًُفصهح. يزارعح دروس انفصم انخاَي وارة

 األرتعاء

 ................................. ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. ................................. وارة

 انخًيش

 ................................. ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. ................................. وارة
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 ( ب ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 

 انتزتيح األخالقيح انذراصاخ االرتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 انًقارَح تيٍ أَىاع انطاقح -

 اصتُتاد يفهىو انتضارع -

 .انًضتطيم يضاحح حضاب انطانة يضتذكز*

 . انزوايا تًخيم انطانة يضتذكز*

 انزوايا قياس انطانة يضتذكز*

  يضتُتذ عىايم قياو انحضارج في

 دونح االياراخ .

  تحذيذ خصائص ويزايا وصائم

 االتصال انحذيخح

 حذاأل
 093-033يزارعح وحذج انطاقح ص  صفي

 انذنيم انتفاعهي 

 931ص-921)تًخيم انًضاحح ( ص 

 يزارعح 
تصًيى يطىيح يثتكزج عٍ وصائم انتىاصم 

 االرتًاعي 

 939ص  حم أوراق عًم عٍ انطاقح  وارة

 حُيٍاإل
 صفي

 يزارعح وحذج انحزكح وانقىي وانتصًيى 

 334-093ص 

 انذنيم انتفاعهي 

 933ص  932)انهُذصح( ص 

 934ص حم أوراق عًم عٍ انحزكح  وارة

 انخالحاء
 صفي

-353حذج انًادج وتغيزاتها ص يزارعح و

392 

 انذنيم انتفاعهي 

 935)قياس انزوايا ( ص 

 936ص  حم أوراق عًم عٍ انًادج وتغيزاتها  وارة

 األرتعاء
 ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. وارة

 انخًيش
 ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. وارة



QM-119-F3 

 
 

  

 الخطة االسبوعية

    20/   06/  2019 إلــى        16/   06/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( ج)  الرابع الـــــصــف

 English اللغة العربية انتزتيح اإلصالييح انًادج

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  ًيضتُتذ رزاء انحايذيٍ و أٌ انتذكيز تاهلل وارة عه

 كم يضهى

  يعيٍ انًتعهى أركاٌ انزًهح االصًيح ويضثطها ضثطًا

 صحيًحا.

  يعيٍ انًتعهى أركاٌ انزًهح انفعهيح ويضثطها ضثطًا

 صحيًحا.

  يتعزف انًتعهى ضًائز انزفع انًُفصهح ويصزف انفعم

 يعها تصزيفًا صحيًحا.

 To describe the dinosaurs. 

 To learn about the parts of the human body 

Reading: Anchor - Read Forgetful Red – Pages 52 - 
66  
 

Writing: Write an email to your friend telling him / 
her about your Summer holiday 

 حذاأل
    Revision -Learner's Book Unit  6 يزارعح انزًهح االصًيح وأركاَها تضًيع صىرج انغاشيح صفي

 Review – Activity Book - Unit 6                                كتاتح حالث رًم اصًيح في انكزاصح يزارعح درس انثحج و انتفكيز انعهًي وارة

 حُيٍاإل
   Revision-Learner's Book Unit  7 يزارعح انزًهح انفعهيح وأركاَها يزارعح عهً  درس انثحج و انتفكيز انعهًي صفي

 Review – Activity Book - Unit 7 كتاتح خًش رًم فعهيح في انكزاصح يزارعح درس حًذ هللا عز و رم عهً َعًه وارة

 انخالحاء
 Revision-Learner's Book Unit  8 يزارعح انضًائز انًُفصهح  يزارعح درس أخالق انًتقيٍ صفي

 Review – Activity Book - Unit 8 تصزيف األفعال يع انضًائز انًُفصهح. يزارعح دروس انفصم انخاَي وارة

 األرتعاء

 ................................. ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. ................................. وارة

 انخًيش

 ................................. ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. ................................. وارة

 



QM-119-F3 

 ( ج ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 قيحانتزتيح األخال انذراصاخ االرتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 انًقارَح تيٍ أَىاع انطاقح -

 اصتُتاد يفهىو انتضارع -

 .انًضتطيم يضاحح حضاب انطانة يضتذكز*

 . انزوايا تًخيم انطانة يضتذكز*

 انزوايا قياس انطانة يضتذكز*

  يضتُتذ عىايم قياو انحضارج في

 دونح االياراخ .

  تحذيذ خصائص ويزايا وصائم

 انحذيخح االتصال

 حذاأل
 093-033يزارعح وحذج انطاقح ص  صفي

 انذنيم انتفاعهي 

 931ص-921)تًخيم انًضاحح ( ص 

 يزارعح 
تصًيى يطىيح يثتكزج عٍ وصائم انتىاصم 

 االرتًاعي 

 939ص  حم أوراق عًم عٍ انطاقح  وارة

 حُيٍاإل
 صفي

 يزارعح وحذج انحزكح وانقىي وانتصًيى 

 334-093ص 

 تفاعهي انذنيم ان

 933ص  932)انهُذصح( ص 

 934ص حم أوراق عًم عٍ انحزكح  وارة

 انخالحاء
 صفي

-353يزارعح وحذج انًادج وتغيزاتها ص 

392 

 انذنيم انتفاعهي 

 935)قياس انزوايا ( ص 

 936ص  حم أوراق عًم عٍ انًادج وتغيزاتها  وارة

 األرتعاء
 ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. وارة

 انخًيش
 ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. وارة

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

 02/   06/  2019 إلــى        16/   20/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( د)  الرابع الـــــصــف   

 English اللغة العربية انتزتيح اإلصالييح انًادج

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  ًيضتُتذ رزاء انحايذيٍ و أٌ انتذكيز تاهلل وارة عه

 كم يضهى

  يعيٍ انًتعهى أركاٌ انزًهح االصًيح ويضثطها ضثطًا

 صحيًحا.

  يعيٍ انًتعهى أركاٌ انزًهح انفعهيح ويضثطها ضثطًا

 صحيًحا.

  يتعزف انًتعهى ضًائز انزفع انًُفصهح ويصزف انفعم

 يعها تصزيفًا صحيًحا.

 To describe the dinosaurs. 

 To learn about the parts of the human body 

Reading: Anchor - Read Forgetful Red – Pages 52 - 
66  
 

Writing: Write an email to your friend telling him / 
her about your Summer holiday 

 حذاأل
    Revision -Learner's Book Unit  6 ايزارعح انزًهح االصًيح وأركاَه تضًيع صىرج انغاشيح صفي

 Review – Activity Book - Unit 6                                كتاتح حالث رًم اصًيح في انكزاصح يزارعح درس انثحج و انتفكيز انعهًي وارة

 حُيٍاإل
   Revision-Learner's Book Unit  7 يزارعح انزًهح انفعهيح وأركاَها يزارعح عهً  درس انثحج و انتفكيز انعهًي صفي

 Review – Activity Book - Unit 7 كتاتح خًش رًم فعهيح في انكزاصح يزارعح درس حًذ هللا عز و رم عهً َعًه وارة

 انخالحاء
 Revision-Learner's Book Unit  8 يزارعح انضًائز انًُفصهح  يزارعح درس أخالق انًتقيٍ صفي

 Review – Activity Book - Unit 8 تصزيف األفعال يع انضًائز انًُفصهح. انفصم انخاَي يزارعح دروس وارة

 األرتعاء

 ................................. ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. ................................. وارة

 انخًيش

 ................................. ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. ................................. وارة



QM-119-F3 

 

 

 ( د ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزتيح األخالقيح انذراصاخ االرتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 انًقارَح تيٍ أَىاع انطاقح -

 اصتُتاد يفهىو انتضارع -

 .انًضتطيم يضاحح حضاب انطانة يضتذكز*

 . زواياان تًخيم انطانة يضتذكز*

 انزوايا قياس انطانة يضتذكز*

  يضتُتذ عىايم قياو انحضارج في

 دونح االياراخ .

  تحذيذ خصائص ويزايا وصائم

 االتصال انحذيخح

 حذاأل
 093-033يزارعح وحذج انطاقح ص  صفي

 انذنيم انتفاعهي 

 931ص-921)تًخيم انًضاحح ( ص 

 يزارعح 
تصًيى يطىيح يثتكزج عٍ وصائم انتىاصم 

 ًاعي االرت

 939ص  حم أوراق عًم عٍ انطاقح  وارة

 حُيٍاإل
 صفي

 يزارعح وحذج انحزكح وانقىي وانتصًيى 

 334-093ص 

 انذنيم انتفاعهي 

 933ص  932)انهُذصح( ص 

 934ص حم أوراق عًم عٍ انحزكح  وارة

 انخالحاء
 صفي

-353يزارعح وحذج انًادج وتغيزاتها ص 

392 

 انذنيم انتفاعهي 

 935اس انزوايا ( ص )قي

 936ص  حم أوراق عًم عٍ انًادج وتغيزاتها  وارة

 األرتعاء
 ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. وارة

 انخًيش
 ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. وارة

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

   20/   06/  2019   إلــى      16/   20/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( هـ)  الرابع الـــــصــف   

 English اللغة العربية انتزتيح اإلصالييح انًادج

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  ًيضتُتذ رزاء انحايذيٍ و أٌ انتذكيز تاهلل وارة عه

 كم يضهى

  يعيٍ انًتعهى أركاٌ انزًهح االصًيح ويضثطها ضثطًا

 صحيًحا.

  يعيٍ انًتعهى أركاٌ انزًهح انفعهيح ويضثطها ضثطًا

 صحيًحا.

  يتعزف انًتعهى ضًائز انزفع انًُفصهح ويصزف انفعم

 يعها تصزيفًا صحيًحا.

 To describe the dinosaurs. 

 To learn about the parts of the human body 

Reading: Anchor - Read Forgetful Red – Pages 52 - 
66  
 

Writing: Write an email to your friend telling him / 
her about your Summer holiday 

 حذاأل
    Revision -Learner's Book Unit  6 يزارعح انزًهح االصًيح وأركاَها تضًيع صىرج انغاشيح صفي

 Review – Activity Book - Unit 6                                كتاتح حالث رًم اصًيح في انكزاصح يزارعح درس انثحج و انتفكيز انعهًي وارة

 حُيٍاإل
   Revision-Learner's Book Unit  7 يزارعح انزًهح انفعهيح وأركاَها يزارعح عهً  درس انثحج و انتفكيز انعهًي صفي

 Review – Activity Book - Unit 7 كتاتح خًش رًم فعهيح في انكزاصح يزارعح درس حًذ هللا عز و رم عهً َعًه وارة

 انخالحاء
ح درس أخالق انًتقيٍيزارع صفي  Revision-Learner's Book Unit  8 يزارعح انضًائز انًُفصهح  

 Review – Activity Book - Unit 8 تصزيف األفعال يع انضًائز انًُفصهح. يزارعح دروس انفصم انخاَي وارة

 األرتعاء

 ................................. ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. ................................. وارة

 انخًيش

 ................................. ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. ................................. وارة
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 ( هـ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزتيح األخالقيح انذراصاخ االرتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 أَىاع انطاقح انًقارَح تيٍ -

 اصتُتاد يفهىو انتضارع -

 .انًضتطيم يضاحح حضاب انطانة يضتذكز*

 . انزوايا تًخيم انطانة يضتذكز*

 انزوايا قياس انطانة يضتذكز*

  يضتُتذ عىايم قياو انحضارج في

 دونح االياراخ .

  تحذيذ خصائص ويزايا وصائم

 االتصال انحذيخح

 حذاأل
 093-033يزارعح وحذج انطاقح ص  صفي

 انذنيم انتفاعهي 

 931ص-921)تًخيم انًضاحح ( ص 

 يزارعح 
تصًيى يطىيح يثتكزج عٍ وصائم انتىاصم 

 االرتًاعي 

 939ص  حم أوراق عًم عٍ انطاقح  وارة

 حُيٍاإل
 صفي

 يزارعح وحذج انحزكح وانقىي وانتصًيى 

 334-093ص 

 انذنيم انتفاعهي 

 933ص  932)انهُذصح( ص 

 934ص ق عًم عٍ انحزكح حم أورا وارة

 انخالحاء
 صفي
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 انذنيم انتفاعهي 

 935)قياس انزوايا ( ص 

 936ص  حم أوراق عًم عٍ انًادج وتغيزاتها  وارة

 األرتعاء
 ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. ةوار

 انخًيش
 ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. وارة
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 الخطة االسبوعية

    02/   20/  2019 إلــى        16/   20/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( و)  الرابع ــــصــفالـ

 English اللغة العربية انتزتيح اإلصالييح انًادج

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  ًيضتُتذ رزاء انحايذيٍ و أٌ انتذكيز تاهلل وارة عه

 كم يضهى

 هى أركاٌ انزًهح االصًيح ويضثطها ضثطًا يعيٍ انًتع

 صحيًحا.

  يعيٍ انًتعهى أركاٌ انزًهح انفعهيح ويضثطها ضثطًا

 صحيًحا.

  يتعزف انًتعهى ضًائز انزفع انًُفصهح ويصزف انفعم

 يعها تصزيفًا صحيًحا.

 To describe the dinosaurs. 

 To learn about the parts of the human body 

Reading: Anchor - Read Forgetful Red – Pages 52 - 
66  
 

Writing: Write an email to your friend telling him / 
her about your Summer holiday 

 حذاأل
    Revision -Learner's Book Unit  6 يزارعح انزًهح االصًيح وأركاَها تضًيع صىرج انغاشيح صفي

فكيز انعهًييزارعح درس انثحج و انت وارة  Review – Activity Book - Unit 6                                كتاتح حالث رًم اصًيح في انكزاصح 

 حُيٍاإل
   Revision-Learner's Book Unit  7 يزارعح انزًهح انفعهيح وأركاَها يزارعح عهً  درس انثحج و انتفكيز انعهًي صفي

رم عهً َعًهيزارعح درس حًذ هللا عز و  وارة  Review – Activity Book - Unit 7 كتاتح خًش رًم فعهيح في انكزاصح 

 انخالحاء
 Revision-Learner's Book Unit  8 يزارعح انضًائز انًُفصهح  يزارعح درس أخالق انًتقيٍ صفي

 Review – Activity Book - Unit 8 تصزيف األفعال يع انضًائز انًُفصهح. يزارعح دروس انفصم انخاَي وارة

 األرتعاء

 ................................. ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. ................................. وارة

 انخًيش

 ................................. ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. ................................. وارة
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 ( و ) الرابع:  الصف والشعبةتابع  

 

 انتزتيح األخالقيح انذراصاخ االرتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتذ انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 انًقارَح تيٍ أَىاع انطاقح -

 اصتُتاد يفهىو انتضارع -

 .انًضتطيم يضاحح حضاب انطانة يضتذكز*

 . انزوايا تًخيم انطانة يضتذكز*

 انزوايا قياس انطانة يضتذكز*

  يضتُتذ عىايم قياو انحضارج في

 االياراخ . دونح

  تحذيذ خصائص ويزايا وصائم

 االتصال انحذيخح

 حذاأل
 093-033يزارعح وحذج انطاقح ص  صفي

 انذنيم انتفاعهي 

 931ص-921)تًخيم انًضاحح ( ص 

 يزارعح 
تصًيى يطىيح يثتكزج عٍ وصائم انتىاصم 

 االرتًاعي 

 939ص  حم أوراق عًم عٍ انطاقح  وارة

 حُيٍاإل
 صفي

 انحزكح وانقىي وانتصًيى  يزارعح وحذج

 334-093ص 

 انذنيم انتفاعهي 

 933ص  932)انهُذصح( ص 

 934ص حم أوراق عًم عٍ انحزكح  وارة

 انخالحاء
 صفي
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 انذنيم انتفاعهي 

 935)قياس انزوايا ( ص 

 936ص  حم أوراق عًم عٍ انًادج وتغيزاتها  وارة

 األرتعاء
 ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. وارة

 انخًيش
 ................................. ................................. صفي

 ................................. ................................. وارة

 


