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 الخطة االسبوعية
 23/ 1/  2020إلــى         19/  1/  2020لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼرتيح انترتيح اإلضالييح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يثيٍ يفهىو انصىو 

 يذذد ػهى يٍ يجة انصىو 

 يتهى ضىرج انهيم تالوج ضهيًح 

 انكهًاخ يطتؼيُُا تانًؼجى. يفطر يؼاَي 

 .يذذد أدواخ االضتفهاو تصىرج صذيذح 

 .يىظف دروف انؼطف في جًٍم يفيذج 

 

 يالدظح: انرجاء إدضار انكتة انجذيذج نهفصم انثاَي.

 To talk about rules. 

 To talk about trees and why they are 
important. 

Reading :  Anchor, Prepare reading the story (Surprise 
on the path) Pages(61 -67). 

Writing: Anchor , (Do you think the animals were smart 
to follow people? Why?) Answer in a few sentences. 

 االدذ
 دال تجؼم دياتها أدهى يتؼرف ػهى يفهىو انصىو  صفي

Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 
Lessons 1,2  Pages 130,131 

يٍ كتاب انُشاط 12+10دم صفذح  صًى تطاقاخ )نهصىو( واجة  
Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 1,2  Pages 111,112 

 االثُيٍ
 أضهىب االضتفهاو شرح وتىضيخ كيفيح ثثىخ شهر ريضاٌ  صفي

Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 
Lessons 3  Page 132 

يٍ كتاب انُشاط 42دم صفذح  دفع انشهىر انهجريح تانترتية واجة  
Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 3 Page 113 

 انثالثاء
 تالوج ضىرج انهيم  صفي

 Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 أسلوب االستفهام
Lessons 4  Page 133 

يٍ كتاب انُشاط 44دم صفذح  ية ػهى تالوج ضىرج انهيمانتذر واجة  
Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 4 Page 114 

 األرتؼاء
 ........................................ صفي

 Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 أسلوب العطف
Lessons 5  Page 134 

 ........................................ واجة
من كتاب النشاط 02+02حل صفحة   Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 5   Page 115 

 انخًيص
 ........................................ صفي

63+  63 المفردات والتراكيب  Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 
Lessons 6  Page 135 

 ........................................ واجة
........................................ Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 6  Page 116 
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 ( أ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتصًيى و انتكُىنىجيا قيحانترتيح األخال انذراضاخ االجتًاػيح انرياضياخ انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  يطتكشف يفهىو انتثخر و انتكثف 

  يؼذد أَىاع انطذة 

  يًيس تيٍ انتكثف و انتثخر 

  يؼذد يرادم دورج انًاء 

 4َاتج  انضرب في  يجذ  

  6يجذ َاتج انضرب في  

  6يجذ َاتج انقطًح ػهى  

*يميز دالالت األلوان في 
 الخريطة.
المعالم الطبيعية *يشرح 

 –لسطح األرض ) الجبال 
 الصحراء(. –السهول 

شرح يفهىو انثقافح وإػطاء 

 أيثهح ػهيها .

 Identify how 
Edison can 
read the 
barcode 

 االدذ
 صفي

اجراء تجرتح في انًختثر و دم صفذح 

 293-292اضتكشف 

  3درش انضرب في 

 دم اوراق ػًم 

 صفي:أوالُ: انصذراء. -

أكتة تقرير ػٍ صفاخ الصفي :

 ضكاٌ انصذراء .

 صفي ثاَياُ: انجثال -

الصفي : أجًغ صىر ػٍ 

 األهًيح األقتصاديح نهصذراء.

 صفي: ثانثاُ: انطهىل 

ال صفي :أجًغ صىر ػٍ 

األَشطح انتي يًارضها ضكاٌ 

 انطهىل انطادهيح.

صفي :شرح يؼُى انثقافح 

 وأَىاػها.

انالصفي :تصًيى يطىيح ػٍ 

يح وانغير يرئيح انثقافح انًرئ

 نًجتًؼك.
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  3ورقه ػًم ػهى انضرب في ........................................ واجة

 االثُيٍ
 يذذد انًقصىد تانطذة و يؼذد أَىاػها  صفي

  4درش انضرب في 

 دم اوراق ػًم 

  4نضرب في ورقه ػًم ػهى ا ) رضى تياَي ػهى انكتاب (  222واجة ص  واجة

 انثالثاء
 يذذد انؼًهياخ انرئيطح في تكىٌ انطذة  صفي

  6درش انضرب في 

 دم اوراق ػًم 

 6ورقه ػًم ػهى انضرب في  ........................................ واجة

 األرتؼاء
 يؼذد يرادم دورج انًاء  صفي

  6درش انقطًه ػهى 

 دم اوراق ػًم 

 واجة
اء إكًال و إرضال ورقح يتاتؼح انطقص انتي انرج

 تى تىزيؼها نهطانة قثم إضثىع 
 6ورقه ػًم ػهى انقطًه ػهى 

 انخًيص
 دم يهاراخ   صفي

  6تاتغ درش انقطًه ػهى 

 ورقه ػًم 

  ػهى انقطًح ورقه ػًم ........................................ واجة
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 الخطة االسبوعية
 23/ 1/  2020إلــى         19/  1/  2020مــن  ـوع مــن  لألســـب

 ( ) ب الثالث:  الصف والشعبة
   
 

 English انهغح انؼرتيح انترتيح اإلضالييح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يثيٍ يفهىو انصىو 

 يذذد ػهى يٍ يجة انصىو 

 يتهى ضىرج انهيم تالوج ضهيًح 

 تانًؼجى. يفطر يؼاَي انكهًاخ يطتؼيُُا 

 .يذذد أدواخ االضتفهاو تصىرج صذيذح 

 .يىظف دروف انؼطف في جًٍم يفيذج 

 

 يالدظح: انرجاء إدضار انكتة انجذيذج نهفصم انثاَي.

 To talk about rules. 

 To talk about trees and why they are 
important. 

Reading :  Anchor, Prepare reading the story (Surprise 
on the path) Pages(61 -67). 

Writing: Anchor , (Do you think the animals were smart 
to follow people? Why?) Answer in a few sentences. 

 االدذ
 دال تجؼم دياتها أدهى يتؼرف ػهى يفهىو انصىو  صفي

Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 
Lessons 1,2  Pages 130,131 

يٍ كتاب انُشاط 12+10دم صفذح  صًى تطاقاخ )نهصىو( واجة  
Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 1,2  Pages 111,112 

 االثُيٍ
 أضهىب االضتفهاو شرح وتىضيخ كيفيح ثثىخ شهر ريضاٌ  صفي

Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 
Lessons 3  Page 132 

يٍ كتاب انُشاط 42دم صفذح  دفع انشهىر انهجريح تانترتية ةواج  
Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 3 Page 113 

 انثالثاء
 تالوج ضىرج انهيم  صفي

 Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 أسلوب االستفهام
Lessons 4  Page 133 

يٍ كتاب انُشاط 44دم صفذح  انهيم انتذرية ػهى تالوج ضىرج واجة  
Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 4 Page 114 

 األرتؼاء
 ........................................ صفي

 Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 أسلوب العطف
Lessons 5  Page 134 

 ........................................ واجة
من كتاب النشاط 02+02حل صفحة   Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 5   Page 115 

 انخًيص
 ........................................ صفي

63+  63المفردات والتراكيب   Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 
Lessons 6  Page 135 

 ........................................ واجة
........................................ Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 6  Page 116 
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 ( ب )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

  

 تكُىنىجياانتصًيى و ان انترتيح األخالقيح انذراضاخ االجتًاػيح انرياضياخ انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  يطتكشف يفهىو انتثخر و انتكثف 

  يؼذد أَىاع انطذة 

  يًيس تيٍ انتكثف و انتثخر 

  يؼذد يرادم دورج انًاء 

  4يجذ َاتج  انضرب في  

  6يجذ َاتج انضرب في  

  6يجذ َاتج انقطًح ػهى  

*يميز دالالت األلوان في 
 الخريطة.

*يشرح المعالم الطبيعية 
 –لسطح األرض ) الجبال 

 الصحراء(. –السهول 

شرح يفهىو انثقافح وإػطاء 

 أيثهح ػهيها .

 Identify how 
Edison can 
read the 
barcode 

 االدذ
 صفي

اجراء تجرتح في انًختثر و دم صفذح 

 293-292اضتكشف 

  3درش انضرب في 

 دم اوراق ػًم 

 صفي:أوالُ: انصذراء. -

خ الصفي :أكتة تقرير ػٍ صفا

 ضكاٌ انصذراء .

 صفي ثاَياُ: انجثال -

الصفي : أجًغ صىر ػٍ 

 األهًيح األقتصاديح نهصذراء.

 صفي: ثانثاُ: انطهىل 

ال صفي :أجًغ صىر ػٍ 

األَشطح انتي يًارضها ضكاٌ 

 انطهىل انطادهيح.

صفي :شرح يؼُى انثقافح 

 وأَىاػها.

انالصفي :تصًيى يطىيح ػٍ 

انثقافح انًرئيح وانغير يرئيح 

 ًجتًؼك.ن
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  3ورقه ػًم ػهى انضرب في ........................................ واجة

 االثُيٍ
 يذذد انًقصىد تانطذة و يؼذد أَىاػها  صفي

  4درش انضرب في 

 دم اوراق ػًم 

  4ورقه ػًم ػهى انضرب في  ) رضى تياَي ػهى انكتاب (  222واجة ص  واجة

 ثالثاءان
 يذذد انؼًهياخ انرئيطح في تكىٌ انطذة  صفي

  6درش انضرب في 

 دم اوراق ػًم 

 6ورقه ػًم ػهى انضرب في  ........................................ واجة

 األرتؼاء
 يؼذد يرادم دورج انًاء  صفي

  6درش انقطًه ػهى 

 دم اوراق ػًم 

 واجة
ورقح يتاتؼح انطقص انتي انرجاء إكًال و إرضال 

 تى تىزيؼها نهطانة قثم إضثىع 
 6ورقه ػًم ػهى انقطًه ػهى 

 انخًيص
 دم يهاراخ   صفي

  6تاتغ درش انقطًه ػهى 

 ورقه ػًم 

 ورقه ػًم ػهى انقطًح  ........................................ واجة
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 الخطة االسبوعية
 23/ 1/  2020إلــى         19/  1/  2020مــن  لألســـبـوع مــن 

 ( ) ج الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼرتيح انترتيح اإلضالييح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يثيٍ يفهىو انصىو 

 يذذد ػهى يٍ يجة انصىو 

 يتهى ضىرج انهيم تالوج ضهيًح 

 .يفطر يؼاَي انكهًاخ يطتؼيُُا تانًؼجى 

 خ االضتفهاو تصىرج صذيذح.يذذد أدوا 

 .يىظف دروف انؼطف في جًٍم يفيذج 

 

 يالدظح: انرجاء إدضار انكتة انجذيذج نهفصم انثاَي.

 To talk about rules. 

 To talk about trees and why they are 
important. 

Reading :  Anchor, Prepare reading the story (Surprise 
on the path) Pages(61 -67). 

Writing: Anchor , (Do you think the animals were smart 
to follow people? Why?) Answer in a few sentences. 

 االدذ
 دال تجؼم دياتها أدهى يتؼرف ػهى يفهىو انصىو  صفي

Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 
Lessons 1,2  Pages 130,131 

خ )نهصىو(صًى تطاقا واجة يٍ كتاب انُشاط 12+10دم صفذح    
Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 1,2  Pages 111,112 

 االثُيٍ
 أضهىب االضتفهاو شرح وتىضيخ كيفيح ثثىخ شهر ريضاٌ  صفي

Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 
Lessons 3  Page 132 

ح تانترتيةدفع انشهىر انهجري واجة يٍ كتاب انُشاط 42دم صفذح    
Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 3 Page 113 

 انثالثاء
 تالوج ضىرج انهيم  صفي

 Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 أسلوب االستفهام
Lessons 4  Page 133 

ٍ كتاب انُشاطي 44دم صفذح  انتذرية ػهى تالوج ضىرج انهيم واجة  
Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 4 Page 114 

 األرتؼاء
 ........................................ صفي

 Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 أسلوب العطف
Lessons 5  Page 134 

 ........................................ واجة
من كتاب النشاط 02+02فحة حل ص  Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 5   Page 115 

 انخًيص
 ........................................ صفي

63+  63المفردات والتراكيب   Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 
Lessons 6  Page 135 

 ........................................ واجة
........................................ Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 6  Page 116 
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 ( ج ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 

 انتصًيى و انتكُىنىجيا انترتيح األخالقيح انذراضاخ االجتًاػيح انرياضياخ انؼهىو انًادج

 ىَىاتج انتؼه
 
 

 ىوـــانــي

  يطتكشف يفهىو انتثخر و انتكثف 

  يؼذد أَىاع انطذة 

  يًيس تيٍ انتكثف و انتثخر 

  يؼذد يرادم دورج انًاء 

  4يجذ َاتج  انضرب في  

  6يجذ َاتج انضرب في  

  6يجذ َاتج انقطًح ػهى  

*يميز دالالت األلوان في 
 الخريطة.

*يشرح المعالم الطبيعية 
 –لسطح األرض ) الجبال 

 الصحراء(. –السهول 

شرح يفهىو انثقافح وإػطاء 

 أيثهح ػهيها .

 Identify how 
Edison can 
read the 
barcode 

 االدذ
 صفي

اجراء تجرتح في انًختثر و دم صفذح 

 293-292اضتكشف 

  3درش انضرب في 

 دم اوراق ػًم 

 صفي:أوالُ: انصذراء. -

الصفي :أكتة تقرير ػٍ صفاخ 

 ضكاٌ انصذراء .

 ثاَياُ: انجثال صفي -

الصفي : أجًغ صىر ػٍ 

 األهًيح األقتصاديح نهصذراء.

 صفي: ثانثاُ: انطهىل 

ال صفي :أجًغ صىر ػٍ 

األَشطح انتي يًارضها ضكاٌ 

 انطهىل انطادهيح.

صفي :شرح يؼُى انثقافح 

 وأَىاػها.

انالصفي :تصًيى يطىيح ػٍ 

انثقافح انًرئيح وانغير يرئيح 

 نًجتًؼك.
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  3ورقه ػًم ػهى انضرب في ........................................ واجة

 االثُيٍ
 يذذد انًقصىد تانطذة و يؼذد أَىاػها  صفي

  4درش انضرب في 

 دم اوراق ػًم 

  4ورقه ػًم ػهى انضرب في  ) رضى تياَي ػهى انكتاب (  222واجة ص  واجة

 انثالثاء
 اخ انرئيطح في تكىٌ انطذة يذذد انؼًهي صفي

  6درش انضرب في 

 دم اوراق ػًم 

 6ورقه ػًم ػهى انضرب في  ........................................ واجة

 األرتؼاء
 يؼذد يرادم دورج انًاء  صفي

  6درش انقطًه ػهى 

 دم اوراق ػًم 

 واجة
 انرجاء إكًال و إرضال ورقح يتاتؼح انطقص انتي

 تى تىزيؼها نهطانة قثم إضثىع 
 6ورقه ػًم ػهى انقطًه ػهى 

 انخًيص
 دم يهاراخ   صفي

  6تاتغ درش انقطًه ػهى 

 ورقه ػًم 

 ورقه ػًم ػهى انقطًح  ........................................ واجة
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 الخطة االسبوعية
 23/ 1/  2020إلــى         19/  1/  2020مــن  لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼرتيح انترتيح اإلضالييح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يثيٍ يفهىو انصىو 

 يذذد ػهى يٍ يجة انصىو 

 يتهى ضىرج انهيم تالوج ضهيًح 

 .يفطر يؼاَي انكهًاخ يطتؼيُُا تانًؼجى 

 تصىرج صذيذح. يذذد أدواخ االضتفهاو 

 .يىظف دروف انؼطف في جًٍم يفيذج 

 

 يالدظح: انرجاء إدضار انكتة انجذيذج نهفصم انثاَي.

 To talk about rules. 

 To talk about trees and why they are 
important. 

Reading :  Anchor, Prepare reading the story (Surprise 
on the path) Pages(61 -67). 

Writing: Anchor , (Do you think the animals were smart 
to follow people? Why?) Answer in a few sentences. 

 االدذ
 دال تجؼم دياتها أدهى يتؼرف ػهى يفهىو انصىو  صفي

Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 
Lessons 1,2  Pages 130,131 

يٍ كتاب انُشاط 12+10م صفذح د صًى تطاقاخ )نهصىو( واجة  
Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 1,2  Pages 111,112 

 االثُيٍ
 أضهىب االضتفهاو شرح وتىضيخ كيفيح ثثىخ شهر ريضاٌ  صفي

Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 
Lessons 3  Page 132 

يٍ كتاب انُشاط 42دم صفذح  دفع انشهىر انهجريح تانترتية واجة  
Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 3 Page 113 

 انثالثاء
 تالوج ضىرج انهيم  صفي

 Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 أسلوب االستفهام
Lessons 4  Page 133 

اطيٍ كتاب انُش 44دم صفذح  انتذرية ػهى تالوج ضىرج انهيم واجة  
Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 4 Page 114 

 األرتؼاء
 ........................................ صفي

 Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 أسلوب العطف
Lessons 5  Page 134 

 ........................................ واجة
ن كتاب النشاطم 02+02حل صفحة   Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 5   Page 115 

 انخًيص
 ........................................ صفي

63+  63المفردات والتراكيب   Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 
Lessons 6  Page 135 

 ........................................ واجة
........................................ Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 6  Page 116 
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 ( د )الثالث  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتصًيى و انتكُىنىجيا انترتيح األخالقيح انذراضاخ االجتًاػيح انرياضياخ انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  يطتكشف يفهىو انتثخر و انتكثف 

  يؼذد أَىاع انطذة 

  يًيس تيٍ انتكثف و انتثخر 

  يؼذد يرادم دورج انًاء 

  4يجذ َاتج  انضرب في  

  6يجذ َاتج انضرب في  

  6يجذ َاتج انقطًح ػهى  

*يميز دالالت األلوان في 
 الخريطة.

*يشرح المعالم الطبيعية 
 –لسطح األرض ) الجبال 

 لصحراء(.ا –السهول 

شرح يفهىو انثقافح وإػطاء 

 أيثهح ػهيها .

 Identify how 
Edison can 
read the 
barcode 

 االدذ
 صفي

اجراء تجرتح في انًختثر و دم صفذح 

 293-292اضتكشف 

  3درش انضرب في 

 دم اوراق ػًم 

 صفي:أوالُ: انصذراء. -

الصفي :أكتة تقرير ػٍ صفاخ 

 ضكاٌ انصذراء .

 نجثالصفي ثاَياُ: ا -

الصفي : أجًغ صىر ػٍ 

 األهًيح األقتصاديح نهصذراء.

 صفي: ثانثاُ: انطهىل 

ال صفي :أجًغ صىر ػٍ 

األَشطح انتي يًارضها ضكاٌ 

 انطهىل انطادهيح.

صفي :شرح يؼُى انثقافح 

 وأَىاػها.

انالصفي :تصًيى يطىيح ػٍ 

انثقافح انًرئيح وانغير يرئيح 

 نًجتًؼك.
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  3ورقه ػًم ػهى انضرب في ........................................ واجة

 االثُيٍ
 يذذد انًقصىد تانطذة و يؼذد أَىاػها  صفي

  4درش انضرب في 

 دم اوراق ػًم 

  4ورقه ػًم ػهى انضرب في  ) رضى تياَي ػهى انكتاب (  222واجة ص  واجة

 انثالثاء
 في تكىٌ انطذة  يذذد انؼًهياخ انرئيطح صفي

  6درش انضرب في 

 دم اوراق ػًم 

 6ورقه ػًم ػهى انضرب في  ........................................ واجة

 األرتؼاء
 يؼذد يرادم دورج انًاء  صفي

  6درش انقطًه ػهى 

 دم اوراق ػًم 

 واجة
انرجاء إكًال و إرضال ورقح يتاتؼح انطقص انتي 

 ا نهطانة قثم إضثىع تى تىزيؼه
 6ورقه ػًم ػهى انقطًه ػهى 

 انخًيص
 دم يهاراخ   صفي

  6تاتغ درش انقطًه ػهى 

 ورقه ػًم 

 ورقه ػًم ػهى انقطًح  ........................................ واجة
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 الخطة االسبوعية
 23/ 1 / 2020إلــى         19/  1/  2020مــن  لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـالثالث :  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼرتيح انترتيح اإلضالييح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يثيٍ يفهىو انصىو 

 يذذد ػهى يٍ يجة انصىو 

 يتهى ضىرج انهيم تالوج ضهيًح 

 .يفطر يؼاَي انكهًاخ يطتؼيُُا تانًؼجى 

 .يذذد أدواخ االضتفهاو تصىرج صذيذح 

  دروف انؼطف في جًٍم يفيذج.يىظف 

 

 يالدظح: انرجاء إدضار انكتة انجذيذج نهفصم انثاَي.

 To talk about rules. 

 To talk about trees and why they are 
important. 

Reading :  Anchor, Prepare reading the story (Surprise 
on the path) Pages(61 -67). 

Writing: Anchor , (Do you think the animals were smart 
to follow people? Why?) Answer in a few sentences. 

 االدذ
 دال تجؼم دياتها أدهى يتؼرف ػهى يفهىو انصىو  صفي

Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 
Lessons 1,2  Pages 130,131 

ب انُشاطيٍ كتا 12+10دم صفذح  صًى تطاقاخ )نهصىو( واجة  
Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 1,2  Pages 111,112 

 االثُيٍ
 أضهىب االضتفهاو شرح وتىضيخ كيفيح ثثىخ شهر ريضاٌ  صفي

Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 
Lessons 3  Page 132 

انُشاطيٍ كتاب  42دم صفذح  دفع انشهىر انهجريح تانترتية واجة  
Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 3 Page 113 

 انثالثاء
 تالوج ضىرج انهيم  صفي

 Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 أسلوب االستفهام
Lessons 4  Page 133 

يٍ كتاب انُشاط 44دم صفذح  انتذرية ػهى تالوج ضىرج انهيم واجة  
Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 4 Page 114 

 األرتؼاء
 ........................................ صفي

 Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 أسلوب العطف
Lessons 5  Page 134 

 ........................................ واجة
من كتاب النشاط 02+02حل صفحة   Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 5   Page 115 

 انخًيص
 ........................................ صفي

63+  63المفردات والتراكيب   Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 
Lessons 6  Page 135 

 ........................................ واجة
........................................  Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 6  Page 116 
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 ( هـ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتصًيى و انتكُىنىجيا انترتيح األخالقيح انذراضاخ االجتًاػيح انرياضياخ انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 انتثخر و انتكثف  يطتكشف يفهىو 

  يؼذد أَىاع انطذة 

  يًيس تيٍ انتكثف و انتثخر 

  يؼذد يرادم دورج انًاء 

  4يجذ َاتج  انضرب في  

  6يجذ َاتج انضرب في  

  6يجذ َاتج انقطًح ػهى  

*يميز دالالت األلوان في 
 الخريطة.

*يشرح المعالم الطبيعية 
 –لسطح األرض ) الجبال 

 الصحراء(. –السهول 

و انثقافح وإػطاء شرح يفهى

 أيثهح ػهيها .

 Identify how 
Edison can 
read the 
barcode 

 االدذ
 صفي

اجراء تجرتح في انًختثر و دم صفذح 

 293-292اضتكشف 

  3درش انضرب في 

 دم اوراق ػًم 

 صفي:أوالُ: انصذراء. -

الصفي :أكتة تقرير ػٍ صفاخ 

 ضكاٌ انصذراء .

 صفي ثاَياُ: انجثال -

غ صىر ػٍ الصفي : أجً

 األهًيح األقتصاديح نهصذراء.

 صفي: ثانثاُ: انطهىل 

ال صفي :أجًغ صىر ػٍ 

األَشطح انتي يًارضها ضكاٌ 

 انطهىل انطادهيح.

صفي :شرح يؼُى انثقافح 

 وأَىاػها.

انالصفي :تصًيى يطىيح ػٍ 

انثقافح انًرئيح وانغير يرئيح 

 نًجتًؼك.
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  3ورقه ػًم ػهى انضرب في ........................................ واجة

 االثُيٍ
 يذذد انًقصىد تانطذة و يؼذد أَىاػها  صفي

  4درش انضرب في 

 دم اوراق ػًم 

  4ورقه ػًم ػهى انضرب في  ) رضى تياَي ػهى انكتاب (  222واجة ص  واجة

 انثالثاء
 يذذد انؼًهياخ انرئيطح في تكىٌ انطذة  صفي

  6رش انضرب في د

 دم اوراق ػًم 

 6ورقه ػًم ػهى انضرب في  ........................................ واجة

 األرتؼاء
 يؼذد يرادم دورج انًاء  صفي

  6درش انقطًه ػهى 

 دم اوراق ػًم 

 واجة
انرجاء إكًال و إرضال ورقح يتاتؼح انطقص انتي 

 ع تى تىزيؼها نهطانة قثم إضثى
 6ورقه ػًم ػهى انقطًه ػهى 

 انخًيص
 دم يهاراخ   صفي

  6تاتغ درش انقطًه ػهى 

 ورقه ػًم 

 ورقه ػًم ػهى انقطًح  ........................................ واجة
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 الخطة االسبوعية
 23/ 1/  2020إلــى         19/  1/  2020مــن  لألســـبـوع مــن 

 ( ) والثالث  بةالصف والشع
   

 English انهغح انؼرتيح انترتيح اإلضالييح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يثيٍ يفهىو انصىو 

 يذذد ػهى يٍ يجة انصىو 

 يتهى ضىرج انهيم تالوج ضهيًح 

 .يفطر يؼاَي انكهًاخ يطتؼيُُا تانًؼجى 

 .يذذد أدواخ االضتفهاو تصىرج صذيذح 

 فيذج.يىظف دروف انؼطف في جًٍم ي 

 

 يالدظح: انرجاء إدضار انكتة انجذيذج نهفصم انثاَي.

 To talk about rules. 

 To talk about trees and why they are 
important. 

Reading :  Anchor, Prepare reading the story (Surprise 
on the path) Pages(61 -67). 

Writing: Anchor , (Do you think the animals were smart 
to follow people? Why?) Answer in a few sentences. 

 االدذ
 دال تجؼم دياتها أدهى يتؼرف ػهى يفهىو انصىو  صفي

Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 
Lessons 1,2  Pages 130,131 

يٍ كتاب انُشاط 12+10دم صفذح  صًى تطاقاخ )نهصىو( واجة  
Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 1,2  Pages 111,112 

 االثُيٍ
 أضهىب االضتفهاو شرح وتىضيخ كيفيح ثثىخ شهر ريضاٌ  صفي

Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 
Lessons 3  Page 132 

يٍ كتاب انُشاط 42دم صفذح  دفع انشهىر انهجريح تانترتية واجة  
Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 3 Page 113 

 انثالثاء
 تالوج ضىرج انهيم  صفي

 Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 أسلوب االستفهام
Lessons 4  Page 133 

يٍ كتاب انُشاط 44دم صفذح  انتذرية ػهى تالوج ضىرج انهيم واجة  
Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 4 Page 114 

 األرتؼاء
 ........................................ صفي

 Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 أسلوب العطف
Lessons 5  Page 134 

 ........................................ واجة
من كتاب النشاط 02+02حل صفحة   Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 5   Page 115 

 انخًيص
 ........................................ صفي

63+  63المفردات والتراكيب   Bridge to Success , Learner's Book Unit 7 
Lessons 6  Page 135 

 ........................................ واجة
........................................  Bridge to Success , Activity  Book Unit 7 

Lessons 6  Page 116 
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 ( و )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتصًيى و انتكُىنىجيا انترتيح األخالقيح انذراضاخ االجتًاػيح انرياضياخ انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  يطتكشف يفهىو انتثخر و انتكثف 

 ذد أَىاع انطذة يؼ 

  يًيس تيٍ انتكثف و انتثخر 

  يؼذد يرادم دورج انًاء 

  4يجذ َاتج  انضرب في  

  6يجذ َاتج انضرب في  

  6يجذ َاتج انقطًح ػهى  

*يميز دالالت األلوان في 
 الخريطة.

*يشرح المعالم الطبيعية 
 –لسطح األرض ) الجبال 

 الصحراء(. –السهول 

شرح يفهىو انثقافح وإػطاء 

 هح ػهيها .أيث

 Identify how 
Edison can 
read the 
barcode 

 االدذ
 صفي

اجراء تجرتح في انًختثر و دم صفذح 

 293-292اضتكشف 

  3درش انضرب في 

 دم اوراق ػًم 

 صفي:أوالُ: انصذراء. -

الصفي :أكتة تقرير ػٍ صفاخ 

 ضكاٌ انصذراء .

 صفي ثاَياُ: انجثال -

الصفي : أجًغ صىر ػٍ 

 قتصاديح نهصذراء.األهًيح األ

 صفي: ثانثاُ: انطهىل 

ال صفي :أجًغ صىر ػٍ 

األَشطح انتي يًارضها ضكاٌ 

 انطهىل انطادهيح.

صفي :شرح يؼُى انثقافح 

 وأَىاػها.

انالصفي :تصًيى يطىيح ػٍ 

انثقافح انًرئيح وانغير يرئيح 

 نًجتًؼك.
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  3ورقه ػًم ػهى انضرب في ........................................ واجة

 االثُيٍ
 يذذد انًقصىد تانطذة و يؼذد أَىاػها  صفي

  4درش انضرب في 

 دم اوراق ػًم 

  4ورقه ػًم ػهى انضرب في  ) رضى تياَي ػهى انكتاب (  222واجة ص  واجة

 انثالثاء
 يذذد انؼًهياخ انرئيطح في تكىٌ انطذة  صفي

  6درش انضرب في 

 راق ػًم دم او

 6ورقه ػًم ػهى انضرب في  ........................................ واجة

 األرتؼاء
 يؼذد يرادم دورج انًاء  صفي

  6درش انقطًه ػهى 

 دم اوراق ػًم 

 واجة
انرجاء إكًال و إرضال ورقح يتاتؼح انطقص انتي 

 تى تىزيؼها نهطانة قثم إضثىع 
 6ًه ػهى ورقه ػًم ػهى انقط

 انخًيص
 دم يهاراخ   صفي

  6تاتغ درش انقطًه ػهى 

 ورقه ػًم 

 ورقه ػًم ػهى انقطًح  ........................................ واجة

 


