
QM-119-F3 

  

 

 الخطة االسبوعية

    31/  06/  2019 إلــى        9/   06/ 2019 لألســـبـوع مــن                               ) أ ( الرابع الـــــصــف

 English انهغت انعشبيت انتشبيت اإلعالييت انًادة

 َواتج انتعهى
 
 

 ووـــانــي

 ٍيغتُتج أٌ انكشو و انحياء يٍ طفاث انًؤيُي 

 أ انًتعهى انقظت قشاءة عهيًت يشاعيًا انضبظ انغهيى.يقش 

 يٍ  نًفشداث وانًظطهحاث في َض يعهوياتييفغش يعاَي ا

 جى.خالل األضذاد وانتشادف وانًع

  ف.ُعانشئيغت وانفشعيت في قظيذة ال نهيحذد األفكاس 
  َشاط إثشائي5 يكتب اعتجابت أدبيت نقظت )أفضم فضاعت عهى

 اإلطالق(.

 To talk about natural landscapes 

 To learn about the solar system 

Reading: Anchor - Prepare and read - Forgetful Red 
Pages 60- 61  
 

Writing: Write a paragraph about 'My favourite hero 
at home' 

 حذاأل
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 2    P.199 انُشاط 59حم ص  85تغًيع حذيث أبي هشيشة ص  طفي

105و ص  104قشاءة دسط رو انُوسيٍ عثًاٌ بٍ عفاٌ ص  واجب  Bridge to Success- A.B   Unit 12   Lesson 2    P.139 انُشاط 58حم ص  

 ثُيٍاإل
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 3    P. 200 61سحهت يع كهًت َكش ص  .................................. طفي

 Bridge to Success-A.B   Unit 12   Lesson 3    P.140 انُشاط 60حم  .................................. واجب

 انثالثاء
    Bridge To Success- L.B   Unit 12 Lesson (4 )   p.201 62قشاءة  قظت انُقطت انُشاط ص  65تغًيع عوسة انًطففيٍ ص  طفي

 'Write a paragraph about 'My hero in the UAE .................................. 104حم َشاط أبادس ألتعهى ص  واجب

 األسبعاء
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 4    P. 202 قشاءة انتًُش َض يعهوياتي  .................................. طفي

.................................. واجب  Bridge to Success- A.B   Unit 12   Lesson 4    P.141 68حم ص  

 انخًيظ
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 5    P. 203 إيالء خاسجي تغًيع عوسة اال َشقاق طفي

 Bridge to Success-A.B   Unit 12   Lesson 5   P.142 .................................. 111و ص  111حم أَشطت انطانب ص  واجب
  



QM-119-F3 

 ( أ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 

 انتشبيت األخالقيت انذساعاث االجتًاعيت انشياضياث انعهوو انًادة

 َواتج انتعهى
 
 

 ووـــانــي

  انًقاسَت بيٍ انًزَباث وانكويكباث

 وانُياصك 

 نًقاسَت بيٍ انُجوو وانكواكبا  

 .يغتزكش انطانب وحذاث انقياط انًتشيت 

 .يحول انوحذاث انضيُيت 

 يحول وحذاث انقياط انًتشيت 

 يحم انًغائم وانًشكالث عهى عًهيت انقياط 

  يغتُتج عوايم قياو حضاسة في دونت

 اإلياساث انعشبيت انًتحذة .

 . يوضح يواضع انحضاساث انقذيًت 

  تحذيذ جواَب راث طهت بكم يٍ انتجاسة

اد ووعائم االتظال في دونت واالقتظ

 االياساث انعشبيت انحذيثت .

                                                                                                                                                                                                                                        
 1501يتابعت دسط ) تحذيذ انباقي ( ص عشع فيهى تعهيًي عٍ انًزَباث  طفي

تظًيى يطويت يبتكشة عٍ أهى انبضائع انتي تظذسها                                          103 - 102واجب ص

  وتغتوسدها دونت االياساث انعشبيت انًتحذة

 1502ص  572انًزَب وانكويكب ص  حفظ تعشيف واجب

 ثُيٍاإل
 112ص-111دنيم انطانب انتفاعهي ص  عشع فيهى تعهيًي عٍ انًجشاث وانغُيٍ انضوئيت  طفي

 113ص 582حفظ تعشيف انُجى ص  واجب

 انثالثاء
 وسقت عًم نتحويم انوحذاث انضيُيت عشع فيهى تعهيًي عٍ انًجًوعاث انُجًيت  طفي

 111انذنيم انتفاعهي ص 584تعشيف انًجًوعاث انُجًيت ص حفظ  واجب

 األسبعاء
 وسقت عًم نحم يشكالث انقياط  فيهى تعهيًي عٍ انشًظ وطاقت انشًظ  طفي

 110ص حفظ أهًيت وفائذة ضوء وحشاسة  انشًظ  واجب

 انخًيظ
 112ص-111دنيم انطانب انتفاعهي ص  593حم تذسيباث انوحذة داخم انفظم ص  طفي

 113ص حفظ تعاسيف انوحذة اعتعذاداً نالختباس  واجب

  

 أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة على لغة االنجليزيةالرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة ال

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

    31/   06/  2019 إلــى        9/   60/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( ب)  الرابع الـــــصــف  

 English انهغت انعشبيت انتشبيت اإلعالييت انًادة

 نتعهىَواتج ا
 
 

 ووـــانــي

 ٍيغتُتج أٌ انكشو و انحياء يٍ طفاث انًؤيُي 

 .يقشأ انًتعهى انقظت قشاءة عهيًت يشاعيًا انضبظ انغهيى 

 يٍ  نًفشداث وانًظطهحاث في َض يعهوياتييفغش يعاَي ا

 جى.خالل األضذاد وانتشادف وانًع

  ف.ُعانشئيغت وانفشعيت في قظيذة ال نهيحذد األفكاس 
  5يكتب اعتجابت أدبيت نقظت )أفضم فضاعت عهى َشاط إثشائي

 اإلطالق(.

 To talk about natural landscapes 

 To learn about the solar system 

Reading: Anchor - Prepare and read - Forgetful Red 
Pages 60- 61  
 

Writing: Write a paragraph about 'My favourite hero 
at home' 

 حذاأل
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 2    P.199 انُشاط 59حم ص  85تغًيع حذيث أبي هشيشة ص  طفي

105و ص  104قشاءة دسط رو انُوسيٍ عثًاٌ بٍ عفاٌ ص  واجب  Bridge to Success- A.B   Unit 12   Lesson 2    P.139 انُشاط 58حم ص  

 ثُيٍاإل
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 3    P. 200 61سحهت يع كهًت َكش ص  .................................. طفي

 Bridge to Success-A.B   Unit 12   Lesson 3    P.140 انُشاط 60حم  .................................. واجب

 انثالثاء
    Bridge To Success- L.B   Unit 12 Lesson (4 )   p.201 62نُشاط ص قشاءة  قظت انُقطت ا 65تغًيع عوسة انًطففيٍ ص  طفي

 'Write a paragraph about 'My hero in the UAE .................................. 104حم َشاط أبادس ألتعهى ص  واجب

 األسبعاء
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 4    P. 202 قشاءة انتًُش َض يعهوياتي  .................................. طفي

 Bridge to Success- A.B   Unit 12   Lesson 4    P.141 68حم ص  .................................. واجب

 انخًيظ
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 5    P. 203 إيالء خاسجي تغًيع عوسة اال َشقاق طفي

 Bridge to Success-A.B   Unit 12   Lesson 5   P.142 .................................. 111و ص  111حم أَشطت انطانب ص  واجب
 

 

   

 



QM-119-F3 

 ( ب ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 

 انتشبيت األخالقيت انذساعاث االجتًاعيت انشياضياث انعهوو انًادة

 َواتج انتعهى
 
 

 ووـــانــي

 اسَت بيٍ انًزَباث وانكويكباث انًق

 وانُياصك 

  انًقاسَت بيٍ انُجوو وانكواكب 

 .يغتزكش انطانب وحذاث انقياط انًتشيت 

 .يحول انوحذاث انضيُيت 

 يحول وحذاث انقياط انًتشيت 

 يحم انًغائم وانًشكالث عهى عًهيت انقياط 

  يغتُتج عوايم قياو حضاسة في دونت

 اإلياساث انعشبيت انًتحذة .

  يواضع انحضاساث انقذيًت .يوضح 

  تحذيذ جواَب راث طهت بكم يٍ انتجاسة

واالقتظاد ووعائم االتظال في دونت 

 االياساث انعشبيت انحذيثت .

                                                                                                                                                                                                                                        
 1501يتابعت دسط ) تحذيذ انباقي ( ص عشع فيهى تعهيًي عٍ انًزَباث  طفي

تي تظذسها تظًيى يطويت يبتكشة عٍ أهى انبضائع ان                                         103 - 102واجب ص

  وتغتوسدها دونت االياساث انعشبيت انًتحذة

 1502ص  572حفظ تعشيف انًزَب وانكويكب ص  واجب

 ثُيٍاإل
 112ص-111دنيم انطانب انتفاعهي ص  عشع فيهى تعهيًي عٍ انًجشاث وانغُيٍ انضوئيت  طفي

 113ص 582حفظ تعشيف انُجى ص  واجب

 انثالثاء
 وسقت عًم نتحويم انوحذاث انضيُيت عٍ انًجًوعاث انُجًيت عشع فيهى تعهيًي  طفي

 111انذنيم انتفاعهي ص 584حفظ تعشيف انًجًوعاث انُجًيت ص  واجب

 األسبعاء
 وسقت عًم نحم يشكالث انقياط  فيهى تعهيًي عٍ انشًظ وطاقت انشًظ  طفي

 110ص حفظ أهًيت وفائذة ضوء وحشاسة  انشًظ  واجب

 انخًيظ
 112ص-111دنيم انطانب انتفاعهي ص  593حم تذسيباث انوحذة داخم انفظم ص  طفي

 113ص حفظ تعاسيف انوحذة اعتعذاداً نالختباس  واجب

 على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة لغة االنجليزيةالرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة ال

 



QM-119-F3 

 
 

  

 الخطة االسبوعية

    13/   60 / 2019 إلــى        9/   06/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( ج)  الرابع الـــــصــف   

 English انهغت انعشبيت انتشبيت اإلعالييت انًادة

 َواتج انتعهى
 
 

 ووـــانــي

 ٍيغتُتج أٌ انكشو و انحياء يٍ طفاث انًؤيُي 

 .يقشأ انًتعهى انقظت قشاءة عهيًت يشاعيًا انضبظ انغهيى 

 يٍ  نًفشداث وانًظطهحاث في َض يعهوياتييفغش يعاَي ا

 جى.ًعخالل األضذاد وانتشادف وان

  ف.ُعانشئيغت وانفشعيت في قظيذة ال نهيحذد األفكاس 
  َشاط إثشائي5 يكتب اعتجابت أدبيت نقظت )أفضم فضاعت عهى

 اإلطالق(.

 To talk about natural landscapes 

 To learn about the solar system 

Reading: Anchor - Prepare and read - Forgetful Red 
Pages 60- 61  
 

Writing: Write a paragraph about 'My favourite hero 
at home' 

 حذاأل
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 2    P.199 انُشاط 59حم ص  85تغًيع حذيث أبي هشيشة ص  طفي

105و ص  104قشاءة دسط رو انُوسيٍ عثًاٌ بٍ عفاٌ ص  واجب  Bridge to Success- A.B   Unit 12   Lesson 2    P.139 انُشاط 58حم ص  

 ثُيٍاإل
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 3    P. 200 61سحهت يع كهًت َكش ص  .................................. طفي

 Bridge to Success-A.B   Unit 12   Lesson 3    P.140 انُشاط 60حم  .................................. واجب

 انثالثاء
    Bridge To Success- L.B   Unit 12 Lesson (4 )   p.201 62قشاءة  قظت انُقطت انُشاط ص  65تغًيع عوسة انًطففيٍ ص  طفي

 'Write a paragraph about 'My hero in the UAE .................................. 104حم َشاط أبادس ألتعهى ص  واجب

 اءاألسبع
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 4    P. 202 قشاءة انتًُش َض يعهوياتي  .................................. طفي

 Bridge to Success- A.B   Unit 12   Lesson 4    P.141 68حم ص  .................................. واجب

 انخًيظ
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 5    P. 203 إيالء خاسجي قتغًيع عوسة اال َشقا طفي

 Bridge to Success-A.B   Unit 12   Lesson 5   P.142 .................................. 111و ص  111حم أَشطت انطانب ص  واجب

 

 

 



QM-119-F3 

 ( ج ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتشبيت األخالقيت نذساعاث االجتًاعيتا انشياضياث انعهوو انًادة

 َواتج انتعهى
 
 

 ووـــانــي

  انًقاسَت بيٍ انًزَباث وانكويكباث

 وانُياصك 

 انًقاسَت بيٍ انُجوو وانكواكب 

 .يغتزكش انطانب وحذاث انقياط انًتشيت 

 .يحول انوحذاث انضيُيت 

 يحول وحذاث انقياط انًتشيت 

 اط.يحم انًغائم وانًشكالث عهى عًهيت انقي 

  يغتُتج عوايم قياو حضاسة في دونت

 اإلياساث انعشبيت انًتحذة .

 . يوضح يواضع انحضاساث انقذيًت 

  تحذيذ جواَب راث طهت بكم يٍ انتجاسة

واالقتظاد ووعائم االتظال في دونت 

 االياساث انعشبيت انحذيثت .

 االحذ
 1501صيتابعت دسط ) تحذيذ انباقي (  عشع فيهى تعهيًي عٍ انًزَباث  طفي

                                         103 - 102واجب ص
تظًيى يطويت يبتكشة عٍ أهى انبضائع انتي تظذسها 

 وتغتوسدها دونت االياساث انعشبيت انًتحذة

 1502ص  572حفظ تعشيف انًزَب وانكويكب ص  واجب

 االثُيٍ
 112ص-111ص م انطانب انتفاعهي دني عشع فيهى تعهيًي عٍ انًجشاث وانغُيٍ انضوئيت  طفي

 113ص 582حفظ تعشيف انُجى ص  واجب

 انثالثاء
 111-114دنيم انطانب انتفاعهي ص  عشع فيهى تعهيًي عٍ انًجًوعاث انُجًيت  طفي

 111ص 584حفظ تعشيف انًجًوعاث انُجًيت ص  واجب

 األسبعاء
 111ص-111انب صدنيم انط فيهى تعهيًي عٍ انشًظ وطاقت انشًظ  طفي

 110ص حفظ أهًيت وفائذة ضوء وحشاسة  انشًظ  واجب

 انخًيظ
 112ص-111دنيم انطانب انتفاعهي ص  593حم تذسيباث انوحذة داخم انفظم ص  طفي

 113ص حفظ تعاسيف انوحذة اعتعذاداً نالختباس  واجب

 

 الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزةعلى أن تكون من عمل  لغة االنجليزيةالرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة ال

 



QM-119-F3 

 

 

 الخطة االسبوعية

 31/   06/  2019 إلــى        9/   60/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( د)  الرابع الـــــصــف  

 English انهغت انعشبيت انتشبيت اإلعالييت انًادة

 َواتج انتعهى
 
 

 ووـــانــي

 ٍيغتُتج أٌ انكشو و انحياء يٍ طفاث انًؤيُي 

 .يقشأ انًتعهى انقظت قشاءة عهيًت يشاعيًا انضبظ انغهيى 

 يٍ  نًفشداث وانًظطهحاث في َض يعهوياتييفغش يعاَي ا

 جى.خالل األضذاد وانتشادف وانًع

  ف.ُعانشئيغت وانفشعيت في قظيذة ال نهيحذد األفكاس 
  َشاط إثشائي5 يكتب اعتجابت أدبيت نقظت )أفضم فضاعت عهى

 اإلطالق(.

 To talk about natural landscapes 

 To learn about the solar system 

Reading: Anchor - Prepare and read - Forgetful Red 
Pages 60- 61  
 

Writing: Write a paragraph about 'My favourite hero 
at home' 

 حذاأل
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 2    P.199 انُشاط 59حم ص  85تغًيع حذيث أبي هشيشة ص  طفي

105و ص  104ط رو انُوسيٍ عثًاٌ بٍ عفاٌ ص قشاءة دس واجب  Bridge to Success- A.B   Unit 12   Lesson 2    P.139 انُشاط 58حم ص  

 ثُيٍاإل
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 3    P. 200 61سحهت يع كهًت َكش ص  .................................. طفي

.................................. واجب  Bridge to Success-A.B   Unit 12   Lesson 3    P.140 انُشاط 60حم  

 انثالثاء
    Bridge To Success- L.B   Unit 12 Lesson (4 )   p.201 62قشاءة  قظت انُقطت انُشاط ص  65تغًيع عوسة انًطففيٍ ص  طفي

 'Write a paragraph about 'My hero in the UAE .................................. 104حم َشاط أبادس ألتعهى ص  واجب

 األسبعاء
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 4    P. 202 قشاءة انتًُش َض يعهوياتي  .................................. طفي

 Bridge to Success- A.B   Unit 12   Lesson 4    P.141 68حم ص  .................................. واجب

 انخًيظ
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 5    P. 203 إيالء خاسجي تغًيع عوسة اال َشقاق طفي

 Bridge to Success-A.B   Unit 12   Lesson 5   P.142 .................................. 111و ص  111حم أَشطت انطانب ص  واجب

 

 

 



QM-119-F3 

 ( د ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتشبيت األخالقيت انذساعاث االجتًاعيت انشياضياث انعهوو انًادة

 َواتج انتعهى
 
 

 ووـــانــي

  انًقاسَت بيٍ انًزَباث وانكويكباث

 وانُياصك 

 انًقاسَت بيٍ انُجوو وانكواكب 

 .يغتزكش انطانب وحذاث انقياط انًتشيت 

 اث انضيُيت.يحول انوحذ 

 يحول وحذاث انقياط انًتشيت 

 .يحم انًغائم وانًشكالث عهى عًهيت انقياط 

  يغتُتج عوايم قياو حضاسة في دونت

 اإلياساث انعشبيت انًتحذة .

 . يوضح يواضع انحضاساث انقذيًت 

  تحذيذ جواَب راث طهت بكم يٍ انتجاسة

واالقتظاد ووعائم االتظال في دونت 

 يثت .االياساث انعشبيت انحذ

 االحذ
 1501يتابعت دسط ) تحذيذ انباقي ( ص عشع فيهى تعهيًي عٍ انًزَباث  طفي

                                         103 - 102واجب ص
تظًيى يطويت يبتكشة عٍ أهى انبضائع انتي تظذسها 

 وتغتوسدها دونت االياساث انعشبيت انًتحذة

 1502ص  572 حفظ تعشيف انًزَب وانكويكب ص واجب

 االثُيٍ
 112ص-111دنيم انطانب انتفاعهي ص  عشع فيهى تعهيًي عٍ انًجشاث وانغُيٍ انضوئيت  طفي

 113ص 582حفظ تعشيف انُجى ص  واجب

 انثالثاء
 111-114دنيم انطانب انتفاعهي ص  عشع فيهى تعهيًي عٍ انًجًوعاث انُجًيت  طفي

 111ص 584جًيت ص حفظ تعشيف انًجًوعاث انُ واجب

 األسبعاء
 111ص-111دنيم انطانب ص فيهى تعهيًي عٍ انشًظ وطاقت انشًظ  طفي

 110ص حفظ أهًيت وفائذة ضوء وحشاسة  انشًظ  واجب

 انخًيظ
 112ص-111دنيم انطانب انتفاعهي ص  593حم تذسيباث انوحذة داخم انفظم ص  طفي

 113ص نالختباس حفظ تعاسيف انوحذة اعتعذاداً  واجب

 

 على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة لغة االنجليزيةالرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة ال
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 الخطة االسبوعية

   31/   06/  2019 إلــى        9/   60/ 2019 لألســـبـوع مــن                        ( هـ)  الرابع الـــــصــف   

  

 English انهغت انعشبيت انتشبيت اإلعالييت انًادة

 َواتج انتعهى
 
 

 ووـــانــي

 طفاث انًؤيُيٍيغتُتج أٌ انكشو و انحياء ي ٍ 

 .يقشأ انًتعهى انقظت قشاءة عهيًت يشاعيًا انضبظ انغهيى 

 يٍ  نًفشداث وانًظطهحاث في َض يعهوياتييفغش يعاَي ا

 جى.خالل األضذاد وانتشادف وانًع

  ف.ُعانشئيغت وانفشعيت في قظيذة ال نهيحذد األفكاس 
  َشاط إثشائي5 يكتب اعتجابت أدبيت نقظت )أفضم فضاعت عهى

 ق(.اإلطال

 To talk about natural landscapes 

 To learn about the solar system 

Reading: Anchor - Prepare and read - Forgetful Red 
Pages 60- 61  
 

Writing: Write a paragraph about 'My favourite hero 
at home' 

 حذاأل
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 2    P.199 انُشاط 59حم ص  85تغًيع حذيث أبي هشيشة ص  طفي

105و ص  104قشاءة دسط رو انُوسيٍ عثًاٌ بٍ عفاٌ ص  واجب  Bridge to Success- A.B   Unit 12   Lesson 2    P.139 انُشاط 58حم ص  

 ثُيٍاإل
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 3    P. 200 61سحهت يع كهًت َكش ص  .................................. طفي

 Bridge to Success-A.B   Unit 12   Lesson 3    P.140 انُشاط 60حم  .................................. واجب

 انثالثاء
    Bridge To Success- L.B   Unit 12 Lesson (4 )   p.201 62قشاءة  قظت انُقطت انُشاط ص  65تغًيع عوسة انًطففيٍ ص  طفي

 'Write a paragraph about 'My hero in the UAE .................................. 104حم َشاط أبادس ألتعهى ص  واجب

 األسبعاء
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 4    P. 202 قشاءة انتًُش َض يعهوياتي  .................................. طفي

 Bridge to Success- A.B   Unit 12   Lesson 4    P.141 68حم ص  .................................. واجب

 انخًيظ
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 5    P. 203 إيالء خاسجي تغًيع عوسة اال َشقاق طفي

 Bridge to Success-A.B   Unit 12   Lesson 5   P.142 .................................. 111و ص  111حم أَشطت انطانب ص  واجب
 

 

 



QM-119-F3 

 ( هـ ) الرابع:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتشبيت األخالقيت انذساعاث االجتًاعيت انشياضياث انعهوو انًادة

 َواتج انتعهى
 
 

 ووـــانــي

  انًقاسَت بيٍ انًزَباث وانكويكباث

 وانُياصك 

 سَت بيٍ انُجوو وانكواكبانًقا 

 .يغتزكش انطانب وحذاث انقياط انًتشيت 

 .يحول انوحذاث انضيُيت 

 يحول وحذاث انقياط انًتشيت 

 .يحم انًغائم وانًشكالث عهى عًهيت انقياط 

  يغتُتج عوايم قياو حضاسة في دونت

 اإلياساث انعشبيت انًتحذة .

 . يوضح يواضع انحضاساث انقذيًت 

 بكم يٍ انتجاسة  تحذيذ جواَب راث طهت

واالقتظاد ووعائم االتظال في دونت 

 االياساث انعشبيت انحذيثت .

 االحذ
 1501يتابعت دسط ) تحذيذ انباقي ( ص عشع فيهى تعهيًي عٍ انًزَباث  طفي

                                         103 - 102واجب ص
تظًيى يطويت يبتكشة عٍ أهى انبضائع انتي تظذسها 

 وسدها دونت االياساث انعشبيت انًتحذةوتغت

 1502ص  572حفظ تعشيف انًزَب وانكويكب ص  واجب

 االثُيٍ
 112ص-111دنيم انطانب انتفاعهي ص  عشع فيهى تعهيًي عٍ انًجشاث وانغُيٍ انضوئيت  طفي

 113ص 582حفظ تعشيف انُجى ص  واجب

 انثالثاء
 111-114دنيم انطانب انتفاعهي ص  ُجًيت عشع فيهى تعهيًي عٍ انًجًوعاث ان طفي

 111ص 584حفظ تعشيف انًجًوعاث انُجًيت ص  واجب

 األسبعاء
 111ص-111دنيم انطانب ص فيهى تعهيًي عٍ انشًظ وطاقت انشًظ  طفي

 110ص حفظ أهًيت وفائذة ضوء وحشاسة  انشًظ  واجب

 انخًيظ
 112ص-111دنيم انطانب انتفاعهي ص  593حم تذسيباث انوحذة داخم انفظم ص  طفي

 113ص حفظ تعاسيف انوحذة اعتعذاداً نالختباس  واجب

 

 د عن األعمال الجاهزةعلى أن تكون من عمل الطالب و االبتعا لغة االنجليزيةالرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة ال
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 الخطة االسبوعية

    31/   60/  2019 إلــى        9/   60/ 2019 لألســـبـوع مــن                              ( و)  الرابع الـــــصــف  

 English هغت انعشبيتان انتشبيت اإلعالييت انًادة

 َواتج انتعهى
 
 

 ووـــانــي

 ٍيغتُتج أٌ انكشو و انحياء يٍ طفاث انًؤيُي 

 .يقشأ انًتعهى انقظت قشاءة عهيًت يشاعيًا انضبظ انغهيى 

 يٍ  نًفشداث وانًظطهحاث في َض يعهوياتييفغش يعاَي ا

 جى.خالل األضذاد وانتشادف وانًع

  ف.ُعظيذة ال نهانشئيغت وانفشعيت في قيحذد األفكاس 
  َشاط إثشائي5 يكتب اعتجابت أدبيت نقظت )أفضم فضاعت عهى

 اإلطالق(.

 To talk about natural landscapes 

 To learn about the solar system 

Reading: Anchor - Prepare and read - Forgetful Red 
Pages 60- 61  
 

Writing: Write a paragraph about 'My favourite hero 
at home' 

 حذاأل
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 2    P.199 انُشاط 59حم ص  85تغًيع حذيث أبي هشيشة ص  طفي

105و ص  104قشاءة دسط رو انُوسيٍ عثًاٌ بٍ عفاٌ ص  واجب  Bridge to Success- A.B   Unit 12   Lesson 2    P.139 انُشاط 58حم ص  

 ُيٍثاإل
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 3    P. 200 61سحهت يع كهًت َكش ص  .................................. طفي

 Bridge to Success-A.B   Unit 12   Lesson 3    P.140 انُشاط 60حم  .................................. واجب

 انثالثاء
    Bridge To Success- L.B   Unit 12 Lesson (4 )   p.201 62قشاءة  قظت انُقطت انُشاط ص  65فيٍ ص تغًيع عوسة انًطف طفي

 'Write a paragraph about 'My hero in the UAE .................................. 104حم َشاط أبادس ألتعهى ص  واجب

 األسبعاء
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 4    P. 202 قشاءة انتًُش َض يعهوياتي  .................................. طفي

 Bridge to Success- A.B   Unit 12   Lesson 4    P.141 68حم ص  .................................. واجب

 انخًيظ
 Bridge to Success- L.B   Unit 12   Lesson 5    P. 203 إيالء خاسجي تغًيع عوسة اال َشقاق طفي

 Bridge to Success-A.B   Unit 12   Lesson 5   P.142 .................................. 111و ص  111حم أَشطت انطانب ص  واجب
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 ( و ) الرابع:  الصف والشعبةتابع  

 

 انتشبيت األخالقيت انذساعاث االجتًاعيت انشياضياث انعهوو انًادة

 تج انتعهىَوا
 
 

 ووـــانــي

  انًقاسَت بيٍ انًزَباث وانكويكباث

 وانُياصك 

 انًقاسَت بيٍ انُجوو وانكواكب 

 .يغتزكش انطانب وحذاث انقياط انًتشيت 

 .يحول انوحذاث انضيُيت 

 يحول وحذاث انقياط انًتشيت 

 .يحم انًغائم وانًشكالث عهى عًهيت انقياط 

  يغتُتج عوايم قياو حضاسة في دونت

 ساث انعشبيت انًتحذة .اإليا

 . يوضح يواضع انحضاساث انقذيًت 

  تحذيذ جواَب راث طهت بكم يٍ انتجاسة

واالقتظاد ووعائم االتظال في دونت 

 االياساث انعشبيت انحذيثت .

 االحذ
 1501يتابعت دسط ) تحذيذ انباقي ( ص عشع فيهى تعهيًي عٍ انًزَباث  طفي

                                         103 - 102واجب ص
تظًيى يطويت يبتكشة عٍ أهى انبضائع انتي تظذسها 

 وتغتوسدها دونت االياساث انعشبيت انًتحذة

 1502ص  572حفظ تعشيف انًزَب وانكويكب ص  واجب

 االثُيٍ
 112ص-111دنيم انطانب انتفاعهي ص  عشع فيهى تعهيًي عٍ انًجشاث وانغُيٍ انضوئيت  طفي

 113ص 582تعشيف انُجى ص  حفظ واجب

 انثالثاء
 111-114دنيم انطانب انتفاعهي ص  عشع فيهى تعهيًي عٍ انًجًوعاث انُجًيت  طفي

 111ص 584حفظ تعشيف انًجًوعاث انُجًيت ص  واجب

 األسبعاء
 111ص-111دنيم انطانب ص فيهى تعهيًي عٍ انشًظ وطاقت انشًظ  طفي

 110ص وء وحشاسة  انشًظ حفظ أهًيت وفائذة ض واجب

 انخًيظ
 112ص-111دنيم انطانب انتفاعهي ص  593حم تذسيباث انوحذة داخم انفظم ص  طفي

 113ص حفظ تعاسيف انوحذة اعتعذاداً نالختباس  واجب

 

 على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة لغة االنجليزيةالرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة ال

 


