
 

QM-119-F3 

kh 

 
 الخطة االسبوعية

 17/ 10/  2019إلــى         13/  10/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( أ)  الثالث:  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انعرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

  َتهى اَِبد تالوح ضهًُخ 

  َجٍُ يكبَخ انُجٍ طهً هللا عهُه وضهى عُذ هللا 

 ُجظ أٌ رعبَخ انُتُى وردًخ انًذتبجٍُ واجت عهُهَطت 

 .َفطر انطبنت يعبٍَ انكهًبد يطتعُُب ثبنًعجى 

 .َقرأ انطبنت انُض قراءح جهرَخ ضهًُخ 

 .َكّىٌ انطبنت جًم َذاء يذبكًُب انًُظ 

 

 To use the job words in meaningful 
sentences. 

 To recognize new prepositions 

Reading :Anchor: Practice reading the story (The Box 
House)Ps.18-21 

Writing: Anchor: Write three things did Elijah imagine 
the box to be. 

 االدذ
95-94انًفرداد وانتراكُت طفذخ  تالوح اَِبد  طفٍ  

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lesson 8   P.34 

(انكهًبد  دفظ ضىرح )انضذً ويعبٍَ واجت يٍ كتبة انُشبط 37+  36دم طفذخ    
Bridge to Success      Unit 2      Activity  Book 

Lesson 8            P.30 

 االثٍُُ
 طفٍ

شرح وتىضُخ يكبَخ انرضىل طهً هللا عهُه وضهى عُذ 

 هللا 
 قراءح انُض انًعهىيبتٍ: كرح انقذو

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lesson 9            P.35 

75دم انُشبط األول طفذخ رقى  واجت يٍ كتبة انُشبط 39دم طفذخ    
Bridge to Success      Unit 2     Activity  Book 

Lesson 9            P.31 

 انثالثبء
35 - 34رًَب وانجهجم طفذخ  اضتكًبل تطًُع ضىرح )انعهق( طفٍ  

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lessons 10,11      Ps.36,37 

يٍ كتبة انطبنت عهً دفتر انُطخ ثخٍظ ُيرتت 98َطخ طفذخ  انتذرَت عهً تالوح ضىرح )انضذً ( واجت  
Bridge to Success      Unit 2    Activity  Book 

Lesson 10,11           Ps.32,33 

 ألرثعبءا

 أضهىة انُذاء  طفٍ
Pop Quiz 

Activity Book      Unit 2      Ps.23, 25,26,28 

يٍ كتبة انطبنت 108يٍ كتبة انُشبط + طفذخ  40دم طفذخ   واجت  

Project 
Stick picture and write about preposition (P.39) 
using n A4 sheet . 

 انخًُص
 يتبثعخ درش أضهىة انُذاء  طفٍ

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lesson 13     P.39 

  واجت
+يتبثعخ دم انكراضخ فقظ ثبنظفذبد  يٍ كتبة انُشبط 42دم طفذخ 

 انًطهىثخ

Bridge to Success      Unit 2      Activity  Book 
Lesson 13            P.35 
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 ( أ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع      
 

  

 انتظًُى و انتكُىنىجُب انترثُخ األخالقُخ انذراضبد االجتًبعُخ انرَبضُبد انعهىو انًبدح

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َطتكشف دورح دُبح  انضفذع 

 َعرف انتذىل 

 َتعرف عهً دورح دُبح دُىاَبد أخري 

 ارقبو  3َطرح االعذاد انًكىَه يٍ  -

 بو ارق 4َطرح االعذاد انًكىَه يٍ  -

 َطرح ثىجىد االطفبر -

  ًَثم يطبئم انضرة  -

 

يقارن بين شعار دولة 
 اإلمارات القديم والجديد .

اهًُخ انتعجُر عٍ انتقذَر نالهم 

وانسيالء فٍ انًذرضخ وانفئخ 

 انًجتًعُخ.

Identify how to make 
a tag  

 االدذ
 طفٍ

اضتكشبف كُف تتغُر انُرقخ و تًُى ص 

106 

نًكىَه يٍ ثالثه ارقبو ص درش طرح االعذاد ا
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طفٍ : كُف اعجر عٍ يشبعر 

 االيتُبٌ وانتقذَر نًٍ دىنٍ.

 واجت :تظًُى شجرح انتقذَر.
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 758 - 757واججبتٍ ص  .............. واجت

 االثٍُُ
 ل عُذ انذشراد دورح دُبح انضفذع , انتذى طفٍ

ارثعه ارقبو  4درش طرح االعذاد انًكىَه يٍ 

  761-767ص 

 764واججبتٍ ص  .............. واجت

 انثالثبء
 - 767درش انطرح يع وجىد االطفبر ص  انتغُراد عُذ ًَى انسوادف و األضًبك  طفٍ

  769واججبتٍ ص  كتبة األَشطخ انًخجرَخ  37ص واجت

 ءاألرثعب
 768تبثع درش انطرح يع وجىد االطفبر ص  دورح دُبح انذُىاٌ انثذٍَ طفٍ

 771واججبتٍ ص  114دم طفذخ  واجت

 انخًُص
 يهبرح انتُجؤ طفٍ

 درش ثًثُم يطبئم انضرة 

 791-789ص 

 واجت
.............................. 

 
 791-797واججبتٍ ص 
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 الخطة االسبوعية
 17/ 10/  2019إلــى         13/  10/  2019ع مــن  لألســـبـو

 ( ) ب الثالث:  الصف والشعبة
   
 

 English انهغخ انعرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

  َتهى اَِبد تالوح ضهًُخ 

  َجٍُ يكبَخ انُجٍ طهً هللا عهُه وضهى عُذ هللا 

  انًذتبجٍُ واجت عهُهَطتُجظ أٌ رعبَخ انُتُى وردًخ 

 .َفطر انطبنت يعبٍَ انكهًبد يطتعُُب ثبنًعجى 

 .َقرأ انطبنت انُض قراءح جهرَخ ضهًُخ 

 .َكّىٌ انطبنت جًم َذاء يذبكًُب انًُظ 

 

 To use the job words in meaningful 
sentences. 

 To recognize new prepositions 

Reading :Anchor: Practice reading the story (The Box 
House)Ps.18-21 

Writing: Anchor: Write three things did Elijah imagine 
the box to be. 

 االدذ
95-94انًفرداد وانتراكُت طفذخ  تالوح اَِبد  طفٍ  

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lesson 8   P.34 

(كهًبد ان دفظ ضىرح )انضذً ويعبٍَ واجت يٍ كتبة انُشبط 37+  36دم طفذخ    
Bridge to Success      Unit 2      Activity  Book 

Lesson 8            P.30 

 االثٍُُ
 طفٍ

شرح وتىضُخ يكبَخ انرضىل طهً هللا عهُه وضهى عُذ 

 هللا 
 قراءح انُض انًعهىيبتٍ: كرح انقذو

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lesson 9            P.35 

75دم انُشبط األول طفذخ رقى  واجت يٍ كتبة انُشبط 39دم طفذخ    
Bridge to Success      Unit 2     Activity  Book 

Lesson 9            P.31 

 انثالثبء
35 - 34رًَب وانجهجم طفذخ  اضتكًبل تطًُع ضىرح )انعهق( طفٍ  

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lessons 10,11      Ps.36,37 

يٍ كتبة انطبنت عهً دفتر انُطخ ثخٍظ ُيرتت 98َطخ طفذخ  انتذرَت عهً تالوح ضىرح )انضذً ( واجت  
Bridge to Success      Unit 2    Activity  Book 

Lesson 10,11           Ps.32,33 

 األرثعبء

 أضهىة انُذاء  طفٍ
Pop Quiz 

Activity Book      Unit 2      Ps.23, 25,26,28 

يٍ كتبة انطبنت 108يٍ كتبة انُشبط + طفذخ  40دم طفذخ   واجت  

Project 
Stick picture and write about preposition (P.39) 
using n A4 sheet . 

 انخًُص
 يتبثعخ درش أضهىة انُذاء  طفٍ

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lesson 13     P.39 

  واجت
يٍ كتبة انُشبط +يتبثعخ دم انكراضخ فقظ ثبنظفذبد  42دم طفذخ 

 انًطهىثخ

Bridge to Success      Unit 2      Activity  Book 
Lesson 13            P.35 
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 ( ب )الثالث :  الصف والشعبةتابع    
 

  

 انتظًُى و انتكُىنىجُب انترثُخ األخالقُخ انذراضبد االجتًبعُخ دانرَبضُب انعهىو انًبدح

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َطتكشف دورح دُبح  انضفذع 

 َعرف انتذىل 

 َتعرف عهً دورح دُبح دُىاَبد أخري 

 ارقبو  3َطرح االعذاد انًكىَه يٍ  -

 ارقبو  4َطرح االعذاد انًكىَه يٍ  -

 َطرح ثىجىد االطفبر -

 ًثم يطبئم انضرة  َ -

 

يقارن بين شعار دولة 
 اإلمارات القديم والجديد .

اهًُخ انتعجُر عٍ انتقذَر نالهم 

وانسيالء فٍ انًذرضخ وانفئخ 

 انًجتًعُخ.

Identify how to make 
a tag  

 االدذ
 طفٍ

اضتكشبف كُف تتغُر انُرقخ و تًُى ص 

106 

درش طرح االعذاد انًكىَه يٍ ثالثه ارقبو ص 

155-156  
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طفٍ : كُف اعجر عٍ يشبعر 

 االيتُبٌ وانتقذَر نًٍ دىنٍ.

 واجت :تظًُى شجرح انتقذَر.
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 758 - 757واججبتٍ ص  .............. واجت

 االثٍُُ
 دورح دُبح انضفذع , انتذىل عُذ انذشراد  طفٍ

ارثعه ارقبو  4اد انًكىَه يٍ درش طرح االعذ

  761-767ص 

 764واججبتٍ ص  .............. واجت

 انثالثبء
 - 767درش انطرح يع وجىد االطفبر ص  انتغُراد عُذ ًَى انسوادف و األضًبك  طفٍ

  769واججبتٍ ص  كتبة األَشطخ انًخجرَخ  37ص واجت

 األرثعبء
 768تبثع درش انطرح يع وجىد االطفبر ص  ٍَدورح دُبح انذُىاٌ انثذ طفٍ

 771واججبتٍ ص  114دم طفذخ  واجت

 انخًُص
 يهبرح انتُجؤ طفٍ

 درش ثًثُم يطبئم انضرة 

 791-789ص 

 واجت
.............................. 

 
 791-797واججبتٍ ص 
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 الخطة االسبوعية
 17/ 10/  2019لــى    إ     13/  10/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

  َتهى اَِبد تالوح ضهًُخ 

  َجٍُ يكبَخ انُجٍ طهً هللا عهُه وضهى عُذ هللا 

 َطتُجظ أٌ رعبَخ انُتُى وردًخ انًذتبجٍُ واجت عهُه 

 نت يعبٍَ انكهًبد يطتعُُب ثبنًعجى.َفطر انطب 

 .َقرأ انطبنت انُض قراءح جهرَخ ضهًُخ 

 .َكّىٌ انطبنت جًم َذاء يذبكًُب انًُظ 

 

 To use the job words in meaningful 
sentences. 

 To recognize new prepositions 

Reading :Anchor: Practice reading the story (The Box 
House)Ps.18-21 

Writing: Anchor: Write three things did Elijah imagine 
the box to be. 

 االدذ
95-94انًفرداد وانتراكُت طفذخ  تالوح اَِبد  طفٍ  

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lesson 8   P.34 

(انكهًبد  دفظ ضىرح )انضذً ويعبٍَ واجت بة انُشبطيٍ كت 37+  36دم طفذخ    
Bridge to Success      Unit 2      Activity  Book 

Lesson 8            P.30 

 االثٍُُ
 طفٍ

شرح وتىضُخ يكبَخ انرضىل طهً هللا عهُه وضهى عُذ 

 هللا 
 قراءح انُض انًعهىيبتٍ: كرح انقذو

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lesson 9            P.35 

75دم انُشبط األول طفذخ رقى  واجت يٍ كتبة انُشبط 39دم طفذخ    
Bridge to Success      Unit 2     Activity  Book 

Lesson 9            P.31 

 انثالثبء
35 - 34رًَب وانجهجم طفذخ  اضتكًبل تطًُع ضىرح )انعهق( طفٍ  

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lessons 10,11      Ps.36,37 

يٍ كتبة انطبنت عهً دفتر انُطخ ثخٍظ ُيرتت 98َطخ طفذخ  انتذرَت عهً تالوح ضىرح )انضذً ( واجت  
Bridge to Success      Unit 2    Activity  Book 

Lesson 10,11           Ps.32,33 

 األرثعبء

 أضهىة انُذاء  طفٍ
Pop Quiz 

Activity Book      Unit 2      Ps.23, 25,26,28 

يٍ كتبة انطبنت 108يٍ كتبة انُشبط + طفذخ  40دم طفذخ   واجت  

Project 
Stick picture and write about preposition (P.39) 
using n A4 sheet . 

 انخًُص
 يتبثعخ درش أضهىة انُذاء  طفٍ

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lesson 13     P.39 

  واجت
يٍ كتبة انُشبط +يتبثعخ دم انكراضخ فقظ ثبنظفذبد  42دم طفذخ 

 انًطهىثخ

Bridge to Success      Unit 2      Activity  Book 
Lesson 13            P.35 
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 ( ج ) الثالث:  الصف والشعبةتابع     
 

 انتظًُى و انتكُىنىجُب األخالقُخ انترثُخ انذراضبد االجتًبعُخ انرَبضُبد انعهىو انًبدح

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َطتكشف دورح دُبح  انضفذع 

 َعرف انتذىل 

 َتعرف عهً دورح دُبح دُىاَبد أخري 

 ارقبو  3َطرح االعذاد انًكىَه يٍ  -

 ارقبو  4َطرح االعذاد انًكىَه يٍ  -

 َطرح ثىجىد االطفبر -

 ًَثم يطبئم انضرة   -

 

شعار دولة يقارن بين 
 اإلمارات القديم والجديد .

اهًُخ انتعجُر عٍ انتقذَر نالهم 

وانسيالء فٍ انًذرضخ وانفئخ 

 انًجتًعُخ.

Identify how to make 
a tag  

 االدذ
 طفٍ

اضتكشبف كُف تتغُر انُرقخ و تًُى ص 

106 

درش طرح االعذاد انًكىَه يٍ ثالثه ارقبو ص 

155-156  
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طفٍ : كُف اعجر عٍ يشبعر 

 االيتُبٌ وانتقذَر نًٍ دىنٍ.

 واجت :تظًُى شجرح انتقذَر.
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 758 - 757واججبتٍ ص  .............. واجت

 االثٍُُ
 دورح دُبح انضفذع , انتذىل عُذ انذشراد  طفٍ

ارثعه ارقبو  4درش طرح االعذاد انًكىَه يٍ 

  761-767 ص

 764واججبتٍ ص  .............. واجت

 انثالثبء
 - 767درش انطرح يع وجىد االطفبر ص  انتغُراد عُذ ًَى انسوادف و األضًبك  طفٍ

  769واججبتٍ ص  كتبة األَشطخ انًخجرَخ  37ص واجت

 األرثعبء
 768طفبر ص تبثع درش انطرح يع وجىد اال دورح دُبح انذُىاٌ انثذٍَ طفٍ

 771واججبتٍ ص  114دم طفذخ  واجت

 انخًُص
 يهبرح انتُجؤ طفٍ

 درش ثًثُم يطبئم انضرة 

 791-789ص 

 واجت
.............................. 

 
 791-797واججبتٍ ص 
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 الخطة االسبوعية
 17/ 10/  2019إلــى         13/  10/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

  َتهى اَِبد تالوح ضهًُخ 

  َجٍُ يكبَخ انُجٍ طهً هللا عهُه وضهى عُذ هللا 

 َطتُجظ أٌ رعبَخ انُتُى وردًخ انًذتبجٍُ واجت عهُه 

 ُُب ثبنًعجى.َفطر انطبنت يعبٍَ انكهًبد يطتع 

 .َقرأ انطبنت انُض قراءح جهرَخ ضهًُخ 

 .َكّىٌ انطبنت جًم َذاء يذبكًُب انًُظ 

 

 To use the job words in meaningful 
sentences. 

 To recognize new prepositions 

Reading :Anchor: Practice reading the story (The Box 
House)Ps.18-21 

Writing: Anchor: Write three things did Elijah imagine 
the box to be. 

 االدذ
95-94انًفرداد وانتراكُت طفذخ  تالوح اَِبد  طفٍ  

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lesson 8   P.34 

(انكهًبد  دفظ ضىرح )انضذً ويعبٍَ واجت يٍ كتبة انُشبط 37+  36دم طفذخ    
Bridge to Success      Unit 2      Activity  Book 

Lesson 8            P.30 

 االثٍُُ
 طفٍ

شرح وتىضُخ يكبَخ انرضىل طهً هللا عهُه وضهى عُذ 

 هللا 
 قراءح انُض انًعهىيبتٍ: كرح انقذو

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lesson 9            P.35 

75ول طفذخ رقى دم انُشبط األ واجت يٍ كتبة انُشبط 39دم طفذخ    
Bridge to Success      Unit 2     Activity  Book 

Lesson 9            P.31 

 انثالثبء
35 - 34رًَب وانجهجم طفذخ  اضتكًبل تطًُع ضىرح )انعهق( طفٍ  

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lessons 10,11      Ps.36,37 

يٍ كتبة انطبنت عهً دفتر انُطخ ثخٍظ ُيرتت 98َطخ طفذخ  انتذرَت عهً تالوح ضىرح )انضذً ( واجت  
Bridge to Success      Unit 2    Activity  Book 

Lesson 10,11           Ps.32,33 

 األرثعبء

 أضهىة انُذاء  طفٍ
Pop Quiz 

Activity Book      Unit 2      Ps.23, 25,26,28 

يٍ كتبة انطبنت 108يٍ كتبة انُشبط + طفذخ  40دم طفذخ   واجت  

Project 
Stick picture and write about preposition (P.39) 
using n A4 sheet . 

 انخًُص
 يتبثعخ درش أضهىة انُذاء  طفٍ

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lesson 13     P.39 

  واجت
يٍ كتبة انُشبط +يتبثعخ دم انكراضخ فقظ ثبنظفذبد  42م طفذخ د

 انًطهىثخ

Bridge to Success      Unit 2      Activity  Book 
Lesson 13            P.35 
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 ( د )الثالث  الصف والشعبةتابع      
 

  

 نتكُىنىجُبانتظًُى و ا انترثُخ األخالقُخ انذراضبد االجتًبعُخ انرَبضُبد انعهىو انًبدح

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َطتكشف دورح دُبح  انضفذع 

 َعرف انتذىل 

 َتعرف عهً دورح دُبح دُىاَبد أخري 

 ارقبو  3َطرح االعذاد انًكىَه يٍ  -

 ارقبو  4َطرح االعذاد انًكىَه يٍ  -

 َطرح ثىجىد االطفبر -

 ًَثم يطبئم انضرة   -

 

يقارن بين شعار دولة 
 ديم والجديد .اإلمارات الق

اهًُخ انتعجُر عٍ انتقذَر نالهم 

وانسيالء فٍ انًذرضخ وانفئخ 

 انًجتًعُخ.

Identify how to make 
a tag  

 االدذ
 طفٍ

اضتكشبف كُف تتغُر انُرقخ و تًُى ص 

106 

درش طرح االعذاد انًكىَه يٍ ثالثه ارقبو ص 

155-156  
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يشبعر طفٍ : كُف اعجر عٍ 

 االيتُبٌ وانتقذَر نًٍ دىنٍ.

 واجت :تظًُى شجرح انتقذَر.
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 758 - 757واججبتٍ ص  .............. واجت

 االثٍُُ
 دورح دُبح انضفذع , انتذىل عُذ انذشراد  طفٍ

ارثعه ارقبو  4درش طرح االعذاد انًكىَه يٍ 

  761-767ص 

 764واججبتٍ ص  .............. واجت

 انثالثبء
 - 767درش انطرح يع وجىد االطفبر ص  انتغُراد عُذ ًَى انسوادف و األضًبك  طفٍ

  769واججبتٍ ص  كتبة األَشطخ انًخجرَخ  37ص واجت

 األرثعبء
 768تبثع درش انطرح يع وجىد االطفبر ص  دورح دُبح انذُىاٌ انثذٍَ طفٍ

 771واججبتٍ ص  114م طفذخ د واجت

 انخًُص
 يهبرح انتُجؤ طفٍ

 درش ثًثُم يطبئم انضرة 

 791-789ص 

 واجت
.............................. 

 
 791-797واججبتٍ ص 
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 الخطة االسبوعية
 17/ 10/  2019إلــى         13/  10/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـالثالث :  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

  َتهى اَِبد تالوح ضهًُخ 

  َجٍُ يكبَخ انُجٍ طهً هللا عهُه وضهى عُذ هللا 

 َطتُجظ أٌ رعبَخ انُتُى وردًخ انًذتبجٍُ واجت عهُه 

 .َفطر انطبنت يعبٍَ انكهًبد يطتعُُب ثبنًعجى 

 قراءح جهرَخ ضهًُخ. َقرأ انطبنت انُض 

 .َكّىٌ انطبنت جًم َذاء يذبكًُب انًُظ 

 

 To use the job words in meaningful 
sentences. 

 To recognize new prepositions 

Reading :Anchor: Practice reading the story (The Box 
House)Ps.18-21 

Writing: Anchor: Write three things did Elijah imagine 
the box to be. 

 االدذ
95-94انًفرداد وانتراكُت طفذخ  تالوح اَِبد  طفٍ  

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lesson 8   P.34 

(انكهًبد  دفظ ضىرح )انضذً ويعبٍَ واجت يٍ كتبة انُشبط 37+  36دم طفذخ    
Bridge to Success      Unit 2      Activity  Book 

Lesson 8            P.30 

 االثٍُُ
 طفٍ

شرح وتىضُخ يكبَخ انرضىل طهً هللا عهُه وضهى عُذ 

 هللا 
 قراءح انُض انًعهىيبتٍ: كرح انقذو

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lesson 9            P.35 

75دم انُشبط األول طفذخ رقى  واجت ٍ كتبة انُشبطي 39دم طفذخ    
Bridge to Success      Unit 2     Activity  Book 

Lesson 9            P.31 

 انثالثبء
35 - 34رًَب وانجهجم طفذخ  اضتكًبل تطًُع ضىرح )انعهق( طفٍ  

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lessons 10,11      Ps.36,37 

يٍ كتبة انطبنت عهً دفتر انُطخ ثخٍظ ُيرتت 98َطخ طفذخ  ح ضىرح )انضذً (انتذرَت عهً تالو واجت  
Bridge to Success      Unit 2    Activity  Book 

Lesson 10,11           Ps.32,33 

 األرثعبء

 أضهىة انُذاء  طفٍ
Pop Quiz 

Activity Book      Unit 2      Ps.23, 25,26,28 

يٍ كتبة انطبنت 108تبة انُشبط + طفذخ يٍ ك 40دم طفذخ   واجت  

Project 
Stick picture and write about preposition (P.39) 
using n A4 sheet . 

 انخًُص
 يتبثعخ درش أضهىة انُذاء  طفٍ

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lesson 13     P.39 

  واجت
بثعخ دم انكراضخ فقظ ثبنظفذبد يٍ كتبة انُشبط +يت 42دم طفذخ 

 انًطهىثخ

Bridge to Success      Unit 2      Activity  Book 
Lesson 13            P.35 
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 ( هـ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع    
 

 انتظًُى و انتكُىنىجُب انترثُخ األخالقُخ انذراضبد االجتًبعُخ انرَبضُبد انعهىو انًبدح

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــنــُا

 َطتكشف دورح دُبح  انضفذع 

 َعرف انتذىل 

 َتعرف عهً دورح دُبح دُىاَبد أخري 

 ارقبو  3َطرح االعذاد انًكىَه يٍ  -

 ارقبو  4َطرح االعذاد انًكىَه يٍ  -

 َطرح ثىجىد االطفبر -

 ًَثم يطبئم انضرة   -

 

يقارن بين شعار دولة 
 اإلمارات القديم والجديد .

عٍ انتقذَر نالهم اهًُخ انتعجُر 

وانسيالء فٍ انًذرضخ وانفئخ 

 انًجتًعُخ.

Identify how to make 
a tag  

 االدذ
 طفٍ

اضتكشبف كُف تتغُر انُرقخ و تًُى ص 

106 

درش طرح االعذاد انًكىَه يٍ ثالثه ارقبو ص 

155-156  
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طفٍ : كُف اعجر عٍ يشبعر 

 دىنٍ.االيتُبٌ وانتقذَر نًٍ 

 واجت :تظًُى شجرح انتقذَر.
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 758 - 757واججبتٍ ص  .............. واجت

 االثٍُُ
 دورح دُبح انضفذع , انتذىل عُذ انذشراد  طفٍ

ارثعه ارقبو  4درش طرح االعذاد انًكىَه يٍ 

  761-767ص 

 764واججبتٍ ص  .............. واجت

 انثالثبء
 - 767درش انطرح يع وجىد االطفبر ص  انتغُراد عُذ ًَى انسوادف و األضًبك  طفٍ

  769واججبتٍ ص  كتبة األَشطخ انًخجرَخ  37ص واجت

 األرثعبء
 768تبثع درش انطرح يع وجىد االطفبر ص  دورح دُبح انذُىاٌ انثذٍَ طفٍ

 771واججبتٍ ص  114دم طفذخ  واجت

 انخًُص
 يهبرح انتُجؤ طفٍ

 درش ثًثُم يطبئم انضرة 

 791-789ص 

 واجت
.............................. 

 
 791-797واججبتٍ ص 
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 الخطة االسبوعية
 17/ 10/  2019إلــى         13/  10/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) والثالث  الصف والشعبة
   

 English هغخ انعرثُخان انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

  َتهى اَِبد تالوح ضهًُخ 

  َجٍُ يكبَخ انُجٍ طهً هللا عهُه وضهى عُذ هللا 

 َطتُجظ أٌ رعبَخ انُتُى وردًخ انًذتبجٍُ واجت عهُه 

 .َفطر انطبنت يعبٍَ انكهًبد يطتعُُب ثبنًعجى 

 .َقرأ انطبنت انُض قراءح جهرَخ ضهًُخ 

 نت جًم َذاء يذبكًُب انًُظ.َكّىٌ انطب 

 

 To use the job words in meaningful 
sentences. 

 To recognize new prepositions 

Reading :Anchor: Practice reading the story (The Box 
House)Ps.18-21 

Writing: Anchor: Write three things did Elijah imagine 
the box to be. 

 االدذ
95-94انًفرداد وانتراكُت طفذخ  تالوح اَِبد  طفٍ  

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lesson 8   P.34 

(انكهًبد  دفظ ضىرح )انضذً ويعبٍَ واجت يٍ كتبة انُشبط 37+  36دم طفذخ    
Bridge to Success      Unit 2      Activity  Book 

Lesson 8            P.30 

 االثٍُُ
 طفٍ

شرح وتىضُخ يكبَخ انرضىل طهً هللا عهُه وضهى عُذ 

 هللا 
 قراءح انُض انًعهىيبتٍ: كرح انقذو

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lesson 9            P.35 

75دم انُشبط األول طفذخ رقى  واجت يٍ كتبة انُشبط 39دم طفذخ    
Bridge to Success      Unit 2     Activity  Book 

Lesson 9            P.31 

 انثالثبء
35 - 34رًَب وانجهجم طفذخ  اضتكًبل تطًُع ضىرح )انعهق( طفٍ  

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lessons 10,11      Ps.36,37 

كتبة انطبنت عهً دفتر انُطخ ثخٍظ ُيرتت يٍ 98َطخ طفذخ  انتذرَت عهً تالوح ضىرح )انضذً ( واجت  
Bridge to Success      Unit 2    Activity  Book 

Lesson 10,11           Ps.32,33 

 األرثعبء

 أضهىة انُذاء  طفٍ
Pop Quiz 

Activity Book      Unit 2      Ps.23, 25,26,28 

انطبنتيٍ كتبة  108يٍ كتبة انُشبط + طفذخ  40دم طفذخ   واجت  

Project 
Stick picture and write about preposition (P.39) 
using n A4 sheet . 

 انخًُص
 يتبثعخ درش أضهىة انُذاء  طفٍ

Bridge to Success      Unit 2      Learner's Book 
Lesson 13     P.39 

  واجت
يٍ كتبة انُشبط +يتبثعخ دم انكراضخ فقظ ثبنظفذبد  42دم طفذخ 

نًطهىثخا  

Bridge to Success      Unit 2      Activity  Book 
Lesson 13            P.35 
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 ( و )الثالث :  الصف والشعبةتابع     
 

 انتظًُى و انتكُىنىجُب انترثُخ األخالقُخ انذراضبد االجتًبعُخ انرَبضُبد انعهىو انًبدح

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 فذع َطتكشف دورح دُبح  انض

 َعرف انتذىل 

 َتعرف عهً دورح دُبح دُىاَبد أخري 

 ارقبو  3َطرح االعذاد انًكىَه يٍ  -

 ارقبو  4َطرح االعذاد انًكىَه يٍ  -

 َطرح ثىجىد االطفبر -

 ًَثم يطبئم انضرة   -

 

يقارن بين شعار دولة 
 اإلمارات القديم والجديد .

اهًُخ انتعجُر عٍ انتقذَر نالهم 

ًذرضخ وانفئخ وانسيالء فٍ ان

 انًجتًعُخ.

Identify how to make 
a tag  

 االدذ
 طفٍ

اضتكشبف كُف تتغُر انُرقخ و تًُى ص 

106 

درش طرح االعذاد انًكىَه يٍ ثالثه ارقبو ص 

155-156  
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طفٍ : كُف اعجر عٍ يشبعر 

 االيتُبٌ وانتقذَر نًٍ دىنٍ.

 واجت :تظًُى شجرح انتقذَر.
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 758 - 757واججبتٍ ص  .............. واجت

 االثٍُُ
 دورح دُبح انضفذع , انتذىل عُذ انذشراد  طفٍ

ارثعه ارقبو  4درش طرح االعذاد انًكىَه يٍ 

  761-767ص 

 764واججبتٍ ص  .............. واجت

 انثالثبء
 - 767درش انطرح يع وجىد االطفبر ص  ى انسوادف و األضًبك انتغُراد عُذ ًَ طفٍ

  769واججبتٍ ص  كتبة األَشطخ انًخجرَخ  37ص واجت

 األرثعبء
 768تبثع درش انطرح يع وجىد االطفبر ص  دورح دُبح انذُىاٌ انثذٍَ طفٍ

 771واججبتٍ ص  114دم طفذخ  واجت

 انخًُص
 يهبرح انتُجؤ طفٍ

 ثُم يطبئم انضرة درش ثً

 791-789ص 

 واجت
.............................. 

 
 791-797واججبتٍ ص 

  


