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 الخطة االسبوعية
 07/ 02/  9108إلــى         03/  02/  9108لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثالث9  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٍح انتزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َٕاتذ انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌمزأانحذٌج لزاءج صهًٍح 

 ٌثٍٍ انًؼُى اإلرًانً فً انحذٌج 

 ج رٓزٌح صهًٍح.ٌمزأ انطانة انُض لزاء 

 .ٌّٕظف انكهًاخ فً رًم يٍ إَشائ 

 

 انُشاط اإلحزائً: كتاتح َض ٔطفً. 

-To compare things using –er and –est 
words. 
-To read, discuss and act out a story. 

Reading :Anchor –Reading Book (Eight Red 
Apples) 
Practice reading the story  Pages 38-44 

Writing: Anchor –Writing Book( Eight Red 
Apples). 
Answer the questions on Pages: 36 - 37 

 

 االحذ
 لظح يظثاس ٔتُذق ٔتم انذتثح األخضز انضؼٍذ شزس انذرس طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lesson 12 
P.100 

 يٍ كتاب انطانة 74انُشاط + َضخ طفحح يٍ كتاب  29حم طفحح  انتذرب ػهى حفع انحذٌج ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lesson 12 

P.87 

 االحٍٍُ
 تاتغ لزاءج يظثاس ٔتُذق ٔتم انذتثح األخضز انضؼٍذ يتاتؼح انذرس طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lesson 13 
P.101 

 انُشاطيٍ كتاب  23حم طفحح  حفع يؼاًَ انًفزداخ ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lesson 13 

P .88 

 انخالحاء
 يٍ كتاب انطانة ػهى دفتز انُضخ 65إيالء طفحح  حم أَشطح انذرس طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lessons 14-15 
Ps.102,103,104 

 ػهى دفتز انُضخيٍ كتاب انطانة  014َضخ طفحح  39حم َشاط أحزي خثزاتً طـ  ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lessons 14-15 

P. 89 

 األرتؼاء
 ........................................ طفً

 24يٍ كتاب انطانة+ طفحح  002رحهتً يغ كهًح حٍٍُ طفحح 

 يٍ كتاب انُشاط
Dictation – Sheet in file 

 كتاتح حالث رًم يفٍذج ػهى كهًح حٍٍُ ........................................ ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lessons 14-15 

P. 90 

 انخًٍش
 يٍ كتاب انُشاط  26+  25طؼى انضؼادج طفحح  ........................................ طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lesson 16 
P.105 

 ........................................ ٔارة
يٍ كتاب  27اختز يٍ انمائًح َشاطُا ٔاحًذا َٔفّذِ فً انظفحح 

 انُشاط

Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lesson 16 
Ps.91,92 
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 ( أ ) الثالث9  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزتٍح األخاللٍح انذراصاخ االرتًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتذ انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

  ٔطف ػُاطز انطمش 

  تًٍٍز ادٔاخ لٍاس انطمش 

  ٌمارٌ تٍٍ إَاع انضحة 

  ٌظف كٍف تتكٌٕ انضحة 

  أٌ ٌضتخذو حمائك انضزب انًؼزٔفح إلٌزاد

  9حاطم انضزب فً انؼذد 

  9ٔ  8أٌ ٌزذ َاتذ انمضًح ػهً اػذد 

 أٌ ٌحم انًضائم تإَشاء لائًح يُظًح 

 

 األشخاص ٌحهم انزٔاتظ ت ٍٍ 

  ٌُالش أًٍْح االحتزاو انًتثادل

 ٔانتؼأٌ تٍٍ اإلخٕج .

 اصتكشاف تُٕع انخمافح االياراتٍح 

 االحذ
 لٍاس ػُاطز لٍاس انطمش طفً

  9درس : انضزب فً 

 حم انتًارٌٍ انًٕرٓح ٔ انتًارٌٍ انذاتٍح

  054-054طفحح 

 رًغ طٕر ػٍ تؼض أػالو دٔل يختهفح  47،  49حم ص ص

  054ٔارثاتً انًُزنٍح طفحح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔارة

 االحٍٍُ
 242حم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

 

 9تاتغ : انضزب فً 

 حم انًضائم 

  054طفحح 

 050ٔارثاتً انًُزنٍح طفحح  249ٔارة ص  ٔارة

 انخالحاء
 طفً

الصتُتاد يفٕٓو  250 -251ارزاء تززتح ص 

 انضحة

  9،  8ح ػهً درس : انمضً

 حم انتًارٌٍ انًٕرٓح ٔ حم انتًارٌٍ انذاتٍح

 054 -054طفحح  

 059ٔارثاتً انًُزنٍح طفحح   ٔارة

 األرتؼاء
 انًمارَح تٍٍ إَاع انضحة طفً

 9،  8انمضًح ػهً تاتغ : 

 حم انًضائم 

 058 طفحح

 044ٔارثاتً انًُزنٍح طفحح  ػًم َشاط رصى إَاع انضحة ٔارة

 نخًٍشا
 دٔرج انًاء طفً

 إختثار لظٍز حاًَ 

 040 – 494يٍ  طفحح 

 درس :حم انًضائم تإَشاء لائًح يُظًح 

 040-044حم تؼهى ٔ تًزٌٍ ػهً اإلصتزاتٍزٍح طفحح

 048ٔارثاتً انًُزنٍح طفحح  264ٔارة ص  ٔارة
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 الخطة االسبوعية
 07/ 02/  9108إلــى         03/  02/  9108لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الثالث9  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٍح انتزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َٕاتذ انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌمزأانحذٌج لزاءج صهًٍح 

 ٌثٍٍ انًؼُى اإلرًانً فً انحذٌج 

 .ٌمزأ انطانة انُض لزاءج رٓزٌح صهًٍح 

 .ٌّٕظف انكهًاخ فً رًم يٍ إَشائ 

 

 تح َض ٔطفً. انُشاط اإلحزائً: كتا

-To compare things using –er and –est 
words. 
-To read, discuss and act out a story. 

Reading :Anchor –Reading Book (Eight Red 
Apples) 
Practice reading the story  Pages 38-44 

Writing: Anchor –Writing Book( Eight Red 
Apples). 
Answer the questions on Pages: 36 - 37 

 

 االحذ
 لظح يظثاس ٔتُذق ٔتم انذتثح األخضز انضؼٍذ شزس انذرس طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lesson 12 
P.100 

 يٍ كتاب انطانة 74يٍ كتاب انُشاط + َضخ طفحح  29حم طفحح  انتذرب ػهى حفع انحذٌج ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lesson 12 

P.87 

 االحٍٍُ
 تاتغ لزاءج يظثاس ٔتُذق ٔتم انذتثح األخضز انضؼٍذ يتاتؼح انذرس طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lesson 13 
P.101 

 يٍ كتاب انُشاط 23حم طفحح  حفع يؼاًَ انًفزداخ ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lesson 13 

P .88 

 انخالحاء
 يٍ كتاب انطانة ػهى دفتز انُضخ 65إيالء طفحح  حم أَشطح انذرس طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lessons 14-15 
Ps.102,103,104 

 يٍ كتاب انطانة ػهى دفتز انُضخ 014َضخ طفحح  39حم َشاط أحزي خثزاتً طـ  ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lessons 14-15 

P. 89 

 األرتؼاء
 ........................................ طفً

يٍ كتاب  24يٍ كتاب انطانة+ طفحح  002رحهتً يغ كهًح حٍٍُ طفحح 

 انُشاط
Dictation – Sheet in file 

 كتاتح حالث رًم يفٍذج ػهى كهًح حٍٍُ ........................................ ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lessons 14-15 

P. 90 

 انخًٍش
 يٍ كتاب انُشاط  26+  25طؼى انضؼادج طفحح  ........................................ طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lesson 16 
P.105 

 يٍ كتاب انُشاط 27َٔفّذِ فً انظفحح اختز يٍ انمائًح َشاطُا ٔاحًذا  ........................................ ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lesson 16 

Ps.91,92 
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 ( ب )الثالث 9  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتٍح األخاللٍح انذراصاخ االرتًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتذ انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 انطمش ػُاطز ٔطف  

 انطمش لٍاس ادٔاخ تًٍٍز  

 انضحة إَاع تٍٍ ارٌٌم  

 انضحة تتكٌٕ كٍف ٌظف 

  أٌ ٌضتخذو حمائك انضزب انًؼزٔفح إلٌزاد

  9حاطم انضزب فً انؼذد 

  9ٔ  8أٌ ٌزذ َاتذ انمضًح ػهً اػذد 

 أٌ ٌحم انًضائم تإَشاء لائًح يُظًح 

  ٌحهم انزٔاتظ تٍٍ األشخاص 

  ٌُالش أًٍْح االحتزاو انًتثادل

 ٔانتؼأٌ تٍٍ اإلخٕج .

  تُٕع انخمافح االياراتٍحاصتكشاف 

 االحذ
 47،  49حم ص ص لٍاس ػُاطز لٍاس انطمش طفً

 رًغ طٕر ػٍ تؼض أػالو دٔل يختهفح  رًغ طٕر ػٍ تؼض أػالو دٔل يختهفح 

  054ٔارثاتً انًُزنٍح طفحح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔارة

 االحٍٍُ
 242حم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

 

 9ب فً تاتغ : انضز

 حم انًضائم 

  054طفحح 

 050ٔارثاتً انًُزنٍح طفحح  249ٔارة ص  ٔارة

 انخالحاء
 طفً

الصتُتاد يفٕٓو  250 -251ارزاء تززتح ص 

 انضحة

  9،  8درس : انمضًح ػهً 

 حم انتًارٌٍ انًٕرٓح ٔ حم انتًارٌٍ انذاتٍح

 054 -054طفحح  

 059ٔارثاتً انًُزنٍح طفحح   ٔارة

 ألرتؼاءا
 انًمارَح تٍٍ إَاع انضحة طفً

 9،  8انمضًح ػهً تاتغ : 

 حم انًضائم 

 058طفحح 

 

 044ٔارثاتً انًُزنٍح طفحح  ػًم َشاط رصى إَاع انضحة ٔارة

 انخًٍش
 دٔرج انًاء طفً

 إختثار لظٍز حاًَ 

 

 040 – 494يٍ  طفحح 

 درس :حم انًضائم تإَشاء لائًح يُظًح 

 040-044ٍ ػهً اإلصتزاتٍزٍح طفحححم تؼهى ٔ تًزٌ

 048ٔارثاتً انًُزنٍح طفحح  264ٔارة ص  ٔارة
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 الخطة االسبوعية
 07/ 02/  9108إلــى         03/  02/  9108لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثالث9  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٍح انتزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َٕاتذ انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌمزأانحذٌج لزاءج صهًٍح 

 ٌثٍٍ انًؼُى اإلرًانً فً انحذٌج 

 .ٌمزأ انطانة انُض لزاءج رٓزٌح صهًٍح 

 .ٌّٕظف انكهًاخ فً رًم يٍ إَشائ 

 

 انُشاط اإلحزائً: كتاتح َض ٔطفً. 

-To compare things using –er and –est 
words. 
-To read, discuss and act out a story. 

Reading :Anchor –Reading Book (Eight Red 
Apples) 
Practice reading the story  Pages 38-44 

Writing: Anchor –Writing Book( Eight Red 
Apples). 
Answer the questions on Pages: 36 - 37 

 

 االحذ
 لظح يظثاس ٔتُذق ٔتم انذتثح األخضز انضؼٍذ شزس انذرس طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lesson 12 
P.100 

 يٍ كتاب انطانة 74يٍ كتاب انُشاط + َضخ طفحح  29حم طفحح  انتذرب ػهى حفع انحذٌج ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lesson 12 

P.87 

 االحٍٍُ
 تاتغ لزاءج يظثاس ٔتُذق ٔتم انذتثح األخضز انضؼٍذ يتاتؼح انذرس طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lesson 13 
P.101 

 يٍ كتاب انُشاط 23حم طفحح  حفع يؼاًَ انًفزداخ ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lesson 13 

P .88 

 انخالحاء
 يٍ كتاب انطانة ػهى دفتز انُضخ 65إيالء طفحح  حم أَشطح انذرس طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lessons 14-15 
Ps.102,103,104 

 يٍ كتاب انطانة ػهى دفتز انُضخ 014َضخ طفحح  39حم َشاط أحزي خثزاتً طـ  ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lessons 14-15 

P. 89 

 األرتؼاء
 ........................................ طفً

 24يٍ كتاب انطانة+ طفحح  002رحهتً يغ كهًح حٍٍُ طفحح 

 يٍ كتاب انُشاط
Dictation – Sheet in file 

 كتاتح حالث رًم يفٍذج ػهى كهًح حٍٍُ ........................................ ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lessons 14-15 

P. 90 

 انخًٍش
 يٍ كتاب انُشاط  26+  25طؼى انضؼادج طفحح  ........................................ طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lesson 16 
P.105 

 ........................................ ٔارة
يٍ كتاب  27اختز يٍ انمائًح َشاطُا ٔاحًذا َٔفّذِ فً انظفحح 

 انُشاط

Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lesson 16 
Ps.91,92 
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 ( ج ) الثالث9  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتٍح األخاللٍح انذراصاخ االرتًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتذ انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 انطمش ػُاطز ٔطف  

 انطمش لٍاس ادٔاخ تًٍٍز  

 ٌانضحة إَاع تٍٍ ٌمار  

 انضحة تتكٌٕ كٍف ٌظف 

  أٌ ٌضتخذو حمائك انضزب انًؼزٔفح إلٌزاد

  9حاطم انضزب فً انؼذد 

 9ٔ  8َاتذ انمضًح ػهً اػذد  أٌ ٌزذ 

 أٌ ٌحم انًضائم تإَشاء لائًح يُظًح 

  

  ٌحهم انزٔاتظ تٍٍ األشخاص 

  ٌُالش أًٍْح االحتزاو انًتثادل

 ٔانتؼأٌ تٍٍ اإلخٕج .

 اصتكشاف تُٕع انخمافح االياراتٍح 

 االحذ
 لٍاس ػُاطز لٍاس انطمش طفً

  9درس : انضزب فً 

 054-054طفحح 

 رًغ طٕر ػٍ تؼض أػالو دٔل يختهفح  و دٔل يختهفح رًغ طٕر ػٍ تؼض أػال

 343-054ٔارثاتً انًُزنٍح طفحح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔارة

 االحٍٍُ
 242حم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

  8ٔ  7درس : انمضًّ ػهى 

 346- 345طفحّ 

 348ٔارثاتً انًُزنٍّ طفحّ :  249ٔارة ص  ٔارة

 انخالحاء
 فًط

الصتُتاد يفٕٓو  250 -251ارزاء تززتح ص 

 انضحة

  8ٔ 7تاتغ درس انمضًّ ػهى 

 347طفحح 

 351ٔارثاتً انًُزنٍّ طفحّ :   ٔارة

 األرتؼاء
 انًمارَح تٍٍ إَاع انضحة طفً

 درس :  حم انًضائم تاَشاء لائًّ يُظًّ 

  355 – 354طفحّ 

 

  357ً انًُزنٍّ : طفحح ٔارثات ػًم َشاط رصى إَاع انضحة ٔارة

 انخًٍش
 دٔرج انًاء طفً

 إختثار لظٍز حاًَ 

 040 – 494يٍ  طفحح 

 049ٔ044طفحّ  44ٔ  44درس انضزب فً 

 

 8ٔ  7ػًم يطٌّٕ رذٔل  264ٔارة ص  ٔارة
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 الخطة االسبوعية
 07/ 02/  9108إلــى         03/  02/  9108لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثالث9  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٍح انتزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َٕاتذ انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌمزأانحذٌج لزاءج صهًٍح 

 ٌثٍٍ انًؼُى اإلرًانً فً انحذٌج 

 .ٌمزأ انطانة انُض لزاءج رٓزٌح صهًٍح 

 .ٌّٕظف انكهًاخ فً رًم يٍ إَشائ 

 

 ً. انُشاط اإلحزائً: كتاتح َض ٔطف

-To compare things using –er and –est 
words. 
-To read, discuss and act out a story. 

Reading :Anchor –Reading Book (Eight Red 
Apples) 
Practice reading the story  Pages 38-44 

Writing: Anchor –Writing Book( Eight Red 
Apples). 
Answer the questions on Pages: 36 - 37 

 

 االحذ
 لظح يظثاس ٔتُذق ٔتم انذتثح األخضز انضؼٍذ شزس انذرس طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lesson 12 
P.100 

 يٍ كتاب انطانة 74يٍ كتاب انُشاط + َضخ طفحح  29حم طفحح  انتذرب ػهى حفع انحذٌج ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lesson 12 

P.87 

 االحٍٍُ
 تاتغ لزاءج يظثاس ٔتُذق ٔتم انذتثح األخضز انضؼٍذ يتاتؼح انذرس طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lesson 13 
P.101 

 يٍ كتاب انُشاط 23حم طفحح  حفع يؼاًَ انًفزداخ ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lesson 13 

P .88 

 انخالحاء
 يٍ كتاب انطانة ػهى دفتز انُضخ 65إيالء طفحح  َشطح انذرسحم أ طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lessons 14-15 
Ps.102,103,104 

 يٍ كتاب انطانة ػهى دفتز انُضخ 014َضخ طفحح  39حم َشاط أحزي خثزاتً طـ  ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lessons 14-15 

P. 89 

 ؼاءاألرت
 ........................................ طفً

 24يٍ كتاب انطانة+ طفحح  002رحهتً يغ كهًح حٍٍُ طفحح 

 يٍ كتاب انُشاط
Dictation – Sheet in file 

 كتاتح حالث رًم يفٍذج ػهى كهًح حٍٍُ ........................................ ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lessons 14-15 

P. 90 

 انخًٍش
 يٍ كتاب انُشاط  26+  25طؼى انضؼادج طفحح  ........................................ طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lesson 16 
P.105 

 ........................................ ٔارة
يٍ كتاب  27انظفحح  اختز يٍ انمائًح َشاطُا ٔاحًذا َٔفّذِ فً

 انُشاط

Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lesson 16 
Ps.91,92 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د )الثالث  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزتٍح األخاللٍح انذراصاخ االرتًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتذ انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 انطمش ػُاطز ٔطف  

 انطمش لٍاس ادٔاخ تًٍٍز  

 ٌانضحة إَاع تٍٍ ٌمار  

 انضحة تتكٌٕ كٍف ٌظف 

  أٌ ٌضتخذو حمائك انضزب انًؼزٔفح إلٌزاد

  9حاطم انضزب فً انؼذد 

  9ٔ  8أٌ ٌزذ َاتذ انمضًح ػهً اػذد 

 أٌ ٌحم انًضائم تإَشاء لائًح يُظًح 

 

  ٌحهم انزٔاتظ تٍٍ األشخاص 

  ٌُالش أًٍْح االحتزاو انًتثادل

 ٔانتؼأٌ تٍٍ اإلخٕج .

 خمافح االياراتٍحاصتكشاف تُٕع ان 

 االحذ
 لٍاس ػُاطز لٍاس انطمش طفً

  9درس : انضزب فً 

 054-054طفحح 

 رًغ طٕر ػٍ تؼض أػالو دٔل يختهفح  رًغ طٕر ػٍ تؼض أػالو دٔل يختهفح 

 343-054ٔارثاتً انًُزنٍح طفحح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔارة

 االحٍٍُ
 242حم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

  8ٔ  7درس : انمضًّ ػهى 

 346- 345طفحّ 

 348ٔارثاتً انًُزنٍّ طفحّ :  249ٔارة ص  ٔارة

 انخالحاء
 طفً

الصتُتاد يفٕٓو  250 -251ارزاء تززتح ص 

 انضحة

  8ٔ 7تاتغ درس انمضًّ ػهى 

 347طفحح 

 351ٔارثاتً انًُزنٍّ طفحّ :   ٔارة

 األرتؼاء
 نضحةانًمارَح تٍٍ إَاع ا طفً

 درس :  حم انًضائم تاَشاء لائًّ يُظًّ 

  355 – 354طفحّ 

 

  357ٔارثاتً انًُزنٍّ : طفحح  ػًم َشاط رصى إَاع انضحة ٔارة

 انخًٍش
 دٔرج انًاء طفً

 إختثار لظٍز حاًَ 

 040 – 494يٍ  طفحح 

 049ٔ044طفحّ  44ٔ  44درس انضزب فً 

 

 8ٔ  7ػًم يطٌّٕ رذٔل  264ٔارة ص  ٔارة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 07/ 02/  9108إلــى         03/  02/  9108لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـالثالث 9  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٍح انتزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َٕاتذ انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌمزأانحذٌج لزاءج صهًٍح 

 ٌثٍٍ انًؼُى اإلرًانً فً انحذٌج 

 انُض لزاءج رٓزٌح صهًٍح. ٌمزأ انطانة 

 .ٌّٕظف انكهًاخ فً رًم يٍ إَشائ 

 

 انُشاط اإلحزائً: كتاتح َض ٔطفً. 

-To compare things using –er and –est 
words. 
-To read, discuss and act out a story. 

Reading :Anchor –Reading Book (Eight Red 
Apples) 
Practice reading the story  Pages 38-44 

Writing: Anchor –Writing Book( Eight Red 
Apples). 
Answer the questions on Pages: 36 - 37 

 

 االحذ
 لظح يظثاس ٔتُذق ٔتم انذتثح األخضز انضؼٍذ شزس انذرس طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lesson 12 
P.100 

 يٍ كتاب انطانة 74يٍ كتاب انُشاط + َضخ طفحح  29حم طفحح  انتذرب ػهى حفع انحذٌج ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lesson 12 

P.87 

 االحٍٍُ
 تاتغ لزاءج يظثاس ٔتُذق ٔتم انذتثح األخضز انضؼٍذ يتاتؼح انذرس طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lesson 13 
P.101 

 يٍ كتاب انُشاط 23حم طفحح  حفع يؼاًَ انًفزداخ ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lesson 13 

P .88 

 انخالحاء
 يٍ كتاب انطانة ػهى دفتز انُضخ 65إيالء طفحح  حم أَشطح انذرس طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lessons 14-15 
Ps.102,103,104 

 اب انطانة ػهى دفتز انُضخيٍ كت 014َضخ طفحح  39حم َشاط أحزي خثزاتً طـ  ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lessons 14-15 

P. 89 

 األرتؼاء
 ........................................ طفً

 24يٍ كتاب انطانة+ طفحح  002رحهتً يغ كهًح حٍٍُ طفحح 

 يٍ كتاب انُشاط
Dictation – Sheet in file 

 كتاتح حالث رًم يفٍذج ػهى كهًح حٍٍُ ........................................ ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lessons 14-15 

P. 90 

 انخًٍش
 يٍ كتاب انُشاط  26+  25طؼى انضؼادج طفحح  ........................................ طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lesson 16 
P.105 

 ........................................ ٔارة
يٍ كتاب  27اختز يٍ انمائًح َشاطُا ٔاحًذا َٔفّذِ فً انظفحح 

 انُشاط

Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lesson 16 
Ps.91,92 



 

QM-119-F3 

kh 

 

 ( هـ ) الثالث 9  الصف والشعبةتابع 
 

  

 ح األخاللٍحانتزتٍ انذراصاخ االرتًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتذ انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 انطمش ػُاطز ٔطف  

 انطمش لٍاس ادٔاخ تًٍٍز  

 ٌانضحة إَاع تٍٍ ٌمار  

 انضحة تتكٌٕ كٍف ٌظف 

  أٌ ٌضتخذو حمائك انضزب انًؼزٔفح إلٌزاد

  9حاطم انضزب فً انؼذد 

  9ٔ  8أٌ ٌزذ َاتذ انمضًح ػهً اػذد 

 أٌ ٌحم انًضائم تإَشاء لائًح يُظًح 

 

 م انزٔاتظ تٍٍ األشخاص ٌحه 

  ٌُالش أًٍْح االحتزاو انًتثادل

 ٔانتؼأٌ تٍٍ اإلخٕج .

 اصتكشاف تُٕع انخمافح االياراتٍح 

 االحذ
 لٍاس ػُاطز لٍاس انطمش طفً

  9درس : انضزب فً 

 054-054طفحح 

 رًغ طٕر ػٍ تؼض أػالو دٔل يختهفح  رًغ طٕر ػٍ تؼض أػالو دٔل يختهفح 

 343-054ٔارثاتً انًُزنٍح طفحح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔارة

 االحٍٍُ
 242حم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

  8ٔ  7درس : انمضًّ ػهى 

 346- 345طفحّ 

 348ٔارثاتً انًُزنٍّ طفحّ :  249ٔارة ص  ٔارة

 انخالحاء
 طفً

الصتُتاد يفٕٓو  250 -251ارزاء تززتح ص 

 انضحة

  8ٔ 7 تاتغ درس انمضًّ ػهى

 347طفحح 

 351ٔارثاتً انًُزنٍّ طفحّ :   ٔارة

 األرتؼاء
 انًمارَح تٍٍ إَاع انضحة طفً

 درس :  حم انًضائم تاَشاء لائًّ يُظًّ 

  355 – 354طفحّ 

 

  357ٔارثاتً انًُزنٍّ : طفحح  ػًم َشاط رصى إَاع انضحة ٔارة

 انخًٍش
 دٔرج انًاء طفً

 إختثار لظٍز حاًَ 

 040 – 494يٍ  طفحح 

 049ٔ044طفحّ  44ٔ  44درس انضزب فً 

 

 8ٔ  7ػًم يطٌّٕ رذٔل  264ٔارة ص  ٔارة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 07/ 02/  9108إلــى         03/  02/  9108لألســـبـوع مــن  

 ( ) والثالث  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٍح انتزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 تذ انتؼهىَٕا
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌمزأانحذٌج لزاءج صهًٍح 

 ٌثٍٍ انًؼُى اإلرًانً فً انحذٌج 

 .ٌمزأ انطانة انُض لزاءج رٓزٌح صهًٍح 

 .ٌّٕظف انكهًاخ فً رًم يٍ إَشائ 

 

 انُشاط اإلحزائً: كتاتح َض ٔطفً. 

-To compare things using –er and –est 
words. 
-To read, discuss and act out a story. 

Reading :Anchor –Reading Book (Eight Red 
Apples) 
Practice reading the story  Pages 38-44 

Writing: Anchor –Writing Book( Eight Red 
Apples). 
Answer the questions on Pages: 36 - 37 

 

 االحذ
 لظح يظثاس ٔتُذق ٔتم انذتثح األخضز انضؼٍذ شزس انذرس طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lesson 12 
P.100 

 يٍ كتاب انطانة 74يٍ كتاب انُشاط + َضخ طفحح  29حم طفحح  انتذرب ػهى حفع انحذٌج ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lesson 12 

P.87 

 االحٍٍُ
 ذتاتغ لزاءج يظثاس ٔتُذق ٔتم انذتثح األخضز انضؼٍ يتاتؼح انذرس طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lesson 13 
P.101 

 يٍ كتاب انُشاط 23حم طفحح  حفع يؼاًَ انًفزداخ ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lesson 13 

P .88 

 انخالحاء
 يٍ كتاب انطانة ػهى دفتز انُضخ 65إيالء طفحح  حم أَشطح انذرس طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lessons 14-15 
Ps.102,103,104 

 يٍ كتاب انطانة ػهى دفتز انُضخ 014َضخ طفحح  39حم َشاط أحزي خثزاتً طـ  ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lessons 14-15 

P. 89 

 األرتؼاء
 ........................................ طفً

 24اب انطانة+ طفحح يٍ كت 002رحهتً يغ كهًح حٍٍُ طفحح 

 يٍ كتاب انُشاط
Dictation – Sheet in file 

 كتاتح حالث رًم يفٍذج ػهى كهًح حٍٍُ ........................................ ٔارة
Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lessons 14-15 

P. 90 

 انخًٍش
 يٍ كتاب انُشاط  26+  25نضؼادج طفحح طؼى ا ........................................ طفً

Bridge to Success – L.B – Unit 5 – Lesson 16 
P.105 

 ........................................ ٔارة
يٍ كتاب  27اختز يٍ انمائًح َشاطُا ٔاحًذا َٔفّذِ فً انظفحح 

 انُشاط

Bridge to Success – A.B – Unit 5 – Lesson 16 
Ps.91,92 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و )الثالث 9  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتٍح األخاللٍح انذراصاخ االرتًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتذ انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 انطمش ػُاطز ٔطف  

 انطمش لٍاس ادٔاخ تًٍٍز  

 ٌانضحة إَاع تٍٍ ٌمار  

 انضحة تتكٌٕ كٍف ٌظف 

  أٌ ٌضتخذو حمائك انضزب انًؼزٔفح إلٌزاد

  9فً انؼذد حاطم انضزب 

  9ٔ  8أٌ ٌزذ َاتذ انمضًح ػهً اػذد 

 أٌ ٌحم انًضائم تإَشاء لائًح يُظًح 

 

  ٌحهم انزٔاتظ تٍٍ األشخاص 

  ٌُالش أًٍْح االحتزاو انًتثادل

 ٔانتؼأٌ تٍٍ اإلخٕج .

 اصتكشاف تُٕع انخمافح االياراتٍح 

 االحذ
 لٍاس ػُاطز لٍاس انطمش طفً

  9درس : انضزب فً 

 054-054طفحح 

 رًغ طٕر ػٍ تؼض أػالو دٔل يختهفح  ًغ طٕر ػٍ تؼض أػالو دٔل يختهفح ر

 343-054ٔارثاتً انًُزنٍح طفحح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔارة

 االحٍٍُ
 242حم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

  8ٔ  7درس : انمضًّ ػهى 

 346- 345طفحّ 

 348 ٔارثاتً انًُزنٍّ طفحّ : 249ٔارة ص  ٔارة

 انخالحاء
 طفً

الصتُتاد يفٕٓو  250 -251ارزاء تززتح ص 

 انضحة

  8ٔ 7تاتغ درس انمضًّ ػهى 

 347طفحح 

 351ٔارثاتً انًُزنٍّ طفحّ :   ٔارة

 األرتؼاء
 انًمارَح تٍٍ إَاع انضحة طفً

 درس :  حم انًضائم تاَشاء لائًّ يُظًّ 

  355 – 354طفحّ 

 

  357ٔارثاتً انًُزنٍّ : طفحح  إَاع انضحةػًم َشاط رصى  ٔارة

 انخًٍش
 دٔرج انًاء طفً

 إختثار لظٍز حاًَ 

 040 – 494يٍ  طفحح 

 049ٔ044طفحّ  44ٔ  44درس انضزب فً 

 

 8ٔ  7ػًم يطٌّٕ رذٔل  264ٔارة ص  ٔارة

 


