
 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 23/ 05/  2019إلــى         19/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلصالييح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى اآلياخ تالوج صهيًح 

 يفضز يعاَي انًفزداخ 

 ًعجى.يفضز يعاَي انكهًاخ يضتعيًُا تان 

 . ٌّ  يحّىل جًالً اصًيح إنى جًهح إ
 انُشاط اإلثزائي: تهخيض قظح           

 To use (I'd like) to request food and drink. 

 To use adverb of frequency in meaningful 
sentences. 

Reading: Practice reading the story ( Mail for Mia)    
Ps.28-31 

Writing: Are there other ways to write to 
someone? 

Mentions 3 ways and write about them. 

 االحذ
117+116انًفزداخ وانتزاكية طفحح  تالوج اآلياخ انكزيًح طفي  

Bridge to Success        Unit 9        Lesson 4 
Learner's Book     P.174 

يٍ كتاب انُشاط 39حم طفحح  انتذرب عهى تالوج اآلياخ واجة  
Bridge to Success        Unit 9        Lesson 4 

Activity Book       P.148 

 االثُيٍ
 طفي

 

 يتاتعح شزح انذرس
 انفظىل األرتعح

Bridge to Success        Unit 9        Lesson 5 
Learner's Book  P.175 

يٍ كتاب انُشاط 41حم طفحح  حفظ حذيث انتزاحى واجة  
Bridge to Success        Unit 9        Lesson 5 

Activity Book       P.149 

 انثالثاء
 حم أَشطح انذرس طفي

 Bridge to Success        Unit 9        Lesson 6 جملة إن  
Learner's Book  P.176 

يٍ كتاب انُشاط 42حم طفحح  86حم طــــــ واجة  
Bridge to Success        Unit 9        Lesson 6 

Activity Book       P.150 

 األرتعاء
 ............................. طفي

 جملة إن  
Pop Quiz (Unit 8) 

يٍ كتاب انُشاط 44حم طفحح  ............................. واجة  
Project 

Make a menu for your café 

 انخًيش
 ............................... طفي

 Bridge to Success        Unit 9        Lesson 7 وصل بداية الكلمات بالحروف 
Learner's Book  P.177 

 ............................... واجة
من كتاب النشاط 54حل صفحة   Bridge to Success        Unit 9        Lesson 7 

Activity Book       P.151 



 

QM-119-F3 
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 ( أ ) الثالث:  ةالصف والشعبتابع 
 

  

 انتزتيح األخالقيح انذراصاخ االجتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  يًيز تيٍ اآلنح انثضيطح و

 انًزكثح 

  يعزف انشغم 

  يعذد اَىاع انطاقح 

 أٌ يقضى األشياء ثى يكتة كضز انىحذج 

 أٌ يظف األشكال ثالثيح األتعاد 

 -أٌ يجذ انًحيط 

 تنتج صفات الطالب المبتكر.يس 
 .يناقش مجاالت االبتكار 

  َثيٍ كيفيح حًايح

 أَفضُا يٍ انتًُز 

 االحذ
 577حم تذريثاخ ص  طفي

 درس : تقضيى األشكال

-785انتًاريٍ انذاتيح و انًضائم  طفحح 

786 

 1َشاط رقى  28واجة طفحح   68- 67-57حم ص 

 788-787ح طفحح واجثاتي انًُزني .................... واجة

 االثُيٍ
 حم تذريثاخ َهايح انىحذج طفي

 درس : انًجضًاخ

-791انتًاريٍ انذاتيح و انًضائم  طفحح 

792 

 794-793واجثاتي انًُزنيح طفحح  581واجة ص  واجة

 انثالثاء
 يضتكشف يفهىو انشغم  طفي

 درس :انًزيذ يٍ  انًجضًاخ

-797انتًاريٍ انذاتيح و انًضائم  طفحح 

798 

 888-799واجثاتي انًُزنيح طفحح  ................. واجة

 األرتعاء
 يعذد أَىاع انطاقح  طفي

 َشاط عًهي : ايجاد انًحيط

 816-815حم انتذرية و انتطثيق طفحح 

 818-817واجثاتي انًُزنيح طفحح  ........................ واجة

 انخًيش
 ......................... طفي

 درس : انًحيط 

 822-821حم انتًاريٍ انذاتيح طفحح 

 824-823واجثاتي انًُزنيح طفحح  ............................ واجة

 
الرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة اللغة العربية على أن تكون من عمل الطالب



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 23/ 05/  2019إلــى         19/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الثالث:  الصف والشعبة

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلصالييح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى اآلياخ تالوج صهيًح 

 يفضز يعاَي انًفزداخ 

 .يفضز يعاَي انكهًاخ يضتعيًُا تانًعجى 

 . ٌّ  يحّىل جًالً اصًيح إنى جًهح إ
 انُشاط اإلثزائي: تهخيض قظح           

 To use (I'd like) to request food and drink. 

 To use adverb of frequency in meaningful 
sentences. 

Reading: Practice reading the story ( Mail for Mia)    
Ps.28-31 

Writing: Are there other ways to write to 
someone? 

Mentions 3 ways and write about them. 

 االحذ
117+116انًفزداخ وانتزاكية طفحح  تالوج اآلياخ انكزيًح طفي  

Bridge to Success        Unit 9        Lesson 4 
Learner's Book     P.174 

يٍ كتاب انُشاط 39حم طفحح  انتذرب عهى تالوج اآلياخ واجة  
Bridge to Success        Unit 9        Lesson 4 

Activity Book       P.148 

 االثُيٍ
 طفي

 

 يتاتعح شزح انذرس
 انفظىل األرتعح

Bridge to Success        Unit 9        Lesson 5 
Learner's Book  P.175 

يٍ كتاب انُشاط 41حم طفحح  حفظ حذيث انتزاحى واجة  
Bridge to Success        Unit 9        Lesson 5 

Activity Book       P.149 

 انثالثاء
 حم أَشطح انذرس طفي

 Bridge to Success        Unit 9        Lesson 6 جملة إن  
Learner's Book  P.176 

يٍ كتاب انُشاط 42حم طفحح  86حم طــــــ واجة  
Bridge to Success        Unit 9        Lesson 6 

Activity Book       P.150 

 رتعاءاأل
 ............................. طفي

 جملة إن  
Pop Quiz (Unit 8) 

يٍ كتاب انُشاط 44حم طفحح  ............................. واجة  
Project 

Make a menu for your café 

 انخًيش
 ............................... طفي

 Bridge to Success        Unit 9        Lesson 7 وصل بداية الكلمات بالحروف 
Learner's Book  P.177 

 ............................... واجة
من كتاب النشاط 54حل صفحة   Bridge to Success        Unit 9        Lesson 7 

Activity Book       P.151 



 

QM-119-F3 
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 ( ب )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزتيح األخالقيح اخ االجتًاعيحانذراص انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  يًيز تيٍ اآلنح انثضيطح و

 انًزكثح 

  يعزف انشغم 

  يعذد اَىاع انطاقح 

 أٌ يقضى األشياء ثى يكتة كضز انىحذج 

 أٌ يظف األشكال ثالثيح األتعاد 

 -أٌ يجذ انًحيط 

 .يستنتج صفات الطالب المبتكر 
 .يناقش مجاالت االبتكار 

 َ ثيٍ كيفيح حًايح

 أَفضُا يٍ انتًُز 

 االحذ
 577حم تذريثاخ ص  طفي

 درس : تقضيى األشكال

-785انتًاريٍ انذاتيح و انًضائم  طفحح 

786 

 1َشاط رقى  28واجة طفحح   68- 67-57حم ص 

 788-787واجثاتي انًُزنيح طفحح  .................... واجة

 االثُيٍ
 حذجحم تذريثاخ َهايح انى طفي

 درس : انًجضًاخ

-791انتًاريٍ انذاتيح و انًضائم  طفحح 

792 

 794-793واجثاتي انًُزنيح طفحح  581واجة ص  واجة

 انثالثاء
 يضتكشف يفهىو انشغم  طفي

 درس :انًزيذ يٍ  انًجضًاخ

-797انتًاريٍ انذاتيح و انًضائم  طفحح 

798 

 888-799طفحح واجثاتي انًُزنيح  ................. واجة

 األرتعاء
 يعذد أَىاع انطاقح  طفي

 َشاط عًهي : ايجاد انًحيط

 816-815حم انتذرية و انتطثيق طفحح 

 818-817واجثاتي انًُزنيح طفحح  ........................ واجة

 انخًيش
 ......................... طفي

 درس : انًحيط 

 822-821حم انتًاريٍ انذاتيح طفحح 

 824-823واجثاتي انًُزنيح طفحح  ............................ واجة

 
الرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة اللغة العربية على أن تكون من عمل الطالب



 

QM-119-F3 
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 الخطة االسبوعية
 23/ 05/  2019إلــى         19/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج ثالثال:  الصف والشعبة

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلصالييح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى اآلياخ تالوج صهيًح 

 يفضز يعاَي انًفزداخ 

 .يفضز يعاَي انكهًاخ يضتعيًُا تانًعجى 

 . ٌّ  يحّىل جًالً اصًيح إنى جًهح إ
 انُشاط اإلثزائي: تهخيض قظح           

 To use (I'd like) to request food and drink. 

 To use adverb of frequency in meaningful 
sentences. 

Reading: Practice reading the story ( Mail for Mia)    
Ps.28-31 

Writing: Are there other ways to write to 
someone? 

Mentions 3 ways and write about them. 

 االحذ
117+116انًفزداخ وانتزاكية طفحح  اخ انكزيًحتالوج اآلي طفي  

Bridge to Success        Unit 9        Lesson 4 
Learner's Book     P.174 

يٍ كتاب انُشاط 39حم طفحح  انتذرب عهى تالوج اآلياخ واجة  
Bridge to Success        Unit 9        Lesson 4 

Activity Book       P.148 

 االثُيٍ
 طفي

 

 يتاتعح شزح انذرس
 انفظىل األرتعح

Bridge to Success        Unit 9        Lesson 5 
Learner's Book  P.175 

يٍ كتاب انُشاط 41حم طفحح  حفظ حذيث انتزاحى واجة  
Bridge to Success        Unit 9        Lesson 5 

Activity Book       P.149 

 انثالثاء
 ذرسحم أَشطح ان طفي

 Bridge to Success        Unit 9        Lesson 6 جملة إن  
Learner's Book  P.176 

يٍ كتاب انُشاط 42حم طفحح  86حم طــــــ واجة  
Bridge to Success        Unit 9        Lesson 6 

Activity Book       P.150 

 األرتعاء
 ............................. طفي

 جملة إن  
Pop Quiz (Unit 8) 

يٍ كتاب انُشاط 44حم طفحح  ............................. واجة  
Project 

Make a menu for your café 

 انخًيش
 ............................... طفي

 Bridge to Success        Unit 9        Lesson 7 وصل بداية الكلمات بالحروف 
Learner's Book  P.177 

 ............................... واجة
من كتاب النشاط 54حل صفحة   Bridge to Success        Unit 9        Lesson 7 

Activity Book       P.151 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 ( ج ) الثالث:  الصف والشعبةتابع   

 

 انتزتيح األخالقيح انذراصاخ االجتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــنــيا

  يًيز تيٍ اآلنح انثضيطح و

 انًزكثح 

  يعزف انشغم 

  يعذد اَىاع انطاقح 

 أٌ يقضى األشياء ثى يكتة كضز انىحذج 

 أٌ يظف األشكال ثالثيح األتعاد 

 -أٌ يجذ انًحيط 

 .يستنتج صفات الطالب المبتكر 
 .يناقش مجاالت االبتكار 

  َثيٍ كيفيح حًايح

 أَفضُا يٍ انتًُز 

 االحذ
 577ذريثاخ ص حم ت طفي

 درس : تقضيى األشكال

-785انتًاريٍ انذاتيح و انًضائم  طفحح 

786 

 1َشاط رقى  28واجة طفحح   68- 67-57حم ص 

 788-787واجثاتي انًُزنيح طفحح  .................... واجة

 االثُيٍ
 حم تذريثاخ َهايح انىحذج طفي

 درس : انًجضًاخ

-791حح انتًاريٍ انذاتيح و انًضائم  طف

792 

 794-793واجثاتي انًُزنيح طفحح  581واجة ص  واجة

 انثالثاء
 يضتكشف يفهىو انشغم  طفي

 درس :انًزيذ يٍ  انًجضًاخ

-797انتًاريٍ انذاتيح و انًضائم  طفحح 

798 

 888-799واجثاتي انًُزنيح طفحح  ................. واجة

 األرتعاء
 يعذد أَىاع انطاقح  طفي

 شاط عًهي : ايجاد انًحيطَ

 816-815حم انتذرية و انتطثيق طفحح 

 818-817واجثاتي انًُزنيح طفحح  ........................ واجة

 انخًيش
 ......................... طفي

 درس : انًحيط 

 822-821حم انتًاريٍ انذاتيح طفحح 

 824-823نًُزنيح طفحح واجثاتي ا ............................ واجة

 
 الرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة اللغة العربية على أن تكون من عمل الطالب



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 23/ 05/  2019إلــى         19/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثالث:  الصف والشعبة

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلصالييح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى اآلياخ تالوج صهيًح 

 يفضز يعاَي انًفزداخ 

 .يفضز يعاَي انكهًاخ يضتعيًُا تانًعجى 

 . ٌّ  يحّىل جًالً اصًيح إنى جًهح إ
 انُشاط اإلثزائي: تهخيض قظح           

 To use (I'd like) to request food and drink. 

 To use adverb of frequency in meaningful 
sentences. 

Reading: Practice reading the story ( Mail for Mia)    
Ps.28-31 

Writing: Are there other ways to write to 
someone? 

Mentions 3 ways and write about them. 

 االحذ
117+116انًفزداخ وانتزاكية طفحح  تالوج اآلياخ انكزيًح طفي  

Bridge to Success        Unit 9        Lesson 4 
Learner's Book     P.174 

يٍ كتاب انُشاط 39حم طفحح  انتذرب عهى تالوج اآلياخ واجة  
Bridge to Success        Unit 9        Lesson 4 

Activity Book       P.148 

 االثُيٍ
 طفي

 

 يتاتعح شزح انذرس
 انفظىل األرتعح

Bridge to Success        Unit 9        Lesson 5 
Learner's Book  P.175 

يٍ كتاب انُشاط 41حم طفحح  حفظ حذيث انتزاحى واجة  
Bridge to Success        Unit 9        Lesson 5 

Activity Book       P.149 

 انثالثاء
 حم أَشطح انذرس طفي

 Bridge to Success        Unit 9        Lesson 6 جملة إن  
Learner's Book  P.176 

يٍ كتاب انُشاط 42حم طفحح  86حم طــــــ واجة  
Bridge to Success        Unit 9        Lesson 6 

Activity Book       P.150 

 األرتعاء
 ............................. طفي

 جملة إن  
Pop Quiz (Unit 8) 

يٍ كتاب انُشاط 44حم طفحح  ............................. واجة  
Project 

Make a menu for your café 

 انخًيش
 ............................... طفي

 Bridge to Success        Unit 9        Lesson 7 وصل بداية الكلمات بالحروف 
Learner's Book  P.177 

 ............................... واجة
من كتاب النشاط 54حل صفحة   Bridge to Success        Unit 9        Lesson 7 

Activity Book       P.151 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د )الثالث  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزتيح األخالقيح انذراصاخ االجتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  يًيز تيٍ اآلنح انثضيطح و

 انًزكثح 

 غم يعزف انش 

  يعذد اَىاع انطاقح 

 أٌ يقضى األشياء ثى يكتة كضز انىحذج 

 أٌ يظف األشكال ثالثيح األتعاد 

 -أٌ يجذ انًحيط 

 .يستنتج صفات الطالب المبتكر 
 .يناقش مجاالت االبتكار 

  َثيٍ كيفيح حًايح

 أَفضُا يٍ انتًُز 

 االحذ
 577حم تذريثاخ ص  طفي

 درس : تقضيى األشكال

-785انًضائم  طفحح انتًاريٍ انذاتيح و 

786 

 1َشاط رقى  28واجة طفحح   68- 67-57حم ص 

 788-787واجثاتي انًُزنيح طفحح  .................... واجة

 االثُيٍ
 حم تذريثاخ َهايح انىحذج طفي

 درس : انًجضًاخ

-791انتًاريٍ انذاتيح و انًضائم  طفحح 

792 

 794-793 واجثاتي انًُزنيح طفحح 581واجة ص  واجة

 انثالثاء
 يضتكشف يفهىو انشغم  طفي

 درس :انًزيذ يٍ  انًجضًاخ

-797انتًاريٍ انذاتيح و انًضائم  طفحح 

798 

 888-799واجثاتي انًُزنيح طفحح  ................. واجة

 األرتعاء
 يعذد أَىاع انطاقح  طفي

 َشاط عًهي : ايجاد انًحيط

 816-815حم انتذرية و انتطثيق طفحح 

 818-817واجثاتي انًُزنيح طفحح  ........................ واجة

 انخًيش
 ......................... طفي

 درس : انًحيط 

 822-821حم انتًاريٍ انذاتيح طفحح 

 824-823واجثاتي انًُزنيح طفحح  ............................ واجة

 

الطالب عمل من تكون أن على العربية اللغة بمادة الخاصة لوحاتال و المطويات تسليم الرجاء



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 23/ 05/  2019إلــى         19/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـالثالث :  الصف والشعبة

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلصالييح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  صهيًحيتهى اآلياخ تالوج 

 يفضز يعاَي انًفزداخ 

 .يفضز يعاَي انكهًاخ يضتعيًُا تانًعجى 

 . ٌّ  يحّىل جًالً اصًيح إنى جًهح إ
 انُشاط اإلثزائي: تهخيض قظح           

 To use (I'd like) to request food and drink. 

 To use adverb of frequency in meaningful 
sentences. 

Reading: Practice reading the story ( Mail for Mia)    
Ps.28-31 

Writing: Are there other ways to write to someone? 

Mentions 3 ways and write about them. 

 االحذ
117+116انًفزداخ وانتزاكية طفحح  تالوج اآلياخ انكزيًح طفي  

Bridge to Success        Unit 9        Lesson 4 
Learner's Book     P.174 

يٍ كتاب انُشاط 39حم طفحح  انتذرب عهى تالوج اآلياخ واجة  
Bridge to Success        Unit 9        Lesson 4 

Activity Book       P.148 

 االثُيٍ
 طفي

 

 يتاتعح شزح انذرس
 انفظىل األرتعح

Bridge to Success        Unit 9        Lesson 5 
Learner's Book  P.175 

يٍ كتاب انُشاط 41حم طفحح  حفظ حذيث انتزاحى واجة  
Bridge to Success        Unit 9        Lesson 5 

Activity Book       P.149 

 انثالثاء
 حم أَشطح انذرس طفي

 Bridge to Success        Unit 9        Lesson 6 جملة إن  
Learner's Book  P.176 

يٍ كتاب انُشاط 42حم طفحح  86حم طــــــ واجة  
Bridge to Success        Unit 9        Lesson 6 

Activity Book       P.150 

 األرتعاء
 ............................. طفي

 جملة إن  
Pop Quiz (Unit 8) 

يٍ كتاب انُشاط 44حم طفحح  ............................. واجة  
Project 

Make a menu for your café 

 انخًيش
 ............................... طفي

 Bridge to Success        Unit 9        Lesson 7 وصل بداية الكلمات بالحروف 
Learner's Book  P.177 

 ............................... واجة
من كتاب النشاط 54حل صفحة   Bridge to Success        Unit 9        Lesson 7 

Activity Book       P.151 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتيح األخالقيح انذراصاخ االجتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  يًيز تيٍ اآلنح انثضيطح و

 انًزكثح 

  يعزف انشغم 

  يعذد اَىاع انطاقح 

 انىحذج أٌ يقضى األشياء ثى يكتة كضز 

 أٌ يظف األشكال ثالثيح األتعاد 

 -أٌ يجذ انًحيط 

 .يستنتج صفات الطالب المبتكر 
 .يناقش مجاالت االبتكار 

  َثيٍ كيفيح حًايح

 أَفضُا يٍ انتًُز 

 االحذ
 577حم تذريثاخ ص  طفي

 درس : تقضيى األشكال

-785انتًاريٍ انذاتيح و انًضائم  طفحح 

786 

 1َشاط رقى  28واجة طفحح   68- 67-57حم ص 

 788-787واجثاتي انًُزنيح طفحح  .................... واجة

 االثُيٍ
 حم تذريثاخ َهايح انىحذج طفي

 درس : انًجضًاخ

-791انتًاريٍ انذاتيح و انًضائم  طفحح 

792 

 794-793واجثاتي انًُزنيح طفحح  581واجة ص  واجة

 انثالثاء
 يضتكشف يفهىو انشغم  طفي

 انًزيذ يٍ  انًجضًاخدرس :

-797انتًاريٍ انذاتيح و انًضائم  طفحح 

798 

 888-799واجثاتي انًُزنيح طفحح  ................. واجة

 األرتعاء
 يعذد أَىاع انطاقح  طفي

 َشاط عًهي : ايجاد انًحيط

 816-815حم انتذرية و انتطثيق طفحح 

 818-817ًُزنيح طفحح واجثاتي ان ........................ واجة

 انخًيش
 ......................... طفي

 درس : انًحيط 

 822-821حم انتًاريٍ انذاتيح طفحح 

 824-823واجثاتي انًُزنيح طفحح  ............................ واجة

 

ل الطالبالرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة اللغة العربية على أن تكون من عم



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 23/ 05/  2019إلــى         19/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) والثالث  الصف والشعبة

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلصالييح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى اآلياخ تالوج صهيًح 

 يفضز يعاَي انًفزداخ 

 تانًعجى. يفضز يعاَي انكهًاخ يضتعيًُا 

 . ٌّ  يحّىل جًالً اصًيح إنى جًهح إ
 انُشاط اإلثزائي: تهخيض قظح           

 To use (I'd like) to request food and drink. 

 To use adverb of frequency in meaningful 
sentences. 

Reading: Practice reading the story ( Mail for Mia)    
Ps.28-31 

Writing: Are there other ways to write to 
someone? 

Mentions 3 ways and write about them. 

 االحذ
117+116انًفزداخ وانتزاكية طفحح  تالوج اآلياخ انكزيًح طفي  

Bridge to Success        Unit 9        Lesson 4 
Learner's Book     P.174 

يٍ كتاب انُشاط 39ح حم طفح انتذرب عهى تالوج اآلياخ واجة  
Bridge to Success        Unit 9        Lesson 4 

Activity Book       P.148 

 االثُيٍ
 طفي

 

 يتاتعح شزح انذرس
 انفظىل األرتعح

Bridge to Success        Unit 9        Lesson 5 
Learner's Book  P.175 

شاطيٍ كتاب انُ 41حم طفحح  حفظ حذيث انتزاحى واجة  
Bridge to Success        Unit 9        Lesson 5 

Activity Book       P.149 

 انثالثاء
 حم أَشطح انذرس طفي

 Bridge to Success        Unit 9        Lesson 6 جملة إن  
Learner's Book  P.176 

يٍ كتاب انُشاط 42حم طفحح  86حم طــــــ واجة  
Bridge to Success        Unit 9        Lesson 6 

Activity Book       P.150 

 األرتعاء
 ............................. طفي

 جملة إن  
Pop Quiz (Unit 8) 

يٍ كتاب انُشاط 44حم طفحح  ............................. واجة  
Project 

Make a menu for your café 

 انخًيش
 ............................... طفي

 Bridge to Success        Unit 9        Lesson 7 وصل بداية الكلمات بالحروف 
Learner's Book  P.177 

 ............................... واجة
من كتاب النشاط 54حل صفحة   Bridge to Success        Unit 9        Lesson 7 

Activity Book       P.151 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و )الثالث :  شعبةالصف والتابع 
 

  

 انتزتيح األخالقيح انذراصاخ االجتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  يًيز تيٍ اآلنح انثضيطح و

 انًزكثح 

  يعزف انشغم 

  يعذد اَىاع انطاقح 

 أٌ يقضى األشياء ثى يكتة كضز انىحذج 

 أٌ يظف األشكال ثالثيح األتعاد 

 -أٌ يجذ انًحيط 

 .يستنتج صفات الطالب المبتكر 
 .يناقش مجاالت االبتكار 

  َثيٍ كيفيح حًايح

 أَفضُا يٍ انتًُز 

 االحذ
 577حم تذريثاخ ص  طفي

 درس : تقضيى األشكال

-785انتًاريٍ انذاتيح و انًضائم  طفحح 

786 

 1َشاط رقى  28واجة طفحح   68- 67-57حم ص 

 788-787زنيح طفحح واجثاتي انًُ .................... واجة

 االثُيٍ
 حم تذريثاخ َهايح انىحذج طفي

 درس : انًجضًاخ

-791انتًاريٍ انذاتيح و انًضائم  طفحح 

792 

 794-793واجثاتي انًُزنيح طفحح  581واجة ص  واجة

 انثالثاء
 يضتكشف يفهىو انشغم  طفي

 درس :انًزيذ يٍ  انًجضًاخ

-797 انتًاريٍ انذاتيح و انًضائم  طفحح

798 

 888-799واجثاتي انًُزنيح طفحح  ................. واجة

 األرتعاء
 يعذد أَىاع انطاقح  طفي

 َشاط عًهي : ايجاد انًحيط

 816-815حم انتذرية و انتطثيق طفحح 

 818-817واجثاتي انًُزنيح طفحح  ........................ واجة

 انخًيش
 ......................... طفي

 درس : انًحيط 

 822-821حم انتًاريٍ انذاتيح طفحح 

 824-823واجثاتي انًُزنيح طفحح  ............................ واجة

 
 الرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة اللغة العربية على أن تكون من عمل الطالب


