
QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية

    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن               ( أ الثالث )الـــــصــف    

  English اللغح العزتُح الرزتُح االسالهُح الوادج

 ًىاذج الرعلن

 الُىم
 َثُي هفهىم الظىم 

 َحذد علً هي َجة الظىم 

  هزاعُا الرٌغُن والضثظ السلُنَقزأ الٌض قزاءج جهزَح سلُوح      .        

 حذاز هىضحا الثذاَح والىسظ والٌهاَح.َحذد ذطىر األ 

 To tell the time using (o’clock). 

 To recognize words that sound the same, like(one- 

won) 

 االحذ
 99قظح حال ذجعل حُاذها أحلً طفحح  َرعزف علً هفهىم الظىم طفٍ

Bridge to Success  

Learner’s Book, Lessons (6-7), Pages (94-95) 

 

 هي كراب الٌشاط  10طفحح َحفظ أركاى اإلسالم واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lessons (6-7) Pages (81-82) 

 االثٌُي
 قزاءج قظح حال ذجعل حُاذها أحلً َثُي كُف ذثثد رؤَح الهالل طفٍ

Bridge to Success  

Learner’s Book, Lesson (8) Page (96) 

 هي كراب الطالة 42هالء طفحح الرذرب علً اإل َلخض فضائل الظىم واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lesson (8) Page (83) 

 الثالثاء
 هالءعلً دفرز اإل 42إهالء طفحح  عول خزَطح سهٌُح للظىم               طفٍ

Bridge to Success  

Learner’s Book, Lesson (9)Page (97) 

 هي كراب الٌشاط12طفحح  حل ًشاط أثزٌ خثزذٍ واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lesson (9) Page (84) 

 االرتعاء
 Dictation لًذها أحاذاتع قظح حال ذجعل حُ  طفٍ

 Sheet in File ذلخُض قظح حال ذجعل حُاذها أحلً علً دفرز الٌسخ  واجة

ا

 لخوُس

 91+92والٌض الرطثُقٍ طفحح   هي كراب الٌشاط   13+11 حل طفحح  طفٍ
Bridge to Success  

Learner’s Book, Lesson (10) Page (98) 

   واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lesson (10) Page (85) 
 



QM-119-F3 

 االخالقُح الرزتُح  الذراساخ االجرواعُح  الزَاضُاخ العلىم الوادج

 ًىاذج الرعلن

 الُىم

 وطف ذاثُزاخ االًهُاراخ االرضُح والفُاضاًاخ علً االرع. ∙

 وطف القىي الرً ذرسثة فً حذوز الرجىَح والرعزَح∙

 ذحلُل كُفُح ذغُُز االًساى لالرع

 

  ٍ9،  0الضزب ف 

  ٍ9،  0إَجاد ًاذج القسوح عل 

  6الضزب فٍ العاهل 

  7الضزب فٍ العاهل 

 ٍ7،  6 القسوح عل 

  َظون هخططاُ ورسىهاخ للجهاخ

 األطلُح.

  َسرٌرج طزائق ذحذَذ الجهاخ

 األطلُح.

  َرعزف علً أهوُح األهاًح

 للفزد والوجروع

 االحذ

 الجهاخ األطلُح 424-423حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  ذاثُز االًهُاراخ االرضُح طفٍ
هفهىم األهاًح وأهوُرح للفزد 

 عوالوجرو

 أكرة قظح قظُزج ذذل علً األهاًح 99حل ص 241حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  492حفظ هفهىم االًهُار االرضً والفُضاى ص واجة

 االثٌُي

  الجهاخ الفزعُح  240-249حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  497اجاتح ص  طفٍ

  41صحل  249حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  496ص  واجة

 الثالثاء

  طزائق ذحذَذ الجهاخ األطلُح 210-229حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  441القىي الرً ذرسثة فً حذوز الرجىَح ص  طفٍ

  49حل ص 219حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  442ص  4السؤال رقن  واجة

 االرتعاء

   216-211ي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح حل الروارَ 446القىي الرً ذسثة الرعزَح ص  طفٍ

   217حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  440ص  واجة

 الخوُس

   264-269حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  449اجاتح ص  طفٍ

   264حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  448 -441ص  واجة

 



QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية

    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن               (ب  الث )الثالـــــصــف    

  English اللغح العزتُح الرزتُح االسالهُح الوادج

 ًىاذج الرعلن

 الُىم
 َثُي هفهىم الظىم 

 َحذد علً هي َجة الظىم 

 َقزأ الٌض قزاءج جهزَح سلُوح هزاعُا الرٌغُن والضثظ السلُن      .        

 حذاز هىضحا الثذاَح والىسظ والٌهاَح.َحذد ذطىر األ 

 To tell the time using (o’clock). 

 To recognize words that sound the same, like(one- 

won) 

 االحذ
 99قظح حال ذجعل حُاذها أحلً طفحح  َرعزف علً هفهىم الظىم طفٍ

Bridge to Success  

Learner’s Book, Lessons (6-7), Pages (94-95) 

 

 هي كراب الٌشاط  10طفحح َحفظ أركاى اإلسالم واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lessons (6-7) Pages (81-82) 

 االثٌُي
 قزاءج قظح حال ذجعل حُاذها أحلً َثُي كُف ذثثد رؤَح الهالل طفٍ

Bridge to Success  

Learner’s Book, Lesson (8) Page (96) 

 هي كراب الطالة 42الرذرب علً اإلهالء طفحح  َلخض فضائل الظىم واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lesson (8) Page (83) 

 الثالثاء
 علً دفرز اإلهالء 42إهالء طفحح  عول خزَطح سهٌُح للظىم               طفٍ

Bridge to Success  

Learner’s Book, Lesson (9)Page (97) 

 هي كراب الٌشاط12طفحح  حل ًشاط أثزٌ خثزذٍ واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lesson (9) Page (84) 

 االرتعاء
 Dictation ذها أحلًاذاتع قظح حال ذجعل حُ  طفٍ

 Sheet in File ذلخُض قظح حال ذجعل حُاذها أحلً علً دفرز الٌسخ  واجة

ا

 لخوُس

 91+92والٌض الرطثُقٍ طفحح   هي كراب الٌشاط   13+11 حل طفحح  طفٍ
Bridge to Success  

Learner’s Book, Lesson (10) Page (98) 

   واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lesson (10) Page (85) 
 



QM-119-F3 

 الرزتُح االخالقُح  الذراساخ االجرواعُح  الزَاضُاخ العلىم الوادج

 ًىاذج الرعلن

 الُىم

 ذاثُزاخ االًهُاراخ االرضُح والفُاضاًاخ علً االرع. وطف ∙

 وطف القىي الرً ذرسثة فً حذوز الرجىَح والرعزَح∙

 ذحلُل كُفُح ذغُُز االًساى لالرع

 

  ٍ9،  0الضزب ف 

  ٍ9،  0إَجاد ًاذج القسوح عل 

  6الضزب فٍ العاهل 

  7الضزب فٍ العاهل 

  ٍ7،  6القسوح عل 

  َظون هخططاُ ورسىهاخ للجهاخ

 طلُح.األ

  َسرٌرج طزائق ذحذَذ الجهاخ

 األطلُح.

  َرعزف علً أهوُح األهاًح

 للفزد والوجروع

 االحذ

 الجهاخ األطلُح 424-423حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  ذاثُز االًهُاراخ االرضُح طفٍ
هفهىم األهاًح وأهوُرح للفزد 

 والوجروع

 أكرة قظح قظُزج ذذل علً األهاًح 99حل ص 241حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  492الفُضاى صحفظ هفهىم االًهُار االرضً و واجة

 االثٌُي

  الجهاخ الفزعُح  240-249حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  497اجاتح ص  طفٍ

  41حل ص 249حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  496ص  واجة

 الثالثاء

  طزائق ذحذَذ الجهاخ األطلُح 210-229حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  441فً حذوز الرجىَح ص القىي الرً ذرسثة  طفٍ

  49حل ص 219حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  442ص  4السؤال رقن  واجة

 االرتعاء

   216-211حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  446القىي الرً ذسثة الرعزَح ص  طفٍ

   217حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  440ص  واجة

 الخوُس

   264-269حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  449اجاتح ص  طفٍ

   264حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  448 -441ص  واجة

 



QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية

    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018ــن لألســـبـوع م              (ج  الثالث )الـــــصــف    

  English اللغح العزتُح الرزتُح االسالهُح الوادج

 ًىاذج الرعلن

 الُىم
 َثُي هفهىم الظىم 

 َحذد علً هي َجة الظىم 

 َقزأ الٌض قزاءج جهزَح سلُوح هزاعُا الرٌغُن والضثظ السلُن      .        

 َح والىسظ والٌهاَح.حذاز هىضحا الثذاَحذد ذطىر األ 

 To tell the time using (o’clock). 

 To recognize words that sound the same, like(one- 

won) 

 االحذ
 99قظح حال ذجعل حُاذها أحلً طفحح  َرعزف علً هفهىم الظىم طفٍ

Bridge to Success  

Learner’s Book, Lessons (6-7), Pages (94-95) 

 

 هي كراب الٌشاط  10طفحح ى اإلسالمَحفظ أركا واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lessons (6-7) Pages (81-82) 

 االثٌُي
 قزاءج قظح حال ذجعل حُاذها أحلً َثُي كُف ذثثد رؤَح الهالل طفٍ

Bridge to Success  

Learner’s Book, Lesson (8) Page (96) 

 هي كراب الطالة 42اإلهالء طفحح الرذرب علً  َلخض فضائل الظىم واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lesson (8) Page (83) 

 الثالثاء
 علً دفرز اإلهالء 42إهالء طفحح  عول خزَطح سهٌُح للظىم               طفٍ

Bridge to Success  

Learner’s Book, Lesson (9)Page (97) 

 ي كراب الٌشاطه12طفحح  حل ًشاط أثزٌ خثزذٍ واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lesson (9) Page (84) 

 االرتعاء
 Dictation ذها أحلًاذاتع قظح حال ذجعل حُ  طفٍ

 Sheet in File ذلخُض قظح حال ذجعل حُاذها أحلً علً دفرز الٌسخ  واجة

ا

 لخوُس

 91+92 والٌض الرطثُقٍ طفحح  هي كراب الٌشاط   13+11 حل طفحح  طفٍ
Bridge to Success  

Learner’s Book, Lesson (10) Page (98) 

   واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lesson (10) Page (85) 
 



QM-119-F3 

 الرزتُح االخالقُح  الذراساخ االجرواعُح  الزَاضُاخ العلىم الوادج

 ًىاذج الرعلن

 الُىم

 ًاخ علً االرع.وطف ذاثُزاخ االًهُاراخ االرضُح والفُاضا ∙

 وطف القىي الرً ذرسثة فً حذوز الرجىَح والرعزَح∙

 ذحلُل كُفُح ذغُُز االًساى لالرع

 

  ٍ9،  0الضزب ف 

  ٍ9،  0إَجاد ًاذج القسوح عل 

  6الضزب فٍ العاهل 

  7الضزب فٍ العاهل 

  ٍ7،  6القسوح عل 

  َظون هخططاُ ورسىهاخ للجهاخ

 األطلُح.

  َسرٌرج طزائق ذحذَذ الجهاخ

 طلُح.األ

  َرعزف علً أهوُح األهاًح

 للفزد والوجروع

 االحذ

 الجهاخ األطلُح 424-423حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  ذاثُز االًهُاراخ االرضُح طفٍ
هفهىم األهاًح وأهوُرح للفزد 

 والوجروع

 أكرة قظح قظُزج ذذل علً األهاًح 99حل ص 241ح حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفح 492حفظ هفهىم االًهُار االرضً والفُضاى ص واجة

 االثٌُي

  الجهاخ الفزعُح  240-249حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  497اجاتح ص  طفٍ

  41حل ص 249حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  496ص  واجة

 الثالثاء

  طزائق ذحذَذ الجهاخ األطلُح 210-229ذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح حل الروارَي ال 441القىي الرً ذرسثة فً حذوز الرجىَح ص  طفٍ

  49حل ص 219حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  442ص  4السؤال رقن  واجة

 االرتعاء

   216-211حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  446القىي الرً ذسثة الرعزَح ص  طفٍ

   217ٌشلُح طفحح حل واجثاذٍ الو 440ص  واجة

 الخوُس

   264-269حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  449اجاتح ص  طفٍ

   264حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  448 -441ص  واجة

 



QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية

    25/   01 /2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن               (د  الثالث )الـــــصــف    

  English اللغح العزتُح الرزتُح االسالهُح الوادج

 ًىاذج الرعلن

 الُىم
 َثُي هفهىم الظىم 

 َحذد علً هي َجة الظىم 

 َقزأ الٌض قزاءج جهزَح سلُوح هزاعُا الرٌغُن والضثظ السلُن      .        

 حذاز هىضحا الثذاَح والىسظ والٌهاَح.َحذد ذطىر األ 

 To tell the time using (o’clock). 

 To recognize words that sound the same, like(one- 

won) 

 االحذ
 99قظح حال ذجعل حُاذها أحلً طفحح  َرعزف علً هفهىم الظىم طفٍ

Bridge to Success  

Learner’s Book, Lessons (6-7), Pages (94-95) 

 

 هي كراب الٌشاط  10طفحح َحفظ أركاى اإلسالم واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lessons (6-7) Pages (81-82) 

 االثٌُي
 قزاءج قظح حال ذجعل حُاذها أحلً َثُي كُف ذثثد رؤَح الهالل طفٍ

Bridge to Success  

Learner’s Book, Lesson (8) Page (96) 

 هي كراب الطالة 42الرذرب علً اإلهالء طفحح  َلخض فضائل الظىم واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lesson (8) Page (83) 

 الثالثاء
 علً دفرز اإلهالء 42إهالء طفحح  عول خزَطح سهٌُح للظىم               طفٍ

Bridge to Success  

Learner’s Book, Lesson (9)Page (97) 

 هي كراب الٌشاط12طفحح  حل ًشاط أثزٌ خثزذٍ واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lesson (9) Page (84) 

 االرتعاء
 Dictation ذها أحلًاذاتع قظح حال ذجعل حُ  طفٍ

 Sheet in File ذلخُض قظح حال ذجعل حُاذها أحلً علً دفرز الٌسخ  واجة

ا

 لخوُس

 91+92والٌض الرطثُقٍ طفحح   هي كراب الٌشاط   13+11 حل طفحح  طفٍ
Bridge to Success  

Learner’s Book, Lesson (10) Page (98) 

   واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lesson (10) Page (85) 
 



QM-119-F3 

 الرزتُح االخالقُح  الذراساخ االجرواعُح  الزَاضُاخ العلىم الوادج

 ًىاذج الرعلن

 الُىم

 وطف ذاثُزاخ االًهُاراخ االرضُح والفُاضاًاخ علً االرع. ∙

 فً حذوز الرجىَح والرعزَح وطف القىي الرً ذرسثة∙

 ذحلُل كُفُح ذغُُز االًساى لالرع

 

  ٍ9،  0الضزب ف 

  ٍ9،  0إَجاد ًاذج القسوح عل 

  6الضزب فٍ العاهل 

  7الضزب فٍ العاهل 

  ٍ7،  6القسوح عل 

  َظون هخططاُ ورسىهاخ للجهاخ

 األطلُح.

  َسرٌرج طزائق ذحذَذ الجهاخ

 األطلُح.

  َرعزف علً أهوُح األهاًح

 والوجروعللفزد 

 االحذ

 الجهاخ األطلُح 424-423حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  ذاثُز االًهُاراخ االرضُح طفٍ
هفهىم األهاًح وأهوُرح للفزد 

 والوجروع

 األهاًحأكرة قظح قظُزج ذذل علً  99حل ص 241حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  492حفظ هفهىم االًهُار االرضً والفُضاى ص واجة

 االثٌُي

  الجهاخ الفزعُح  240-249حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  497اجاتح ص  طفٍ

  41حل ص 249حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  496ص  واجة

 الثالثاء

  طزائق ذحذَذ الجهاخ األطلُح 210-229حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  441القىي الرً ذرسثة فً حذوز الرجىَح ص  طفٍ

  49حل ص 219حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  442ص  4السؤال رقن  واجة

 االرتعاء

   216-211حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  446القىي الرً ذسثة الرعزَح ص  طفٍ

   217حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  440ص  واجة

 الخوُس

   264-269حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  449 اجاتح ص طفٍ

   264حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  448 -441ص  واجة

 



QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية

    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن               (هـ  الثالث )الـــــصــف    

  English اللغح العزتُح ُحالرزتُح االساله الوادج

 ًىاذج الرعلن

 الُىم
 َثُي هفهىم الظىم 

 َحذد علً هي َجة الظىم 

 َقزأ الٌض قزاءج جهزَح سلُوح هزاعُا الرٌغُن والضثظ السلُن      .        

 حذاز هىضحا الثذاَح والىسظ والٌهاَح.َحذد ذطىر األ 

 To tell the time using (o’clock). 

 To recognize words that sound the same, like(one- 

won) 

 االحذ
 99قظح حال ذجعل حُاذها أحلً طفحح  َرعزف علً هفهىم الظىم طفٍ

Bridge to Success  

Learner’s Book, Lessons (6-7), Pages (94-95) 

 

 هي كراب الٌشاط  10طفحح َحفظ أركاى اإلسالم واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lessons (6-7) Pages (81-82) 

 االثٌُي
 قزاءج قظح حال ذجعل حُاذها أحلً َثُي كُف ذثثد رؤَح الهالل طفٍ

Bridge to Success  

Learner’s Book, Lesson (8) Page (96) 

 هي كراب الطالة 42الرذرب علً اإلهالء طفحح  َلخض فضائل الظىم واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lesson (8) Page (83) 

 الثالثاء
 علً دفرز اإلهالء 42إهالء طفحح  عول خزَطح سهٌُح للظىم               طفٍ

Bridge to Success  

Learner’s Book, Lesson (9)Page (97) 

 هي كراب الٌشاط12طفحح  حل ًشاط أثزٌ خثزذٍ واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lesson (9) Page (84) 

 الرتعاءا
 Dictation ذها أحلًاذاتع قظح حال ذجعل حُ  طفٍ

 Sheet in File ذلخُض قظح حال ذجعل حُاذها أحلً علً دفرز الٌسخ  واجة

ا

 لخوُس

 91+92والٌض الرطثُقٍ طفحح   هي كراب الٌشاط   13+11 حل طفحح  طفٍ
Bridge to Success  

Learner’s Book, Lesson (10) Page (98) 

   واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lesson (10) Page (85) 
 



QM-119-F3 

 الرزتُح االخالقُح  الذراساخ االجرواعُح  الزَاضُاخ العلىم الوادج

 ًىاذج الرعلن

 الُىم

 وطف ذاثُزاخ االًهُاراخ االرضُح والفُاضاًاخ علً االرع. ∙

 وطف القىي الرً ذرسثة فً حذوز الرجىَح والرعزَح∙

 ُح ذغُُز االًساى لالرعذحلُل كُف

 

  ٍ9،  0الضزب ف 

  ٍ9،  0إَجاد ًاذج القسوح عل 

  6الضزب فٍ العاهل 

  7الضزب فٍ العاهل 

  ٍ7،  6القسوح عل 

  َظون هخططاُ ورسىهاخ للجهاخ

 األطلُح.

  َسرٌرج طزائق ذحذَذ الجهاخ

 األطلُح.

  َرعزف علً أهوُح األهاًح

 للفزد والوجروع

 االحذ

 الجهاخ األطلُح 424-423حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  خ االرضُحذاثُز االًهُارا طفٍ
هفهىم األهاًح وأهوُرح للفزد 

 والوجروع

 أكرة قظح قظُزج ذذل علً األهاًح 99حل ص 241حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  492حفظ هفهىم االًهُار االرضً والفُضاى ص واجة

 االثٌُي

  الجهاخ الفزعُح  240-249الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  حل 497اجاتح ص  طفٍ

  41حل ص 249حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  496ص  واجة

 الثالثاء

  طزائق ذحذَذ الجهاخ األطلُح 210-229حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  441القىي الرً ذرسثة فً حذوز الرجىَح ص  طفٍ

  49حل ص 219حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  442ص  4السؤال رقن  جةوا

 االرتعاء

   216-211حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  446القىي الرً ذسثة الرعزَح ص  طفٍ

   217حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  440ص  واجة

 الخوُس

   264-269داخل الظف طفحح حل الروارَي الذاذُح و الوسائل  449اجاتح ص  طفٍ

   264حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  448 -441ص  واجة

 



QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية

    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن               (و  الثالث )الـــــصــف    

  English اللغح العزتُح الرزتُح االسالهُح الوادج

 علنًىاذج الر

 الُىم
 َثُي هفهىم الظىم 

 َحذد علً هي َجة الظىم 

 َقزأ الٌض قزاءج جهزَح سلُوح هزاعُا الرٌغُن والضثظ السلُن      .        

 حذاز هىضحا الثذاَح والىسظ والٌهاَح.َحذد ذطىر األ 

 To tell the time using (o’clock). 

 To recognize words that sound the same, like(one- 

won) 

 االحذ
 99قظح حال ذجعل حُاذها أحلً طفحح  َرعزف علً هفهىم الظىم طفٍ

Bridge to Success  

Learner’s Book, Lessons (6-7), Pages (94-95) 

 

 هي كراب الٌشاط  10طفحح َحفظ أركاى اإلسالم واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lessons (6-7) Pages (81-82) 

 االثٌُي
 قزاءج قظح حال ذجعل حُاذها أحلً َثُي كُف ذثثد رؤَح الهالل طفٍ

Bridge to Success  

Learner’s Book, Lesson (8) Page (96) 

 هي كراب الطالة 42الرذرب علً اإلهالء طفحح  َلخض فضائل الظىم واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lesson (8) Page (83) 

 الثالثاء
 علً دفرز اإلهالء 42إهالء طفحح  عول خزَطح سهٌُح للظىم               طفٍ

Bridge to Success  

Learner’s Book, Lesson (9)Page (97) 

 هي كراب الٌشاط12طفحح  حل ًشاط أثزٌ خثزذٍ واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lesson (9) Page (84) 

 االرتعاء
 Dictation ا أحلًذهاذاتع قظح حال ذجعل حُ  طفٍ

 Sheet in File ذلخُض قظح حال ذجعل حُاذها أحلً علً دفرز الٌسخ  واجة

ا

 لخوُس

 91+92والٌض الرطثُقٍ طفحح   هي كراب الٌشاط   13+11 حل طفحح  طفٍ
Bridge to Success  

Learner’s Book, Lesson (10) Page (98) 

   واجة
Bridge to Success  

Activity Book, Lesson (10) Page (85) 
 



QM-119-F3 

 الرزتُح االخالقُح  الذراساخ االجرواعُح  الزَاضُاخ العلىم الوادج

 ًىاذج الرعلن

 الُىم

 وطف ذاثُزاخ االًهُاراخ االرضُح والفُاضاًاخ علً االرع. ∙

 وطف القىي الرً ذرسثة فً حذوز الرجىَح والرعزَح∙

 ذحلُل كُفُح ذغُُز االًساى لالرع

 

  ٍ9 ، 0الضزب ف 

  ٍ9،  0إَجاد ًاذج القسوح عل 

  6الضزب فٍ العاهل 

  7الضزب فٍ العاهل 

  ٍ7،  6القسوح عل 

  َظون هخططاُ ورسىهاخ للجهاخ

 األطلُح.

  َسرٌرج طزائق ذحذَذ الجهاخ

 األطلُح.

  َرعزف علً أهوُح األهاًح

 للفزد والوجروع

 االحذ

 الجهاخ األطلُح 424-423ائل داخل الظف طفحح حل الروارَي الذاذُح و الوس ذاثُز االًهُاراخ االرضُح طفٍ
هفهىم األهاًح وأهوُرح للفزد 

 والوجروع

 أكرة قظح قظُزج ذذل علً األهاًح 99حل ص 241حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  492حفظ هفهىم االًهُار االرضً والفُضاى ص واجة

 االثٌُي

  الجهاخ الفزعُح  240-249ف طفحح حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظ 497اجاتح ص  طفٍ

  41حل ص 249حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  496ص  واجة

 الثالثاء

  طزائق ذحذَذ الجهاخ األطلُح 210-229حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  441القىي الرً ذرسثة فً حذوز الرجىَح ص  طفٍ

  49حل ص 219ٌشلُح طفحح حل واجثاذٍ الو 442ص  4السؤال رقن  واجة

 االرتعاء

   216-211حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  446القىي الرً ذسثة الرعزَح ص  طفٍ

   217حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  440ص  واجة

 الخوُس

   264-269حل الروارَي الذاذُح و الوسائل داخل الظف طفحح  449اجاتح ص  طفٍ

   264حل واجثاذٍ الوٌشلُح طفحح  448 -441ص  واجة

 


