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 الخطة االسبوعية
 7/ 3/  2012إلــى         3/  3/  2012لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثالث3  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعزثٍخ انززثٍخ اإلطاليٍخ انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌجٍٍ َظت أثى ثكز انظذٌق. 

  ٌعذد طفبد أثى ثكز انظذٌق 

 ٌخ طهًٍخ.* ٌقزأ انطبنت انُض قزاءح جهز

 * ٌحذد انطبنت انفكزح انزئٍظخ واألفكبر انفزعٍخ.

 

 انُشبط اإلثزائً= كزبثخ َض وطفً

To identify the new vocabulary. 
To talk about rules. 
To read about a tree and its importance.  

Reading:Practice reading the story (I Can Jump) 
Ps. 105-111 

Writing: Write few sentences about trees. 

 االحذ
 َض= نظُذ خبئفب... أَب شجبع رظًٍع طىرح انهٍم طفً

Bridge to Success      Unit 6      Lessons 17,18 
Leaner's book Ps.126,127 

 يٍ كزبة انُشبط 96حم طفحخ  رحضٍز درص  أثى ثكز انظذٌق واجت
Bridge to Success      Unit 6      Lessons 17,18 

Activity book Ps.109,110 

 االثٍٍُ
 ربثع َض= نظُذ خبئفًب... أَب شجبع شزح درص أثى ثكز انظذٌق  طفً

Bridge to Success      Unit 7      Lessons 1,2 
Leaner's book Ps.130,131 

 ( يٍ كزبة انطبنت1;1َظخ ص) (77حم َشبط َالحظ  و َقزذي ص) واجت
Bridge to Success      Unit 7      Lessons 1,2 

Activity book Ps.111,112 

 انثالثبء
 يٍ كزبة انطبنت عهى دفزز اإليالء 1;1إيالء طفحخ  حم أَشطخ انذرص طفً

Bridge to Success      Unit 7      Lesson 3 
Leaner's book P.132 

 Study for dictation انطبنت ) يٍ انُض إنى انُفض ( يٍ كزبة :;1حم طفحخ  (11حم َشبط أثزي خجزارً ص) واجت

 األرثعبء
 أَشىدح= أحت انشجبع ...................................... طفً

Dictation 
(sheet in the file) 

 َظخ َشٍذ ) أحت انشجبع ( ...................................... واجت
Bridge to Success      Unit 7      Lesson 3 

Activity book P.113 

 انخًٍض
 َض اطزًبع ...................................... طفً

Bridge to Success      Unit 7      Lesson 4 
Leaner's book P.133 

 _____________________ ...................................... واجت
Bridge to Success      Unit 7      Lesson 4 

Activity book P.114 
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 ( أ ) الثالث3  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انززثٍخ األخالقٍخ انذراطبد االجزًبعٍخ انزٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  اطزخذاو ادواد قٍبص انًبدح نقٍبص

 انطىل وانحجى وانكزهخ 

 

أٌ ٌحم انًظبئم ثإطززارٍجٍخ = رظًٍى رطى  -

 طًرخطٍ

 أٌ ًٌثم انكظىر عهً خظ االعذاد -

 أٌ ٌكًم جًهخ عذدٌخ نزجٍٍ انكظىر انًزكبفئخ -

 

  يوضح اإلجراءات التي
قامت بها دولة اإلمارات 

العربية المتحدة للمحافظة 
 على التراث.

 ٌٍَجٍٍ كٍفٍخ يزاعبح يشبعز اَخز. 
 

 االحذ
 111حم رًبرٌٍ انكزبة انًذرطً ص  طفً

ٍجٍخ رطى رخطٍطً ٌحم  درص = حم انًظبئم ثإطززار

 - 5;8انزًزٌٍ عهً اإلطززارٍجٍخ و انزطجٍق طفحخ 

8;6 

 11، 17، 18واجت =

 واجت =

كزبثخ قظخ قظٍزح رجٍٍ احززاو يشبعز اَخزٌٍ 

 اَخزٌٍ.

 9;8واججبرً انًُشنٍخ طفحخ  110واجت ص  واجت

 االثٍٍُ
 112-111قٍبص انًبدح ص  طفً

 

رٍجٍخ رطى رخطٍطً ٌحم ربثع درص = حم انًظبئم ثإطززا

 7;8يزاجعخ اإلطززارٍجٍبد طفحخ 

 

 ;;8-:;8انزحقق يٍ رقذيً طفحخ  ......................... واجت

 انثالثبء
 120كٍف َقٍض انكزهخ ص  طفً

 درص = رًثٍم انكظىر عهً خظ األعذاد

 1>8 - >;8طفحخ  

 6>8واججبرً انًُشنٍخ طفحخ   واجت

 األرثعبء
 122ص  يب االخزالف ثٍٍ انكزهخ وانىسٌ طفً

 رًثٍم انكظىر عهً خظ األعذادربثع = 

 حم انزذرٌت و انزطجٍق 

 5>8 -1>8طفحخ  

 

 7>8واججبرً انًُشنٍخ طفحخ  ـــــــــــــــــــ واجت

 انخًٍض
 124حم رًبرٌٍ انكزبة انًذرطً ص  طفً

 درص = انكظىر انًزكبفئخ

   :>8،  9>8ذارٍخ  حم انزًبرٌٍ انًىجهخ و ان

 >>8واججبرً انًُشنٍخ طفحخ  121واجت ص  واجت
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 الخطة االسبوعية
 7/ 3/  2012إلــى         3/  3/  2012لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الثالث3  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعزثٍخ انززثٍخ اإلطاليٍخ انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ثى ثكز انظذٌق.ٌجٍٍ َظت أ 

  ٌعذد طفبد أثى ثكز انظذٌق 

 * ٌقزأ انطبنت انُض قزاءح جهزٌخ طهًٍخ.

 * ٌحذد انطبنت انفكزح انزئٍظخ واألفكبر انفزعٍخ.

 

 انُشبط اإلثزائً= كزبثخ َض وطفً

To identify the new vocabulary. 
To talk about rules. 
To read about a tree and its importance.  

Reading:Practice reading the story (I Can Jump) 
Ps. 105-111 

Writing: Write few sentences about trees. 

 االحذ
 َض= نظُذ خبئفب... أَب شجبع رظًٍع طىرح انهٍم طفً

Bridge to Success      Unit 6      Lessons 17,18 
Leaner's book Ps.126,127 

 يٍ كزبة انُشبط 96حم طفحخ  ى ثكز انظذٌقرحضٍز درص  أث واجت
Bridge to Success      Unit 6      Lessons 17,18 

Activity book Ps.109,110 

 االثٍٍُ
 ربثع َض= نظُذ خبئفًب... أَب شجبع شزح درص أثى ثكز انظذٌق  طفً

Bridge to Success      Unit 7      Lessons 1,2 
Leaner's book Ps.130,131 

 ( يٍ كزبة انطبنت1;1َظخ ص) (77حم َشبط َالحظ  و َقزذي ص) واجت
Bridge to Success      Unit 7      Lessons 1,2 

Activity book Ps.111,112 

 انثالثبء
 يٍ كزبة انطبنت عهى دفزز اإليالء 1;1إيالء طفحخ  حم أَشطخ انذرص طفً

Bridge to Success      Unit 7      Lesson 3 
Leaner's book P.132 

 Study for dictation يٍ كزبة انطبنت ) يٍ انُض إنى انُفض ( :;1حم طفحخ  (11حم َشبط أثزي خجزارً ص) واجت

 األرثعبء
 أَشىدح= أحت انشجبع ...................................... طفً

Dictation 
(sheet in the file) 

 َظخ َشٍذ ) أحت انشجبع ( ...................................... واجت
Bridge to Success      Unit 7      Lesson 3 

Activity book P.113 

 انخًٍض
 َض اطزًبع ...................................... طفً

Bridge to Success      Unit 7      Lesson 4 
Leaner's book P.133 

 _____________________ ...................................... واجت
Bridge to Success      Unit 7      Lesson 4 

Activity book P.114 
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 ( ب )الثالث 3  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انززثٍخ األخالقٍخ انذراطبد االجزًبعٍخ انزٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 وانحجى انطىل قٍبصن انًبدح قٍبص ادواد اطزخذاو•

 وانكزهخ

  أٌ ٌحم انًظبئم ثإطززارٍجٍخ = رظًٍى رطى

 رخطٍطً

 أٌ ًٌثم انكظىر عهً خظ االعذاد 

  أٌ ٌكًم جًهخ عذدٌخ نزجٍٍ انكظىر

 انًزكبفئخ

 

  يوضح اإلجراءات التي
قامت بها دولة اإلمارات 

العربية المتحدة للمحافظة 
 على التراث.

 ٌٍَجٍٍ كٍفٍخ يزاعبح يشبعز اَخز. 
 

 االحذ
 111حم رًبرٌٍ انكزبة انًذرطً ص  طفً

درص = حم انًظبئم ثإطززارٍجٍخ رطى رخطٍطً ٌحم  

 - 5;8انزًزٌٍ عهً اإلطززارٍجٍخ و انزطجٍق طفحخ 

8;6 

 11، 17، 18واجت =

 واجت =

كزبثخ قظخ قظٍزح رجٍٍ احززاو يشبعز اَخزٌٍ 

 اَخزٌٍ.

 9;8واججبرً انًُشنٍخ طفحخ  110واجت ص  واجت

 االثٍٍُ
 112-111قٍبص انًبدح ص  طفً

 

ربثع درص = حم انًظبئم ثإطززارٍجٍخ رطى رخطٍطً ٌحم 

 7;8يزاجعخ اإلطززارٍجٍبد طفحخ 

 

 ;;8-:;8انزحقق يٍ رقذيً طفحخ  ......................... واجت

 انثالثبء
 120كٍف َقٍض انكزهخ ص  طفً

 درص = رًثٍم انكظىر عهً خظ األعذاد

 1>8 - >;8طفحخ  

 6>8واججبرً انًُشنٍخ طفحخ   واجت

 األرثعبء
 122يب االخزالف ثٍٍ انكزهخ وانىسٌ ص  طفً

 رًثٍم انكظىر عهً خظ األعذادربثع = 

 حم انزذرٌت و انزطجٍق 

 5>8 -1>8طفحخ  

 

 7>8واججبرً انًُشنٍخ طفحخ  ـــــــــــــــــــ واجت

 انخًٍض
 124انكزبة انًذرطً ص  حم رًبرٌٍ طفً

 درص = انكظىر انًزكبفئخ

   :>8،  9>8حم انزًبرٌٍ انًىجهخ و انذارٍخ  

 >>8واججبرً انًُشنٍخ طفحخ  121واجت ص  واجت
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 الخطة االسبوعية
 7/ 3/  2012إلــى         3/  3/  2012لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثالث3  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعزثٍخ اإلطاليٍخانززثٍخ  انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 .ٌجٍٍ َظت أثى ثكز انظذٌق 

  ٌعذد طفبد أثى ثكز انظذٌق 

 * ٌقزأ انطبنت انُض قزاءح جهزٌخ طهًٍخ.

 * ٌحذد انطبنت انفكزح انزئٍظخ واألفكبر انفزعٍخ.

 

 انُشبط اإلثزائً= كزبثخ َض وطفً

To identify the new vocabulary. 
To talk about rules. 
To read about a tree and its importance.  

Reading:Practice reading the story (I Can Jump) 
Ps. 105-111 

Writing: Write few sentences about trees. 

 االحذ
 َض= نظُذ خبئفب... أَب شجبع رظًٍع طىرح انهٍم طفً

Bridge to Success      Unit 6      Lessons 17,18 
Leaner's book Ps.126,127 

 يٍ كزبة انُشبط 96حم طفحخ  رحضٍز درص  أثى ثكز انظذٌق واجت
Bridge to Success      Unit 6      Lessons 17,18 

Activity book Ps.109,110 

 االثٍٍُ
 ربثع َض= نظُذ خبئفًب... أَب شجبع شزح درص أثى ثكز انظذٌق  طفً

Bridge to Success      Unit 7      Lessons 1,2 
Leaner's book Ps.130,131 

 ( يٍ كزبة انطبنت1;1َظخ ص) (77حم َشبط َالحظ  و َقزذي ص) واجت
Bridge to Success      Unit 7      Lessons 1,2 

Activity book Ps.111,112 

 انثالثبء
 طبنت عهى دفزز اإليالءيٍ كزبة ان 1;1إيالء طفحخ  حم أَشطخ انذرص طفً

Bridge to Success      Unit 7      Lesson 3 
Leaner's book P.132 

 Study for dictation يٍ كزبة انطبنت ) يٍ انُض إنى انُفض ( :;1حم طفحخ  (11حم َشبط أثزي خجزارً ص) واجت

 األرثعبء
 جبعأَشىدح= أحت انش ...................................... طفً

Dictation 
(sheet in the file) 

 َظخ َشٍذ ) أحت انشجبع ( ...................................... واجت
Bridge to Success      Unit 7      Lesson 3 

Activity book P.113 

 انخًٍض
 َض اطزًبع ...................................... طفً

Bridge to Success      Unit 7      Lesson 4 
Leaner's book P.133 

 _____________________ ...................................... واجت
Bridge to Success      Unit 7      Lesson 4 

Activity book P.114 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) الثالث3  الصف والشعبةتابع 
 

 األخالقٍخ انززثٍخ انذراطبد االجزًبعٍخ انزٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 وانحجى انطىل نقٍبص انًبدح قٍبص ادواد اطزخذاو•

 وانكزهخ

 اٌ ٌكزت انكظز  -

 اٌ ٌظزخذو انكظىر نزًثٍم االعذاد  -

اٌ ٌحم انًظبئم ثبطززارٍجٍه رظًٍى رطى -

 رخطٍطً 

  يوضح اإلجراءات التي
قامت بها دولة اإلمارات 
ة العربية المتحدة للمحافظ

 على التراث.

 .ٌٍَجٍٍ كٍفٍخ يزاعبح يشبعز اَخز 
 

 االحذ
 111حم رًبرٌٍ انكزبة انًذرطً ص  طفً

 درص = كظزانىحذاد 

  899 – 898ص 

 11، 17، 18واجت =

 واجت =

كزبثخ قظخ قظٍزح رجٍٍ احززاو يشبعز اَخزٌٍ 

 اَخزٌٍ.

 ;89- :89واججبرً ص  110واجت ص  واجت

 االثٍٍُ
 112-111بدح ص قٍبص انً طفً

 درص = جشء يٍ كم 

 8:5 - 8:1ص 

 8:7 -8:6واججبرً ص  ......................... واجت

 انثالثبء
 120كٍف َقٍض انكزهخ ص  طفً

 درص=  جشء يٍ يجًىعه 

 ;:8 - ::8ص 

 1;8 - >:8واججبرً ص   واجت

 األرثعبء
 122يب االخزالف ثٍٍ انكزهخ وانىسٌ ص  طفً

 اطزقظبء حم انًظبئم درص = 

  6;8 – 5;8ص 

 9;8واججبرً ص  ـــــــــــــــــــ واجت

 انخًٍض
 124حم رًبرٌٍ انكزبة انًذرطً ص  طفً

 ( 858( انى ص ) :>7اخزجبر قظٍز يٍ ص ) 

 7;8ربثع درص اطزقظبء حم انًظبئم ص 

 ( ;-:-9حفظ جذاول )  121واجت ص  واجت
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 الخطة االسبوعية
 7/ 3/  2012إلــى         3/  3/  2012لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثالث3  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعزثٍخ انززثٍخ اإلطاليٍخ انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 .ٌجٍٍ َظت أثى ثكز انظذٌق 

  ٌعذد طفبد أثى ثكز انظذٌق 

 * ٌقزأ انطبنت انُض قزاءح جهزٌخ طهًٍخ.

 انطبنت انفكزح انزئٍظخ واألفكبر انفزعٍخ. * ٌحذد

 

 انُشبط اإلثزائً= كزبثخ َض وطفً

To identify the new vocabulary. 
To talk about rules. 
To read about a tree and its importance.  

Reading:Practice reading the story (I Can Jump) 
Ps. 105-111 

Writing: Write few sentences about trees. 

 االحذ
 َض= نظُذ خبئفب... أَب شجبع رظًٍع طىرح انهٍم طفً

Bridge to Success      Unit 6      Lessons 17,18 
Leaner's book Ps.126,127 

 يٍ كزبة انُشبط 96حم طفحخ  رحضٍز درص  أثى ثكز انظذٌق واجت
Bridge to Success      Unit 6      Lessons 17,18 

Activity book Ps.109,110 

 االثٍٍُ
 ربثع َض= نظُذ خبئفًب... أَب شجبع شزح درص أثى ثكز انظذٌق  طفً

Bridge to Success      Unit 7      Lessons 1,2 
Leaner's book Ps.130,131 

 ( يٍ كزبة انطبنت1;1َظخ ص) (77حم َشبط َالحظ  و َقزذي ص) واجت
Bridge to Success      Unit 7      Lessons 1,2 

Activity book Ps.111,112 

 انثالثبء
 يٍ كزبة انطبنت عهى دفزز اإليالء 1;1إيالء طفحخ  حم أَشطخ انذرص طفً

Bridge to Success      Unit 7      Lesson 3 
Leaner's book P.132 

 Study for dictation ض إنى انُفض (يٍ كزبة انطبنت ) يٍ انُ :;1حم طفحخ  (11حم َشبط أثزي خجزارً ص) واجت

 األرثعبء
 أَشىدح= أحت انشجبع ...................................... طفً

Dictation 
(sheet in the file) 

 َظخ َشٍذ ) أحت انشجبع ( ...................................... واجت
Bridge to Success      Unit 7      Lesson 3 

Activity book P.113 

 انخًٍض
 َض اطزًبع ...................................... طفً

Bridge to Success      Unit 7      Lesson 4 
Leaner's book P.133 

 _____________________ ...................................... واجت
Bridge to Success      Unit 7      Lesson 4 

Activity book P.114 
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 ( د )الثالث  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انززثٍخ األخالقٍخ انذراطبد االجزًبعٍخ انزٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 وانحجى انطىل نقٍبص انًبدح قٍبص ادواد اطزخذاو•

 وانكزهخ

 اٌ ٌكزت انكظز  -

 اٌ ٌظزخذو انكظىر نزًثٍم االعذاد  -

ًظبئم ثبطززارٍجٍه رظًٍى رطى اٌ ٌحم ان-

 رخطٍطً

  يوضح اإلجراءات التي
قامت بها دولة اإلمارات 

العربية المتحدة للمحافظة 
 على التراث.

 .ٌٍَجٍٍ كٍفٍخ يزاعبح يشبعز اَخز 
 

 االحذ
 111حم رًبرٌٍ انكزبة انًذرطً ص  طفً

 درص = كظزانىحذاد 

  899 – 898ص 

 11، 17، 18واجت =

 واجت =

قظٍزح رجٍٍ احززاو يشبعز اَخزٌٍ كزبثخ قظخ 

 اَخزٌٍ.

 ;89- :89واججبرً ص  110واجت ص  واجت

 االثٍٍُ
 112-111قٍبص انًبدح ص  طفً

 درص = جشء يٍ كم 

 8:5 - 8:1ص 

 8:7 -8:6واججبرً ص  ......................... واجت

 انثالثبء
 120كٍف َقٍض انكزهخ ص  طفً

 درص=  جشء يٍ يجًىعه 

 ;:8 - ::8ص 

 1;8 - >:8واججبرً ص   واجت

 األرثعبء
 122يب االخزالف ثٍٍ انكزهخ وانىسٌ ص  طفً

 درص = اطزقظبء حم انًظبئم 

  6;8 – 5;8ص 

 9;8واججبرً ص  ـــــــــــــــــــ واجت

 انخًٍض
 124حم رًبرٌٍ انكزبة انًذرطً ص  طفً

 ( 858( انى ص ) :>7اخزجبر قظٍز يٍ ص ) 

 7;8ربثع درص اطزقظبء حم انًظبئم ص 

 ( ;-:-9حفظ جذاول )  121واجت ص  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 7/ 3/  2012إلــى         3/  3/  2012لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـالثالث 3  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعزثٍخ انززثٍخ اإلطاليٍخ انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 .ٌجٍٍ َظت أثى ثكز انظذٌق 

  ٌعذد طفبد أثى ثكز انظذٌق 

 * ٌقزأ انطبنت انُض قزاءح جهزٌخ طهًٍخ.

 * ٌحذد انطبنت انفكزح انزئٍظخ واألفكبر انفزعٍخ.

 

 انُشبط اإلثزائً= كزبثخ َض وطفً

To identify the new vocabulary. 
To talk about rules. 
To read about a tree and its importance.  

Reading:Practice reading the story (I Can Jump) 
Ps. 105-111 

Writing: Write few sentences about trees. 

 االحذ
 َض= نظُذ خبئفب... أَب شجبع رظًٍع طىرح انهٍم طفً

Bridge to Success      Unit 6      Lessons 17,18 
Leaner's book Ps.126,127 

 يٍ كزبة انُشبط 96حم طفحخ  رحضٍز درص  أثى ثكز انظذٌق واجت
Bridge to Success      Unit 6      Lessons 17,18 

Activity book Ps.109,110 

 االثٍٍُ
 ربثع َض= نظُذ خبئفًب... أَب شجبع شزح درص أثى ثكز انظذٌق  طفً

Bridge to Success      Unit 7      Lessons 1,2 
Leaner's book Ps.130,131 

 ( يٍ كزبة انطبنت1;1َظخ ص) (77حم َشبط َالحظ  و َقزذي ص) واجت
Bridge to Success      Unit 7      Lessons 1,2 

Activity book Ps.111,112 

 انثالثبء
 يٍ كزبة انطبنت عهى دفزز اإليالء 1;1إيالء طفحخ  حم أَشطخ انذرص طفً

Bridge to Success      Unit 7      Lesson 3 
Leaner's book P.132 

 Study for dictation يٍ كزبة انطبنت ) يٍ انُض إنى انُفض ( :;1حم طفحخ  (11حم َشبط أثزي خجزارً ص) واجت

 األرثعبء
 أَشىدح= أحت انشجبع ...................................... طفً

Dictation 
(sheet in the file) 

 َظخ َشٍذ ) أحت انشجبع ( ...................................... واجت
Bridge to Success      Unit 7      Lesson 3 

Activity book P.113 

 انخًٍض
 َض اطزًبع ...................................... طفً

Bridge to Success      Unit 7      Lesson 4 
Leaner's book P.133 

 _____________________ ...................................... واجت
Bridge to Success      Unit 7      Lesson 4 

Activity book P.114 

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الثالث3  الصف والشعبةتابع  
 

 انززثٍخ األخالقٍخ انذراطبد االجزًبعٍخ انزٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 نقٍبص انًبدح قٍبص ادواد اطزخذاو•

 وانكزهخ وانحجى انطىل

 اٌ ٌكزت انكظز  -

 اٌ ٌظزخذو انكظىر نزًثٍم االعذاد  -

اٌ ٌحم انًظبئم ثبطززارٍجٍه رظًٍى رطى -

 رخطٍطً

  يوضح اإلجراءات التي
قامت بها دولة اإلمارات 

العربية المتحدة للمحافظة 
 على التراث.

 .ٌٍَجٍٍ كٍفٍخ يزاعبح يشبعز اَخز 
 

 ذاالح
 111حم رًبرٌٍ انكزبة انًذرطً ص  طفً

 درص = كظزانىحذاد 

  899 – 898ص 

 11، 17، 18واجت =

 واجت =

كزبثخ قظخ قظٍزح رجٍٍ احززاو يشبعز اَخزٌٍ 

 اَخزٌٍ.

 ;89- :89واججبرً ص  110واجت ص  واجت

 االثٍٍُ
 112-111قٍبص انًبدح ص  طفً

 درص = جشء يٍ كم 

 8:5 - 8:1ص 

 8:7 -8:6واججبرً ص  ......................... واجت

 انثالثبء
 120كٍف َقٍض انكزهخ ص  طفً

 درص=  جشء يٍ يجًىعه 

 ;:8 - ::8ص 

 1;8 - >:8واججبرً ص   واجت

 األرثعبء
 122يب االخزالف ثٍٍ انكزهخ وانىسٌ ص  طفً

 درص = اطزقظبء حم انًظبئم 

  6;8 – 5;8ص 

 9;8واججبرً ص  ـــــــــــــــــــ واجت

 انخًٍض
 124حم رًبرٌٍ انكزبة انًذرطً ص  طفً

 ( 858( انى ص ) :>7اخزجبر قظٍز يٍ ص ) 

 7;8ربثع درص اطزقظبء حم انًظبئم ص 

 ( ;-:-9حفظ جذاول )  121واجت ص  واجت

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 7/ 3/  2012إلــى         3/  3/  2012لألســـبـوع مــن  

 ( ) والثالث  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعزثٍخ انززثٍخ اإلطاليٍخ انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 .ٌجٍٍ َظت أثى ثكز انظذٌق 

  ٌعذد طفبد أثى ثكز انظذٌق 

 * ٌقزأ انطبنت انُض قزاءح جهزٌخ طهًٍخ.

 * ٌحذد انطبنت انفكزح انزئٍظخ واألفكبر انفزعٍخ.

 

 = كزبثخ َض وطفًانُشبط اإلثزائً

To identify the new vocabulary. 
To talk about rules. 
To read about a tree and its importance.  

Reading:Practice reading the story (I Can Jump) 
Ps. 105-111 

Writing: Write few sentences about trees. 

 االحذ
 خبئفب... أَب شجبع َض= نظذُ  رظًٍع طىرح انهٍم طفً

Bridge to Success      Unit 6      Lessons 17,18 
Leaner's book Ps.126,127 

 يٍ كزبة انُشبط 96حم طفحخ  رحضٍز درص  أثى ثكز انظذٌق واجت
Bridge to Success      Unit 6      Lessons 17,18 

Activity book Ps.109,110 

 االثٍٍُ
 ربثع َض= نظُذ خبئفًب... أَب شجبع انظذٌق شزح درص أثى ثكز  طفً

Bridge to Success      Unit 7      Lessons 1,2 
Leaner's book Ps.130,131 

 ( يٍ كزبة انطبنت1;1َظخ ص) (77حم َشبط َالحظ  و َقزذي ص) واجت
Bridge to Success      Unit 7      Lessons 1,2 

Activity book Ps.111,112 

 انثالثبء
 يٍ كزبة انطبنت عهى دفزز اإليالء 1;1إيالء طفحخ  حم أَشطخ انذرص طفً

Bridge to Success      Unit 7      Lesson 3 
Leaner's book P.132 

 Study for dictation يٍ كزبة انطبنت ) يٍ انُض إنى انُفض ( :;1حم طفحخ  (11حم َشبط أثزي خجزارً ص) واجت

 األرثعبء
 أَشىدح= أحت انشجبع ...................................... طفً

Dictation 
(sheet in the file) 

 َظخ َشٍذ ) أحت انشجبع ( ...................................... واجت
Bridge to Success      Unit 7      Lesson 3 

Activity book P.113 

 انخًٍض
 َض اطزًبع ...................................... طفً

Bridge to Success      Unit 7      Lesson 4 
Leaner's book P.133 

 _____________________ ...................................... واجت
Bridge to Success      Unit 7      Lesson 4 

Activity book P.114 
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 ( و )الثالث 3  الصف والشعبةتابع 
 

 انززثٍخ األخالقٍخ انذراطبد االجزًبعٍخ انزٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 نقٍبص انًبدح قٍبص ادواد اطزخذاو 

 وانكزهخ وانحجى انطىل

 اٌ ٌكزت انكظز  -

 اٌ ٌظزخذو انكظىر نزًثٍم االعذاد  -

اٌ ٌحم انًظبئم ثبطززارٍجٍه رظًٍى رطى -

 رخطٍطً

  يوضح اإلجراءات التي
ت بها دولة اإلمارات قام

العربية المتحدة للمحافظة 
 على التراث.

 .ٌٍَجٍٍ كٍفٍخ يزاعبح يشبعز اَخز 
 

 االحذ
 111حم رًبرٌٍ انكزبة انًذرطً ص  طفً

 درص = كظزانىحذاد 

  899 – 898ص 

 11، 17، 18واجت =

 واجت =

كزبثخ قظخ قظٍزح رجٍٍ احززاو يشبعز اَخزٌٍ 

 اَخزٌٍ.

 ;89- :89واججبرً ص  110واجت ص  واجت

 االثٍٍُ
 112-111قٍبص انًبدح ص  طفً

 درص = جشء يٍ كم 

 8:5 - 8:1ص 

 8:7 -8:6واججبرً ص  ......................... واجت

 انثالثبء
 120كٍف َقٍض انكزهخ ص  طفً

 درص=  جشء يٍ يجًىعه 

 ;:8 - ::8ص 

 1;8 - >:8واججبرً ص   واجت

 األرثعبء
 122يب االخزالف ثٍٍ انكزهخ وانىسٌ ص  طفً

 درص = اطزقظبء حم انًظبئم 

  6;8 – 5;8ص 

 9;8واججبرً ص  ـــــــــــــــــــ واجت

 انخًٍض
 124حم رًبرٌٍ انكزبة انًذرطً ص  طفً

 ( 858( انى ص ) :>7اخزجبر قظٍز يٍ ص ) 

 7;8ربثع درص اطزقظبء حم انًظبئم ص 

 ( ;-:-9حفظ جذاول )  121واجت ص  واجت

 


