
 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 21/ 02/  9102إلــى         17/  02/  9102لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعغتٍح انتغتٍح اإلصاليٍح انًاصج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌثٍٍ يفهىو انتضايخ 

 ٌضتُتج جزاء انعفى وانتضايخ 

 .ٌقغأ انُض قغاءج جهغٌح صهًٍح 

 .ٌىظف أصواخ االصتفهاو فً جًم يٍ إَشائه 

 )كتاتح عصانح(انُشاط االثغائً: كتاتح َض وطفً

-To identify the long (e) sound. 
-To write questions and answer them. 

Reading: Anchor-Practice reading the story (Work 
in the Garden) Pages 50 - 55 

Writing: Write your own sentences using the 
vocabulary (perfect- favorite – grin). 

 االدض
 يٍ كتاب انُشاط 84إيالء طفذح  شغح صعس انتضايخ طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lessons 7 & 8 
Ps. 117 &118 

 ------------------------- ٌكتة تانضفتغ يىقفاً كاٌ فٍه يتضايذاً  واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lessons 7 & 8 

Ps. 99 & 100 

 االثٍٍُ
 أصهىب االصتفهاو يتاتعح انضعس طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lesson 9 
P. 119 

 يٍ كتاب انُشاط 89دم طفذح  دفع صىعج انًزيم واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lesson 9 

P. 101 

 انثالثاء
 يٍ كتاب انطانة 030+031أصهىب االصتفهاو طفذح تضًٍع صىعج انًزيم طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lesson 10 
P.120 

 يٍ كتاب انُشاط 88دم طفذح  75دم طـ واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lesson 10 

P 102 

 األعتعاء
 يٍ كتاب انطانة  032+  034انًفغصاخ وانتغاكٍة طفذح  ............................................... طفً

Dictation  
Sheet in File 

 يٍ كتاب انُشاط  78دم طفذح  ............................................... واجة
Write 4 questions using (What do – What does –

How do – How does) and answer them. 

 انشًٍش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           قغاءج قظح يانك انُضغ انظهثً                                                                                                   ............................................... طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lesson 11 
P.121 

 يٍ كتاب انطانة 087َضز طفذح  ............................................... واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lesson 11 

P 103 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتغتٍح األسالقٍح انضعاصاخ االجتًاعٍح ٌاضٍاخانغ انعهىو انًاصج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌعغف انًُار 

  ٌذضص عهى ياطا ٌعتًض انًُار 

  ٌعٍٍ انًُاساخ انًشتهفح عهى صطخ

 األعع 

  أٌ ٌجض َاتج انضغب تئصتشضاو ساطٍح

 انتجًٍع

 أٌ ٌكتة انتعاتٍغ 

 أٌ ٌجض قًٍح انتعاتٍغ 

 

 فً صونح  ٌُاقش أهًٍح انتغاث وأَىاعح

 اإلياعاخ انعغتٍح انًتذضج .

  َعضص انعُاطغ انتً تشًم انهىٌح

 انثقافٍح 

 االدض
 يانًقظىص تانًُار؟ طفً

 صعس : ساطٍح انتجًٍع

 دم انتًاعٌٍ انظاتٍح 

  515طفذح 

 43،ص 55واجة ص 
واجة عصى سغٌطح ثقافٍح نهضونح انتً ٌُتًً انٍها 

 انطانة 

  517واجثاتً انًُزنٍح طفذح  ................................ واجة

 االثٍٍُ
 يانظي ٌؤثغ عهى انًُار؟ طفً

 

 تاتع صعس : ساطٍح انتجًٍع 

 دم انًضائم 

  516طفذح 

 518واجثاتً انًُزنٍح طفذح  ............................ واجة

 انثالثاء
 يانًقظىص تانفظىل ؟ طفً

 صعس : كتاتح انتعاتٍغ 

 انظاتٍح و انًضائمدم انتًاعٌٍ 

 524 -523طفذح  

 526، 525واجثاتً انًُزنٍح طفذح  ............................ واجة

 األعتعاء
 دم تضعٌثاخ  طفً

 صعس : إٌجاص قًٍح انتعاتٍغ

 دم انتًاعٌٍ انظاتٍح 

   529طفذح 

 531واجثاتً انًُزنٍح طفذح  343واجة ص  واجة

 انشًٍش
 اخ َهاٌح انىدضج دم تضعٌث طفً

 صعس : إٌجاص قًٍح انتعاتٍغ

 دم انًضائم

   535طفذح 

 532واجثاتً انًُزنٍح طفذح   321ص  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 21/ 02/  9102إلــى         17/  02/  9102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعغتٍح انتغتٍح اإلصاليٍح انًاصج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌثٍٍ يفهىو انتضايخ 

 ٌضتُتج جزاء انعفى وانتضايخ 

 .ٌقغأ انُض قغاءج جهغٌح صهًٍح 

 .ٌىظف أصواخ االصتفهاو فً جًم يٍ إَشائه 

 انُشاط االثغائً: كتاتح َض وطفً)كتاتح عصانح(

-To identify the long (e) sound. 
-To write questions and answer them. 

Reading: Anchor-Practice reading the story (Work 
in the Garden) Pages 50 - 55 

Writing: Write your own sentences using the 
vocabulary (perfect- favorite – grin). 

 االدض
 يٍ كتاب انُشاط 84إيالء طفذح  شغح صعس انتضايخ طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lessons 7 & 8 
Ps. 117 &118 

 ------------------------- ٌكتة تانضفتغ يىقفاً كاٌ فٍه يتضايذاً  واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lessons 7 & 8 

Ps. 99 & 100 

 االثٍٍُ
 أصهىب االصتفهاو يتاتعح انضعس طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lesson 9 
P. 119 

 يٍ كتاب انُشاط 89دم طفذح  دفع صىعج انًزيم واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lesson 9 

P. 101 

 انثالثاء
 يٍ كتاب انطانة 030+031أصهىب االصتفهاو طفذح تضًٍع صىعج انًزيم طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lesson 10 
P.120 

 يٍ كتاب انُشاط 88طفذح  دم 75دم طـ واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lesson 10 

P 102 

 األعتعاء
 يٍ كتاب انطانة  032+  034انًفغصاخ وانتغاكٍة طفذح  ............................................... طفً

Dictation  
Sheet in File 

 يٍ كتاب انُشاط  78دم طفذح  ............................................... واجة
Write 4 questions using (What do – What does –

How do – How does) and answer them. 

 انشًٍش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             قغاءج قظح يانك انُضغ انظهثً                                                 ............................................... طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lesson 11 
P.121 

 انةيٍ كتاب انط 087َضز طفذح  ............................................... واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lesson 11 

P 103 

 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ب )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتغتٍح األسالقٍح انضعاصاخ االجتًاعٍح انغٌاضٍاخ انعهىو انًاصج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌعغف انًُار 

  ٌذضص عهى ياطا ٌعتًض انًُار 

  ٌعٍٍ انًُاساخ انًشتهفح عهى صطخ

 ألعع ا

  أٌ ٌجض َاتج انضغب تئصتشضاو ساطٍح

 انتجًٍع

 أٌ ٌكتة انتعاتٍغ 

 أٌ ٌجض قًٍح انتعاتٍغ 

 

  ٌُاقش أهًٍح انتغاث وأَىاعح فً صونح

 اإلياعاخ انعغتٍح انًتذضج .

  َعضص انعُاطغ انتً تشًم انهىٌح

 انثقافٍح 

 االدض
 يانًقظىص تانًُار؟ طفً

 صعس : ساطٍح انتجًٍع

  دم انتًاعٌٍ انظاتٍح

  515طفذح 

 43،ص 55واجة ص 
واجة عصى سغٌطح ثقافٍح نهضونح انتً ٌُتًً انٍها 

 انطانة 

  517واجثاتً انًُزنٍح طفذح  ................................ واجة

 االثٍٍُ
 يانظي ٌؤثغ عهى انًُار؟ طفً

 

 تاتع صعس : ساطٍح انتجًٍع 

 دم انًضائم 

  516طفذح 

 518واجثاتً انًُزنٍح طفذح  ............................ واجة

 انثالثاء
 يانًقظىص تانفظىل ؟ طفً

 صعس : كتاتح انتعاتٍغ 

 دم انتًاعٌٍ انظاتٍح و انًضائم

 524 -523طفذح  

 526، 525واجثاتً انًُزنٍح طفذح  ............................ واجة

 األعتعاء
 دم تضعٌثاخ  طفً

 ًح انتعاتٍغصعس : إٌجاص قٍ

 دم انتًاعٌٍ انظاتٍح 

   529طفذح 

 531واجثاتً انًُزنٍح طفذح  343واجة ص  واجة

 انشًٍش
 دم تضعٌثاخ َهاٌح انىدضج  طفً

 صعس : إٌجاص قًٍح انتعاتٍغ

 دم انًضائم

   535طفذح 

 532واجثاتً انًُزنٍح طفذح   321ص  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 21/ 02/  9102إلــى         17/  02/  9102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعغتٍح انتغتٍح اإلصاليٍح انًاصج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌثٍٍ يفهىو انتضايخ 

 ٌضتُتج جزاء انعفى وانتضايخ 

 .ٌقغأ انُض قغاءج جهغٌح صهًٍح 

 ائه.ٌىظف أصواخ االصتفهاو فً جًم يٍ إَش 

 انُشاط االثغائً: كتاتح َض وطفً)كتاتح عصانح(

-To identify the long (e) sound. 
-To write questions and answer them. 

Reading: Anchor-Practice reading the story (Work 
in the Garden) Pages 50 - 55 

Writing: Write your own sentences using the 
vocabulary (perfect- favorite – grin). 

 االدض
 يٍ كتاب انُشاط 84إيالء طفذح  شغح صعس انتضايخ طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lessons 7 & 8 
Ps. 117 &118 

 ------------------------- ٌكتة تانضفتغ يىقفاً كاٌ فٍه يتضايذاً  واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lessons 7 & 8 

Ps. 99 & 100 

 االثٍٍُ
 أصهىب االصتفهاو يتاتعح انضعس طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lesson 9 
P. 119 

 يٍ كتاب انُشاط 89دم طفذح  دفع صىعج انًزيم واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lesson 9 

P. 101 

 انثالثاء
 يٍ كتاب انطانة 030+031صهىب االصتفهاو طفذحأ تضًٍع صىعج انًزيم طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lesson 10 
P.120 

 يٍ كتاب انُشاط 88دم طفذح  75دم طـ واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lesson 10 

P 102 

 األعتعاء
 يٍ كتاب انطانة  032+  034خ وانتغاكٍة طفذح انًفغصا ............................................... طفً

Dictation  
Sheet in File 

 يٍ كتاب انُشاط  78دم طفذح  ............................................... واجة
Write 4 questions using (What do – What does –

How do – How does) and answer them. 

 انشًٍش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           قغاءج قظح يانك انُضغ انظهثً                                                                                                   ............................................... طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lesson 11 
P.121 

 يٍ كتاب انطانة 087َضز طفذح  ............................................... واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lesson 11 

P 103 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

 ألسالقٍحانتغتٍح ا انضعاصاخ االجتًاعٍح انغٌاضٍاخ انعهىو انًاصج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌعغف انًُار 

  ٌذضص عهى ياطا ٌعتًض انًُار 

  ٌعٍٍ انًُاساخ انًشتهفح عهى صطخ

 األعع 

  َاتج انضغب تئصتشضاو ساطٍح  ٌجض

 انتجًٍع

 ٌكتة انتعاتٍغ 

  ٌجض قًٍح انتعاتٍغ 

 

  ٌُاقش أهًٍح انتغاث وأَىاعح فً صونح

 اإلياعاخ انعغتٍح انًتذضج .

 عُاطغ انتً تشًم انهىٌح َعضص ان

 انثقافٍح 

 االدض
 يانًقظىص تانًُار؟ طفً

 صعس : ساطٍح انتجًٍع

 انتًاعٌٍ انظاتٍح 

  515طفذح 

 43،ص 55واجة ص 
واجة عصى سغٌطح ثقافٍح نهضونح انتً ٌُتًً انٍها 

 انطانة 

  517واجثاتً انًُزنٍح طفذح  ................................ واجة

 االثٍٍُ
 يانظي ٌؤثغ عهى انًُار؟ طفً

 

 تاتع صعس : ساطٍح انتجًٍع 

  516طفذح 

 518واجثاتً انًُزنٍح طفذح  ............................ واجة

 انثالثاء
 يانًقظىص تانفظىل ؟ طفً

 صعس : كتاتح انتعاتٍغ 

 انتًاعٌٍ انظاتٍح 

 524 -523طفذح  

 526، 525واجثاتً انًُزنٍح طفذح  ............................ واجة

 األعتعاء
 دم تضعٌثاخ  طفً

 صعس : إٌجاص قًٍح انتعاتٍغ

 انتًاعٌٍ انظاتٍح  

   529طفذح 

 531واجثاتً انًُزنٍح طفذح  343واجة ص  واجة

 انشًٍش
 دم تضعٌثاخ َهاٌح انىدضج  طفً

 صعس : إٌجاص قًٍح انتعاتٍغ

   535طفذح 

 532جثاتً انًُزنٍح طفذح وا  321ص  واجة

 

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 21/ 02/  9102إلــى         17/  02/  9102لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعغتٍح انتغتٍح اإلصاليٍح انًاصج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌثٍٍ يفهىو انتضايخ 

 خٌضتُتج جزاء انعفى وانتضاي 

 .ٌقغأ انُض قغاءج جهغٌح صهًٍح 

 .ٌىظف أصواخ االصتفهاو فً جًم يٍ إَشائه 

 انُشاط االثغائً: كتاتح َض وطفً)كتاتح عصانح(

-To identify the long (e) sound. 
-To write questions and answer them. 

Reading: Anchor-Practice reading the story (Work 
in the Garden) Pages 50 - 55 

Writing: Write your own sentences using the 
vocabulary (perfect- favorite – grin). 

 االدض
 يٍ كتاب انُشاط 84إيالء طفذح  شغح صعس انتضايخ طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lessons 7 & 8 
Ps. 117 &118 

 ------------------------- ذاً ٌكتة تانضفتغ يىقفاً كاٌ فٍه يتضاي واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lessons 7 & 8 

Ps. 99 & 100 

 االثٍٍُ
 أصهىب االصتفهاو يتاتعح انضعس طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lesson 9 
P. 119 

 يٍ كتاب انُشاط 89دم طفذح  دفع صىعج انًزيم واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lesson 9 

P. 101 

 انثالثاء
 يٍ كتاب انطانة 030+031أصهىب االصتفهاو طفذح تضًٍع صىعج انًزيم طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lesson 10 
P.120 

 يٍ كتاب انُشاط 88دم طفذح  75دم طـ واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lesson 10 

P 102 

 عتعاءاأل
 يٍ كتاب انطانة  032+  034انًفغصاخ وانتغاكٍة طفذح  ............................................... طفً

Dictation  
Sheet in File 

 يٍ كتاب انُشاط  78دم طفذح  ............................................... واجة
Write 4 questions using (What do – What does –

How do – How does) and answer them. 

 انشًٍش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           قغاءج قظح يانك انُضغ انظهثً                                                                                                   ............................................... طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lesson 11 
P.121 

 يٍ كتاب انطانة 087َضز طفذح  ............................................... واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lesson 11 

P 103 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د )لث الثا الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتغتٍح األسالقٍح انضعاصاخ االجتًاعٍح انغٌاضٍاخ انعهىو انًاصج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌعغف انًُار 

  ٌذضص عهى ياطا ٌعتًض انًُار 

  ٌعٍٍ انًُاساخ انًشتهفح عهى صطخ

 األعع 

 َاتج انضغب تئصتشضاو ساطٍح  ٌجض

 انتجًٍع

 ٌكتة انتعاتٍغ 

  ٌجض قًٍح انتعاتٍغ 

 

 أهًٍح انتغاث وأَىاعح فً صونح  ٌُاقش

 اإلياعاخ انعغتٍح انًتذضج .

  َعضص انعُاطغ انتً تشًم انهىٌح

 انثقافٍح 

 االدض
 يانًقظىص تانًُار؟ طفً

 صعس : ساطٍح انتجًٍع

 انتًاعٌٍ انظاتٍح 

  515طفذح 

 43،ص 55واجة ص 
واجة عصى سغٌطح ثقافٍح نهضونح انتً ٌُتًً انٍها 

 انطانة 

  517واجثاتً انًُزنٍح طفذح  ................................ واجة

 االثٍٍُ
 يانظي ٌؤثغ عهى انًُار؟ طفً

 

 تاتع صعس : ساطٍح انتجًٍع 

  516طفذح 

 518واجثاتً انًُزنٍح طفذح  ............................ واجة

 انثالثاء
 يانًقظىص تانفظىل ؟ طفً

 صعس : كتاتح انتعاتٍغ 

 ٌٍ انظاتٍح انتًاع

 524 -523طفذح  

 526، 525واجثاتً انًُزنٍح طفذح  ............................ واجة

 األعتعاء
 دم تضعٌثاخ  طفً

 صعس : إٌجاص قًٍح انتعاتٍغ

 انتًاعٌٍ انظاتٍح  

   529طفذح 

 531واجثاتً انًُزنٍح طفذح  343واجة ص  واجة

 انشًٍش
 انىدضج  دم تضعٌثاخ َهاٌح طفً

 صعس : إٌجاص قًٍح انتعاتٍغ

   535طفذح 

 532واجثاتً انًُزنٍح طفذح   321ص  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 21/ 02/  9102إلــى         17/  02/  9102لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـالثالث :  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعغتٍح انتغتٍح اإلصاليٍح انًاصج

 تعهىَىاتج ان
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌثٍٍ يفهىو انتضايخ 

 ٌضتُتج جزاء انعفى وانتضايخ 

 .ٌقغأ انُض قغاءج جهغٌح صهًٍح 

 .ٌىظف أصواخ االصتفهاو فً جًم يٍ إَشائه 

 انُشاط االثغائً: كتاتح َض وطفً)كتاتح عصانح(

-To identify the long (e) sound. 
-To write questions and answer them. 

Reading: Anchor-Practice reading the story (Work 
in the Garden) Pages 50 - 55 

Writing: Write your own sentences using the 
vocabulary (perfect- favorite – grin). 

 االدض
 يٍ كتاب انُشاط 84إيالء طفذح  شغح صعس انتضايخ طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lessons 7 & 8 
Ps. 117 &118 

 ------------------------- ٌكتة تانضفتغ يىقفاً كاٌ فٍه يتضايذاً  واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lessons 7 & 8 

Ps. 99 & 100 

 االثٍٍُ
 أصهىب االصتفهاو يتاتعح انضعس طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lesson 9 
P. 119 

 يٍ كتاب انُشاط 89دم طفذح  دفع صىعج انًزيم واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lesson 9 

P. 101 

 انثالثاء
 يٍ كتاب انطانة 030+031أصهىب االصتفهاو طفذح تضًٍع صىعج انًزيم طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lesson 10 
P.120 

 نُشاطيٍ كتاب ا 88دم طفذح  75دم طـ واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lesson 10 

P 102 

 األعتعاء
 يٍ كتاب انطانة  032+  034انًفغصاخ وانتغاكٍة طفذح  ............................................... طفً

Dictation  
Sheet in File 

 يٍ كتاب انُشاط  78ح دم طفذ ............................................... واجة
Write 4 questions using (What do – What does –

How do – How does) and answer them. 

 انشًٍش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           قغاءج قظح يانك انُضغ انظهثً                                                                   ............................................... طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lesson 11 
P.121 

 يٍ كتاب انطانة 087َضز طفذح  ............................................... واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lesson 11 

P 103 

 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتغتٍح األسالقٍح انضعاصاخ االجتًاعٍح انغٌاضٍاخ انعهىو انًاصج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌعغف انًُار 

  ٌذضص عهى ياطا ٌعتًض انًُار 

  ٌعٍٍ انًُاساخ انًشتهفح عهى صطخ

 األعع 

 نضغب تئصتشضاو ساطٍح َاتج ا ٌجض

 انتجًٍع

 ٌكتة انتعاتٍغ 

  ٌجض قًٍح انتعاتٍغ 

 

  ٌُاقش أهًٍح انتغاث وأَىاعح فً صونح

 اإلياعاخ انعغتٍح انًتذضج .

  َعضص انعُاطغ انتً تشًم انهىٌح

 انثقافٍح 

 االدض
 يانًقظىص تانًُار؟ طفً

 صعس : ساطٍح انتجًٍع

 انتًاعٌٍ انظاتٍح 

  515طفذح 

 43،ص 55واجة ص 
واجة عصى سغٌطح ثقافٍح نهضونح انتً ٌُتًً انٍها 

 انطانة 

  517واجثاتً انًُزنٍح طفذح  ................................ واجة

 االثٍٍُ
 يانظي ٌؤثغ عهى انًُار؟ طفً

 

 تاتع صعس : ساطٍح انتجًٍع 

  516طفذح 

 518واجثاتً انًُزنٍح طفذح  ............................ واجة

 انثالثاء
 يانًقظىص تانفظىل ؟ طفً

 صعس : كتاتح انتعاتٍغ 

 انتًاعٌٍ انظاتٍح 

 524 -523طفذح  

 526، 525واجثاتً انًُزنٍح طفذح  ............................ واجة

 األعتعاء
 دم تضعٌثاخ  طفً

 صعس : إٌجاص قًٍح انتعاتٍغ

 انتًاعٌٍ انظاتٍح  

   529طفذح 

 531واجثاتً انًُزنٍح طفذح  343واجة ص  واجة

 انشًٍش
 دم تضعٌثاخ َهاٌح انىدضج  طفً

 صعس : إٌجاص قًٍح انتعاتٍغ

   535طفذح 

 532واجثاتً انًُزنٍح طفذح   321ص  واجة
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 الخطة االسبوعية
 21/ 02/  9102إلــى         17/  02/  9102لألســـبـوع مــن  

 ( ) والثالث  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعغتٍح انتغتٍح اإلصاليٍح انًاصج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌثٍٍ يفهىو انتضايخ 

 ٌضتُتج جزاء انعفى وانتضايخ 

 .ٌقغأ انُض قغاءج جهغٌح صهًٍح 

 .ٌىظف أصواخ االصتفهاو فً جًم يٍ إَشائه 

 انُشاط االثغائً: كتاتح َض وطفً)كتاتح عصانح(

-To identify the long (e) sound. 
-To write questions and answer them. 

Reading: Anchor-Practice reading the story (Work 
in the Garden) Pages 50 - 55 

Writing: Write your own sentences using the 
vocabulary (perfect- favorite – grin). 

 االدض
 يٍ كتاب انُشاط 84طفذح  إيالء شغح صعس انتضايخ طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lessons 7 & 8 
Ps. 117 &118 

 ------------------------- ٌكتة تانضفتغ يىقفاً كاٌ فٍه يتضايذاً  واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lessons 7 & 8 

Ps. 99 & 100 

 االثٍٍُ
 تفهاوأصهىب االص يتاتعح انضعس طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lesson 9 
P. 119 

 يٍ كتاب انُشاط 89دم طفذح  دفع صىعج انًزيم واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lesson 9 

P. 101 

 انثالثاء
 يٍ كتاب انطانة 030+031أصهىب االصتفهاو طفذح تضًٍع صىعج انًزيم طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lesson 10 
P.120 

 يٍ كتاب انُشاط 88دم طفذح  75دم طـ واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lesson 10 

P 102 

 األعتعاء
 يٍ كتاب انطانة  032+  034انًفغصاخ وانتغاكٍة طفذح  ............................................... طفً

Dictation  
Sheet in File 

 يٍ كتاب انُشاط  78دم طفذح  ............................................... واجة
Write 4 questions using (What do – What does –

How do – How does) and answer them. 

 انشًٍش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            قغاءج قظح يانك انُضغ انظهثً  ............................................... طفً

Bridge to Success    L.Bk   Unit 6  Lesson 11 
P.121 

 يٍ كتاب انطانة 087َضز طفذح  ............................................... واجة
Bridge to Success    A.Bk   Unit 6  Lesson 11 

P 103 
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 ( و )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

 انتغتٍح األسالقٍح انضعاصاخ االجتًاعٍح انغٌاضٍاخ انعهىو انًاصج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌعغف انًُار 

 تًض انًُار ٌذضص عهى ياطا ٌع 

  ٌعٍٍ انًُاساخ انًشتهفح عهى صطخ

 األعع 

 َاتج انضغب تئصتشضاو ساطٍح  ٌجض

 انتجًٍع

 ٌكتة انتعاتٍغ 

  ٌجض قًٍح انتعاتٍغ 

 

  ٌُاقش أهًٍح انتغاث وأَىاعح فً صونح

 اإلياعاخ انعغتٍح انًتذضج .

  َعضص انعُاطغ انتً تشًم انهىٌح

 انثقافٍح 

 االدض
 يانًقظىص تانًُار؟ طفً

 : ساطٍح انتجًٍع صعس

 انتًاعٌٍ انظاتٍح 

  515طفذح 

 43،ص 55واجة ص 
واجة عصى سغٌطح ثقافٍح نهضونح انتً ٌُتًً انٍها 

 انطانة 

  517واجثاتً انًُزنٍح طفذح  ................................ واجة

 االثٍٍُ
 يانظي ٌؤثغ عهى انًُار؟ طفً

 

 تاتع صعس : ساطٍح انتجًٍع 

  516طفذح 

 518واجثاتً انًُزنٍح طفذح  ............................ واجة

 انثالثاء
 يانًقظىص تانفظىل ؟ طفً

 صعس : كتاتح انتعاتٍغ 

 انتًاعٌٍ انظاتٍح 

 524 -523طفذح  

 526، 525واجثاتً انًُزنٍح طفذح  ............................ واجة

 األعتعاء
 دم تضعٌثاخ  طفً

 إٌجاص قًٍح انتعاتٍغ صعس :

 انتًاعٌٍ انظاتٍح  

   529طفذح 

 531واجثاتً انًُزنٍح طفذح  343واجة ص  واجة

 انشًٍش
 دم تضعٌثاخ َهاٌح انىدضج  طفً

 صعس : إٌجاص قًٍح انتعاتٍغ

   535طفذح 

 532واجثاتً انًُزنٍح طفذح   321ص  واجة

 


