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 11/ 11/  0202إلــى     11/  11/     0202الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 
 الثالث )أ(الصف والشعبة : 

 انًبدح
 انتشثيخ اإلعالييخ

Islamic  

 انهغخ انعشثيخ
Arabic  

 انهغخ اإلَكهيضيخ 

English  
 َىاتج انتعهى 

 

 
 
 
 

 ىوـــانــي

 يزكش انفبظ اآلراٌ
 يقبسٌ ثيٍ اآلراٌ واإلقبيخ

  أٌ يقشأ انطبنت انُض األدثي

 .قشاءح جهشيخ عهيًخ

  أٌ يكتت انطبنت انكهًبد

انًجذوءح ثهًضح وطم وهًضح 

 .قطع كتبثخ عهيًخ

-To identify compound words. 

-To recognize time expressions. 

-To make sentences using the past simple tense. 

---------------------------- 

------------------------------ 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4- انُض انًعهىيبتي: شجبعخ االعتزاس ششح أنفبظ اآلراٌ طفي االدذ

(The Big Sky) Lesson 8   Page 76      

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 يٍ كتبة انطبنت 757دم طفذخ   دفع أنفبظ اآلراٌ وَغخهب واجت

(The Big Sky) Lesson 8   Page 65 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 َشيذ وتجقً َجضخ انذت    انًقبسَخ ثيٍ اآلراٌ واإلقبيخ طفي االثُيٍ

(The Big Sky) Lesson 9   Page 77 

دفع األَشىدح اعتعذاًدا النقبئهب في  عقذ يقبسَخ ثيٍ اآلراٌ واإلقبيخ واجت

  انظف
Bridge to Success   Activity Book   Unit4 

(The Big Sky) Lesson 9   Page 66 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 َض اعتًبع: يذجخ انىطٍ دم اَشطخ انذسط طفي انثالثبء

(The Big Sky Lesson 10    Page 78 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit4 ------------------- اثذث عٍ اعى يؤرٌ انشعىل واجت

(The Big Sky) Lesson 10   Page 67 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 يشاجعخ هًضح انىطم وهًضح انقطع ---------------------------- طفي األسثعبء

(The Big Sky) Lesson 11   Page 79 

كتبثخ خًظ كهًبد تجذأ ثهًضح وطم وخًظ  ---------------------------- واجت

 كهًبد تجذأ ثهًضح قطع
Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lessons 11   Page 68 

إيالء في يهبسح كتبثخ هًضتي انىطم  ---------------------------- طفي انخًيظ

 وانقطع

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson12   Page 80 

 -------------------------------- ---------------------------- واجت
Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lessons 12   Page 69 
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 الثالث )أ( : ةالصف والشعبتابع 

 انًبدح
 انعهىو

Science  
 انشيبضيبد
Math 

 انذساعبد االجتًبعيخ وانتشثيخ االخالقيخ
Moral Education and Social studies  

   َىاتج انتعهى         
 
 

 ىوـــنــيا

 . التدريب على مهارات العلوم
يتذكر مفهوم التكنولوجياان   . 

 يذم انطبنت انًغبئم ثبعُخذاو اعتشاتيجيخ انجذث عٍ ًَظ

 12يعذ ثبنتجبوص ثًقذاس عششح اليجبد َبتج انضشة في 

 يغتخذو انقيًخ انًكبَيخ نهضشة في يضبعفبد انعششح

 

 دساعبد اجتًبعيخ 

  أٌ يتعشف عهً َشأح انشيخ صايذ سدًه هللا
انشيخ صايذ سدًه هللاأٌ يغتُتج أهى إَجبصاد   

  اعتقظبء دم انًغبئم  تذسيت عهً اعئهخ االختجبساد انذونيخ طفي االدذ

 

 

 18 -11دم طفذخ 

 508 -501واجت  ------------------------- واجت

 

 انضشة في عششح تذسيت عهً اعئهخ االختجبساد انذونيخ طفي االثُيٍ

 550-551واجت  ------------------------- واجت

 

 011دم اعئهخ اخش انىدذح انشاثعخ ص  طفي انثالثبء
 انضشة في يضبعفبد انعششح

 551-553واجت 012دم طفذخ  واجت

دم اوساق عًم تفبعهيخ نًشاجعخ يهبساد انعهىو االعبعيخ  طفي األسثعبء

 5انىدذح 
 انقغًخ عهً عششح

 544-545واجت  -------------------------- واجت

 انًشاجعخ انزاتيخ نهىدذح ------------------------- طفي انخًيظ

 ------------------------- ------------------------- واجت
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 11/ 11/  0202إلــى     11/  11/     0202الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 
 (بالثالث )الصف والشعبة : 

 انًبدح
 انتشثيخ اإلعالييخ

Islamic  

 انهغخ انعشثيخ
Arabic  

 انهغخ اإلَكهيضيخ 

English  
 َىاتج انتعهى 

 

 
 
 

 ىوـــانــي

 يزكش انفبظ اآلراٌ
 يقبسٌ ثيٍ اآلراٌ واإلقبيخ

 

  أٌ يقشأ انطبنت انُض األدثي قشاءح جهشيخ

 .عهيًخ

  أٌ يكتت انطبنت انكهًبد انًجذوءح ثهًضح

 .وطم وهًضح قطع كتبثخ عهيًخ

 

-To identify compound words. 

-To recognize time expressions. 

-To make sentences using the past simple 

tense. 

----------------------- 

----------------------- 

 ششح أنفبظ اآلراٌ طفي االدذ

 

 انُض انًعهىيبتي: شجبعخ االعتزاس

 

-Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 

(The Big Sky) 

Lesson 8   Page 76 

 دفع أنفبظ اآلراٌ وَغخهب واجت

 

 يٍ كتبة انطبنت 757دم طفذخ 

 

Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 8   Page 65 

 انًقبسَخ ثيٍ اآلراٌ واإلقبيخ طفي االثُيٍ

 

 َشيذ وتجقً َجضخ انذت  

 

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 9   Page 77 

 عقذ يقبسَخ ثيٍ اآلراٌ واإلقبيخ واجت

 

 دفع األَشىدح اعتعذاًدا النقبئهب في انظف

 

Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 9   Page 66 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 َض اعتًبع: يذجخ انىطٍ دم اَشطخ انذسط طفي انثالثبء

(The Big Sky) Lesson 10    Page 78 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 ------------------------ اثذث عٍ اعى يؤرٌ انشعىل واجت

(The Big Sky) Lesson 10   Page 67 

 يشاجعخ هًضح انىطم وهًضح انقطع ------------------------ طفي األسثعبء

 
Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 11   Page79 

كتبثخ خًظ كهًبد تجذأ ثهًضح وطم وخًظ كهًبد تجذأ ثهًضح  ------------------------ واجت

 قطع
Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lessons 11   Page 68 

 إيالء في يهبسح كتبثخ هًضتي انىطم وانقطع ------------------------ طفي انخًيظ

 

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 12 Page 80 

 -------------------------------- ------------------------ واجت
Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lessons 12 Page 69 
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 (بالثالث ) : الصف والشعبةتابع 

 انًبدح
 انعهىو

Science  
 انشيبضيبد
Math 

 انذساعبد االجتًبعيخ وانتشثيخ االخالقيخ
Moral Education and Social studies  

   َىاتج انتعهى         
 
 

 ىوـــنــيا

 . التدريب على مهارات العلوم
 . ان يتذكر مفهوم التكنولوجيا

  

 يذم انطبنت انًغبئم ثبعُخذاو اعتشاتيجيخ انجذث عٍ ًَظ

 12يعذ ثبنتجبوص ثًقذاس عششح اليجبد َبتج انضشة في 

 يغتخذو انقيًخ انًكبَيخ نهضشة في يضبعفبد انعششح

-اجتًبعيخ دساعبد    
  أٌ يتعشف عهً َشأح انشيخ صايذ سدًه هللا

 أٌ يغتُتج أهى إَجبصاد انشيخ صايذ سدًه هللا

 

 تذسيت عهً اعئهخ االختجبساد انذونيخ طفي االدذ

 

   اعتقظبء دم انًغبئم

 

 

 18 -11دم طفذخ 

 

 508 -501واجت   واجت

 طفي االثُيٍ
 تذسيت عهً اعئهخ االختجبساد انذونيخ

 

  انضشة في عششح

 550-551واجت   واجت

 011دم اعئهخ اخش انىدذح انشاثعخ ص  طفي انثالثبء

 

 انضشة في يضبعفبد انعششح

 551-553واجت 012دم طفذخ  واجت

دم اوساق عًم تفبعهيخ نًشاجعخ يهبساد انعهىو االعبعيخ  طفي األسثعبء

 5انىدذح 
 انقغًخ عهً عششح

 544-545واجت  ------------------------ واجت

 انًشاجعخ انزاتيخ نهىدذح ------------------------ طفي انخًيظ

  ------------------------ واجت
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 11/ 11/  0202إلــى    11/  11/    0202الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 
 الثالث )ج(الصف والشعبة : 

 انًبدح
 اإلعالييخانتشثيخ 

Islamic  

 انهغخ انعشثيخ
Arabic  

 

 َىاتج انتعهى 

 

 
 
 

 ىوـــانــي

 يزكش انفبظ اآلراٌ
 يقبسٌ ثيٍ اآلراٌ واإلقبيخ

 

  أٌ يقشأ انطبنت انُض األدثي قشاءح جهشيخ

 .عهيًخ

  أٌ يكتت انطبنت انكهًبد انًجذوءح ثهًضح

 .وطم وهًضح قطع كتبثخ عهيًخ

 

-To identify compound words. 

-To recognize time expressions. 

-To make sentences using the past simple 

tense. 

 

------------------------ 

------------------------ 

 انُض انًعهىيبتي: شجبعخ االعتزاس ششح أنفباظ اآلراٌ طفي االدذ

 

 -Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 8   Page 76 

 يٍ كتبة انطبنت 757دم طفذخ  دفع انفبظ اآلراٌ وَغخهب واجت

 

Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 8   Page 65 

 َشيذ وتجقً َجضخ انذت   انًقبسَخ ثيٍ اآلراٌ واإلقبيخ طفي االثُيٍ

 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 9   Page 77 

 دفع األَشىدح اعتعذاًدا النقبئهب في انظف  عقذ يقبسَخ ثيٍ اآلراٌ واإلقبيخ واجت

 

Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 9   Page 66 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 َض اعتًبع: يذجخ انىطٍ انذسط دم أَشطخ طفي انثالثبء

(The Big Sky) Lesson 10    Page 78 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit4 -------------------------- اثذث عٍ اعى يؤرٌ انشعىل واجت

(The Big Sky) Lesson 10   Page 67 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 يشاجعخ في هًضتي انىطم وانقطع -------------------------- طفي األسثعبء

(The Big Sky) Lesson 11   Page79 

كتبثخ خًظ كهًبد تجذأ ثهًضح وطم وخًظ كهًبد تجذأ ثهًضح  -------------------------- واجت

 قطع

 

Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lessons 11   Page 68 

 إيالء في يهبسح كتبثخ هًضتي انىطم وانقطع -------------------------- طفي انخًيظ

 

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson12   Page 80 

 ------------------------------- -------------------------- واجت
Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lessons 12   Page 69 
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 (جالثالث ) : الصف والشعبةتابع 

 انًبدح
 انعهىو

Science  
 انشيبضيبد
Math 

 انذساعبد االجتًبعيخ وانتشثيخ االخالقيخ
Moral Education and Social studies  

   َىاتج انتعهى         
 
 ىوـــنــيا

 . التدريب على مهارات العلوم
 . ان يتذكر مفهوم التكنولوجيا

 

 يذم انطبنت انًغبئم ثبعُخذاو اعتشاتيجيخ انجذث عٍ ًَظ

 12يعذ ثبنتجبوص ثًقذاس عششح اليجبد َبتج انضشة في 

 يغتخذو انقيًخ انًكبَيخ نهضشة في يضبعفبد انعششح

 

-اجتًبعيخ دساعبد    
  أٌ يتعشف عهً َشأح انشيخ صايذ سدًه هللا

 أٌ يغتُتج أهى إَجبصاد انشيخ صايذ سدًه هللا

 

 تذسيت عهً اعئهخ االختجبساد انذونيخ طفي االدذ

 

  اعتقظبء دم انًغبئم

 

 

 18 -11دم طفذخ 

 

 508 -501واجت   واجت

 

 انضشة في عششح تذسيت عهً اعئهخ االختجبساد انذونيخ طفي االثُيٍ

 550-551واجت   واجت

 

 011دم اعئهخ اخش انىدذح انشاثعخ ص  طفي انثالثبء

 

 انضشة في يضبعفبد انعششح

 

 551-553واجت 012دم طفذخ  واجت

دم اوساق عًم تفبعهيخ نًشاجعخ يهبساد انعهىو االعبعيخ  طفي األسثعبء

 5انىدذح 
 انقغًخ عهً عششح

 واجت
-------------------------- 

 544-545واجت 

 

 انًشاجعخ انزاتيخ نهىدذح -------------------------- طفي انخًيظ

 -------------------------- -------------------------- واجت
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 11/ 11/  0202إلــى    11/   11/     0202الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 

 الثالث )د(والشعبة : الصف 

 انًبدح
 انتشثيخ اإلعالييخ

Islamic  

 انهغخ انعشثيخ
Arabic  

 انهغخ اإلَكهيضيخ 

English  
 َىاتج انتعهى 

 

 
 
 

 ىوـــانــي

 يزكش انفبظ اآلراٌ
 يقبسٌ ثيٍ اآلراٌ واإلقبيخ

 

  أٌ يقشأ انطبنت انُض األدثي قشاءح جهشيخ

 .عهيًخ

 ثهًضح  أٌ يكتت انطبنت انكهًبد انًجذوءح

 .وطم وهًضح قطع كتبثخ عهيًخ

 

-To identify compound words. 

-To recognize time expressions. 

-To make sentences using the past simple 

tense. 

-------------------------- 

-------------------------- 

 ششح أنفبظ اآلراٌ طفي االدذ

 

 شجبعخ االعتزاسانُض انًعهىيبتي: 

 

- Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 8   Page76 

 يٍ كتبة انطبنت 757دم طفذخ  دفع انفبظ اآلراٌ وَغخهب واجت

 

Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 8   Page 65 

 َشيذ وتجقً َجضخ انذت   اآلراٌ واإلقبيخانًقبسَخ ثيٍ  طفي االثُيٍ

 

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 9   Page 77 

 دفع األَشىدح اعتعذاًدا النقبئهب في انظف عقذ يقبسَخ ثيٍ اآلراٌ واإلقبيخ واجت

 

Bridge to Success   Activity Book   Unit4 

(The Big Sky) Lesson 9   Page 66 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 َض اعتًبع: يذجخ انىطٍ دم اَشطخ انذسط طفي انثالثبء

(The Big Sky) Lesson 10    Page 78 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 ------------------------- اثذث عٍ اعى يؤرٌ انشعىل واجت

(The Big Sky) Lesson 10   Page 67 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 يشاجعخ في هًضتي انىطم وانقطع -------------------------- طفي األسثعبء

(The Big Sky) Lesson 11   Page79 

ثهًضح  كتبثخ خًظ كهًبد تجذأ ثهًضح وطم وخًظ كهًبد تجذأ -------------------------- واجت

 قطع

 

Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lessons 11   Page 68 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 إمالء في مهارة كتابة همزتي الوصل والقطع -------------------------- طفي انخًيظ

(The Big Sky) Lesson 12    Page 80 

 -------------------------------- -------------------------- واجت
Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lessons 12   Page 69 
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 الثالث )د( : والشعبةالصف تابع 

 انًبدح
 انعهىو

Science  
 انشيبضيبد
Math 

 انذساعبد االجتًبعيخ وانتشثيخ االخالقيخ
Moral Education and Social studies  

   َىاتج انتعهى         
 
 

 ىوـــنــيا

  يحدد كيف تؤثر التكنولوجيا على المجتمع
  يحدد كيف تؤثر التكنولوجيا على البيئة

 كيف تساعد التكنولوجيا في حماية البيئة
  التدريب على االاختبارات الدولية

 اعتشاتيجيخ انجذث عٍ ًَظيذم انطبنت انًغبئم ثبعُخذاو 

 12يعذ ثبنتجبوص ثًقذاس عششح اليجبد َبتج انضشة في 

 يغتخذو انقيًخ انًكبَيخ نهضشة في يضبعفبد انعششح

 

 دساعبد اجتًبعيخ 

  أٌ يتعشف عهً َشأح انشيخ صايذ سدًه هللا
 أٌ يغتُتج أهى إَجبصاد انشيخ صايذ سدًه هللا

 

  اعتقظبء دم انًغبئم انتكُىنىجيب عهً انًجًتًعيُبقشخ تأثيش  طفي االدذ

 

 

 188 -11دم طفذخ 

 

 508 -501واجت  -------------------------- واجت

 

 يُبقشخ تأثيش انتكُىنىجيب عهً انطجيعخ طفي االثُيٍ

 

 انضشة في عششح

 550-551واجت  -------------------------- واجت

 

 انضشة في يضبعفبد انعششح  انتكُىنىجيب في انذفبظ عهً انجيئخكيف عبعذد  طفي انثالثبء

  028واجت ص  واجت
 551-553واجت

 

 طفي األسثعبء
 انتذسيت عهً االختجبساد انذونيخ

 

 انقغًخ عهً عششح

 

 544-545واجت  -------------------------- واجت

 

 طفي انخًيظ
 انزاتيخ نهىدذحانًشاجعخ  --------------------------

 

 -------------------------- واجت
-------------------------- 

 
 
 
 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 11/ 11/  0202إلــى     11/  11/     0202الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 
 الثالث )هـ(: الصف والشعبة 

 انًبدح
 انتشثيخ اإلعالييخ

Islamic  

 انهغخ انعشثيخ
Arabic  

 انهغخ اإلَكهيضيخ 

English  
 َىاتج انتعهى 

 

 
 
 

 ىوـــانــي

 يزكش انفبظ اآلراٌ
 يقبسٌ ثيٍ اآلراٌ واإلقبيخ

 

 .يقشأ انطبنت ًَظب عشديًب قشاءح جهشيخ عهيًخ

 يكتت انطبنت انكهًبد انًجذوءح ثهًضح وطم وهًضح

 . قطع كتبثخ عهيًخ

 يغتًع انطبنت نُض اعتًبع يذذًدا األفكب سوانًغضي

 يغتخذو أعهىثي انتعجت وانُذاء ثشكم طذيخ

-To identify compound words. 

-To recognize time expressions. 

-To make sentences using the past simple 

tense. 

-------------------------- 

-------------------------- 

 ششح أنفبظ اآلراٌ طفي االدذ

 

 

 31انتطجيقي انظغيش انطًىح ص قشاءح انُض 

 انُشبط

-Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 8   Page 76 

  دفع انفبظ اآلراٌ وَغخهب واجت
-------------------------- 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 8   Page 65 

  انًقبسَخ ثيٍ اآلراٌ واإلقبيخ طفي االثُيٍ

 يشاجعخ هًضتي انقطع وانىطم

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 9   Page 77 

  عقذ يقبسَخ ثيٍ اآلراٌ واإلقبيخ واجت

 يكتت كهًبد تتضًٍ هًضتب  انقطع وانىطم

Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 9   Page 66 

 َض اعتًبع يذجخ انىطٍ دم اَشطخ انذسط طفي انثالثبء

 كتبة انطبنت 762ص  

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 10    Page 78 

  اثذث عٍ اعى يؤرٌ انشعىل واجت

 سعى يشهذ يعجش عٍ يذجتك نىطُك

Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 10   Page 67 

  -------------------------- طفي األسثعبء

 يشاجعخ األفعبل وأَىاعهب

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 11   Page79 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 واجت في انًُظخ -------------------------- واجت

(The Big Sky) Lessons 11   Page 68 

  -------------------------- طفي انخًيظ

 يشاجعخ أعهىة انتعجت وانُذاء

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson12   Page 80 

 -------------------------- -------------------------- واجت

Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lessons 12   Page 69 

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 الثالث )هـ( : والشعبةالصف تابع 
 

 انًبدح
 انعهىو

Science  
 انشيبضيبد
Math 

 انذساعبد االجتًبعيخ وانتشثيخ االخالقيخ
Moral Education and Social studies  

   َىاتج انتعهى         
 
 

 ىوـــنــيا

  يحدد كيف تؤثر التكنولوجيا على المجتمع
  يحدد كيف تؤثر التكنولوجيا على البيئة

 كيف تساعد التكنولوجيا في حماية البيئة
 التدريب على االاختبارات الدولية

 

 اعتشاتيجيخ انجذث عٍ ًَظيذم انطبنت انًغبئم ثبعُخذاو 

 12يعذ ثبنتجبوص ثًقذاس عششح اليجبد َبتج انضشة في 

 يغتخذو انقيًخ انًكبَيخ نهضشة في يضبعفبد انعششح

 

 دساعبد اجتًبعيخ 

  أٌ يتعشف عهً َشأح انشيخ صايذ سدًه هللا
 أٌ يغتُتج أهى إَجبصاد انشيخ صايذ سدًه هللا

 

 انتكُىنىجيب عهً انًجًتًعيُبقشخ تأثيش  طفي االدذ

 

  اعتقظبء دم انًغبئم

 

 

 18 -11دم طفذخ 

 

 508 -501واجت  -------------------------- واجت

 

 انضشة في عششح يُبقشخ تأثيش انتكُىنىجيب عهً انطجيعخ طفي االثُيٍ

 550-551واجت  -------------------------- واجت

 

 انتكُىنىجيب في انذفبظ عهً انجيئخكيف عبعذد  طفي انثالثبء

 

 انضشة في يضبعفبد انعششح

 

 551-553واجت  028واجت ص  واجت

 انقغًخ عهً عششح انتذسيت عهً االختجبساد انذونيخ طفي األسثعبء

 544-545واجت  -------------------------- واجت

 انزاتيخ نهىدذحانًشاجعخ  -------------------------- طفي انخًيظ

 -------------------------- -------------------------- واجت

 
 
 

 
 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 11/ 11/  0202إلــى     11/ 11/     0202الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 
 الثالث )و(والشعبة : الصف 

 انًبدح
 انتشثيخ اإلعالييخ

Islamic  

 انهغخ انعشثيخ
Arabic  

 انهغخ اإلَكهيضيخ 

English  
 َىاتج انتعهى 

 

 
 ىوـــانــي

 يزكش انفبظ اآلراٌ
 يقبسٌ ثيٍ اآلراٌ واإلقبيخ

 

  عهيًخ جهشيخ قشاءح عشديب َظب انطبنت يقشأ

 هًضح و وطم ثهًضح انًجذوءح انكهًبد انطبنت يكتت

  عهيًخ كتبثخ قطع 

  انًغضي و األفكبس يذذدا اعتًبع نُض انطبنت يغتًع

  طذيخ ثشكم انُذاء و انتعجت أعهىثي يغتخذو

  
 

-To identify compound words. 

-To recognize time expressions. 

-To make sentences using the past simple tense. 

 

 

 ششح أنفبظ اآلراٌ طفي االدذ

 

ص  الطموح الصغير التطبيقي النص قراءة
  النشاط كتاب 31

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 8   Page 76 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 -------------------------- دفع انفبظ اآلراٌ وَغخهب واجت

(The Big Sky) Lesson 8   Page 65 

 B Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4  انقطع و انىطم هًضتي يشاجعخ انًقبسَخ ثيٍ اآلراٌ واإلقبيخ طفي االثُيٍ

(The Big Sky) Lesson 9   Page 77 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 4  القطع و الوصل همزتا تتضمن كلمات يكتب عقذ يقبسَخ ثيٍ اآلراٌ واإلقبيخ واجت

(The Big Sky) Lesson 9   Page 66 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 يشاجعخ اصيُخ االفعبل  دم اَشطخ انذسط طفي انثالثبء

(The Big Sky) Lesson 10    Page 78 

 بمختلف األفعال موظفا الوطن حب عن فقرة كتابة اثذث عٍ اعى يؤرٌ انشعىل واجت
  أزمنتها 

Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 10   Page 67 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 انتعجت أعهىة يشاجعخ ------------------------ طفي األسثعبء

(The Big Sky) Lesson 11   Page79 

  Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 ------------------------ ------------------------ واجت

(The Big Sky) Lessons 11   Page 68 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 النداء أسلوب مراجعة ------------------------ طفي انخًيظ

(The Big Sky) Lesson 12     Page 80 

 ------------------------ ------------------------ واجت
Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lessons 12     Page 69 

 
 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 الثالث )و( : والشعبةالصف تابع 

 انًبدح
 انعهىو

Science  
 انشيبضيبد
Math 

 انذساعبد االجتًبعيخ وانتشثيخ االخالقيخ
Moral Education and Social studies  

   َىاتج انتعهى         
 
 

 ىوـــنــيا

  يحدد كيف تؤثر التكنولوجيا على المجتمع
  يحدد كيف تؤثر التكنولوجيا على البيئة
 كيف تساعد التكنولوجيا في حماية البيئة

 التدريب على االاختبارات الدولية
 

 يذم انطبنت انًغبئم ثبعُخذاو اعتشاتيجيخ انجذث عٍ ًَظ

 12عششح اليجبد َبتج انضشة في  يعذ ثبنتجبوص ثًقذاس

 يغتخذو انقيًخ انًكبَيخ نهضشة في يضبعفبد انعششح

 

 دساعبد اجتًبعيخ 

  أٌ يتعشف عهً َشأح انشيخ صايذ سدًه هللا
 أٌ يغتُتج أهى إَجبصاد انشيخ صايذ سدًه هللا

 

 يُبقشخ تأثيش انتكُىنىجيب عهً انًجًتًع طفي االدذ

 

  اعتقظبء دم انًغبئم

 

 

 18 -11طفذخ دم 

 

 508 -501واجت  -------------------------- واجت

 

 يُبقشخ تأثيش انتكُىنىجيب عهً انطجيعخ طفي االثُيٍ

 

 انضشة في عششح

 550-551واجت  -------------------------- واجت

 

 كيف عبعذد انتكُىنىجيب في انذفبظ عهً انجيئخ طفي انثالثبء

 

 انعششحانضشة في يضبعفبد 

 

 551-553واجت  028واجت ص  واجت

 انتذسيت عهً االختجبساد انذونيخ طفي األسثعبء

 

 انقغًخ عهً عششح

 واجت
-------------------------- 

 544-545واجت 

 انًشاجعخ انزاتيخ نهىدذح -------------------------- طفي انخًيظ

 

 -------------------------- -------------------------- واجت

 
 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 11/ 11/  0202إلــى     11/ 11   0202الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 

 الثالث )ز(والشعبة : الصف 

 انًبدح
 انتشثيخ اإلعالييخ

Islamic  

 انهغخ انعشثيخ
Arabic  

 انهغخ اإلَكهيضيخ 

English  
 َىاتج انتعهى 

 

 
 
 

 ىوـــانــي

اآلراٌيزكش انفبظ   
 يقبسٌ ثيٍ اآلراٌ واإلقبيخ

 

  عهيًخ جهشيخ قشاءح عشديب َظب انطبنت يقشأ

 هًضح و وطم ثهًضح انًجذوءح انكهًبد انطبنت يكتت

  عهيًخ كتبثخ قطع 

  انًغضي و األفكبس يذذدا اعتًبع نُض انطبنت يغتًع

   طذيخ ثشكم انُذاء و انتعجت أعهىثي يغتخذو

-To identify compound words. 

-To recognize time expressions. 

-To make sentences using the past simple 

tense. 

-------------------------- 

-------------------------- 

ص  الطموح الصغير التطبيقي النص قراءة ششح أنفبظ اآلراٌ طفي االدذ
  النشاط كتاب 31

 -Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 8   Page 76 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit4 -------------------------- دفع أنفبظ اآلراٌ وَغخهب واجت

(The Big Sky) Lesson 8   Page 65 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4  انقطع و انىطم هًضتي يشاجعخ انًقبسَخ ثيٍ اآلراٌ واإلقبيخ طفي االثُيٍ

(The Big Sky) Lesson 9   Page 77 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 4  القطع و الوصل همزتا تتضمن كلمات يكتب عقذ يقبسَخ ثيٍ اآلراٌ واإلقبيخ واجت

(The Big Sky) Lesson 9   Page 66 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 يشاجعخ اصيُخ االفعبل  دم اَشطخ انذسط طفي انثالثبء

(The Big Sky) Lesson 10    Page 78 

 بمختلف األفعال موظفا الوطن حب عن فقرة كتابة اثذث عٍ اعى يؤرٌ انشعىل واجت
  أزمنتها 

Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lesson 10   Page 67 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 انتعجت أعهىة يشاجعخ -------------------------- طفي األسثعبء

(The Big Sky) Lesson 11   Page79 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 ------------------------ -------------------------- واجت

(The Big Sky) Lessons 11   Page 68 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 4 النداء أسلوب مراجعة -------------------------- طفي انخًيظ

(The Big Sky) Lesson 12   Page 80 

 ------------------------ -------------------------- واجت
Bridge to Success   Activity Book   Unit 4 

(The Big Sky) Lessons 12     Page 69 

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 الثالث )ز( : الصف والشعبةتابع 

 انًبدح
 انعهىو

Science  
 انشيبضيبد
Math 

 انذساعبد االجتًبعيخ وانتشثيخ االخالقيخ
Moral Education and Social studies  

   َىاتج انتعهى         
 
 

 ىوـــنــيا

  يحدد كيف تؤثر التكنولوجيا على المجتمع
  يحدد كيف تؤثر التكنولوجيا على البيئة
 كيف تساعد التكنولوجيا في حماية البيئة

 التدريب على االاختبارات الدولية
 

 يذم انطبنت انًغبئم ثبعُخذاو اعتشاتيجيخ انجذث عٍ ًَظ

 12يعذ ثبنتجبوص ثًقذاس عششح اليجبد َبتج انضشة في 

 يغتخذو انقيًخ انًكبَيخ نهضشة في يضبعفبد انعششح

 

 دساعبد اجتًبعيخ 

  أٌ يتعشف عهً َشأح انشيخ صايذ سدًه هللا
 أٌ يغتُتج أهى إَجبصاد انشيخ صايذ سدًه هللا

 

 يُبقشخ تأثيش انتكُىنىجيب عهً انًجًتًع طفي االدذ

 

  اعتقظبء دم انًغبئم

 

 

 18 -11دم طفذخ 

 

 508 -501واجت  -------------------------- واجت

 

 طفي االثُيٍ
 يُبقشخ تأثيش انتكُىنىجيب عهً انطجيعخ

 

 انضشة في عششح

 550-551واجت  -------------------------- واجت

 

 انضشة في يضبعفبد انعششح كيف عبعذد انتكُىنىجيب في انذفبظ عهً انجيئخ طفي انثالثبء

 

 551-553واجت  028صواجت  واجت

 انقغًخ عهً عششح  انتذسيت عهً االختجبساد انذونيخ طفي األسثعبء

 544-545واجت  -------------------------- واجت

 انًشاجعخ انزاتيخ نهىدذح -------------------------- طفي انخًيظ

 -------------------------- -------------------------- واجت

 


