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 الخطة االسبوعية
 25/ 04/  2012إلــى         22/  04/  2012لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعرتيح انررتيح اإلضالييح انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يرهٕ اآلياخ ذالٔج ضهيًح 

 يفطر يعاَي انًفرداخ 

 هيًح.يمرأ انطانة انُض لراءج جٓريح ض 

 يذذد انطانة انًعُى انًُاضة نهكهًاخ يرعذدج انًعاَي. 

 

 انُشاط اإلثرائي: ذهخيض لظح.

 To make requests using; Please, can I ..? 

 To read words with the long U sound. 

Reading: Prepare and read (The Box House) P.18 _21. 

Writing:  Write few sentences using the words on page 17.  

 االدذ
 طفي

 اجازج تًُاضثح عيذ انفظخ انًجيذ
 ٔاجة

 االثُيٍ
 ذالٔج ضٕرج انثهذ طفي

  Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 قصة بائع الحكايات
Lessons (5,6,7)       Ps. (153-155) 

 انرذرب عهى ذالٔج انطٕرج انكريًح ٔاجة
من كتاب النشاط 01حل صفحة   Bridge to Success   Activity  Book  Unit 8  

Lessons (5,6,7)       Ps. (132-133-134) 

 انثالثاء
 دم أَشطح انذرش طفي

  Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 قراءة قصة بائع الحكايات
Lessons (8)       Ps. (156) 

 دفظ يعاَي يفرداخ انطٕرج ٔاجة
من كتاب النشاط 01حل صفحة   Bridge to Success   Activity  Book  Unit 8  

Lesson (8)       P. (135) 

 األرتعاء
 شرح انرعأٌ ضر انُجاح طفي

من كتاب النشاط 02رحلتي مع كلمة حديث صفحة   Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 
Lessons (8)       Ps. (157) 

 ضٕرج انثهذدفظ  ٔاجة
من كتاب الطالب على دفتر النسخ 23نسخ صفحة   Project : Design your own playground using the 

vocabulary on page (158) 

 انخًيص
  طفي

  Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 قصة الحطاب والشجرة المنتصرة
Lesson (9)       P. (158) 

  ٔاجة
ن كتاب النشاطم 01حل صفحة   Bridge to Success   Activity  Book  Unit 8  

Lesson (8)       P. (136) 
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 ( أ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انررتيح األخالليح انذراضاخ االجرًاعيح انرياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

  يعرف انرغير انفيسيائي 

 يعرف انخهيظ 

 ٕل يعرف انًذه 

  يذذد طرق فظم انًخانيظ 

 اٌ يمرأ انٕلد تانذلائك 

 اٌ يذذد انفررِ انسيُيّ  -

اٌ يذم انًطائم تاضرراذيجيّ انذم  -

 تررذية عكطي

 . يعرف مفهوم الطقس 
 .يستنتج عناصر المناخ 

  ادران أًْيح ذذًم

 انًطؤٔنيح

 االدذ
 طفي

 اجازج تًُاضثح عيذ انفظخ انًجيذ

 كراتح يٕلف يذل عهى ذذًم انًطؤٔنيح  طمص .ارضى يخطظ رُْي نعُاطر ان

 ٔاجة

 االثُيٍ
 يانًمظٕد تانرغيراخ انفيسيائيح  طفي

 درش : لراءج انٕلد تانذلائك 

 (  565 – 566طفذح ) 

 ٔاجة
كراب انُشاط انرجاء   121- 121ٔاجة ص 

 يطاعذج انطانة الجراء انرجرتح 
 (  567- 566ٔاجثاذي انًُسنيّ طفذح ) 

 انثالثاء
 ذعريف انخهيظ ٔ انًذهٕل  طفي

 درش : انفرراخ انسيُيّ 

 ( 556 – 556طفذح ) 

 ( 556 – 556ٔاجثاذي انًُسنيّ طفذح )  ادضار خهيظ يثم ضهطح انفٕاكّ أ انخضار         ٔاجة

 األرتعاء
 كيف يًكٍ فظم انًخانيظ طفي

درش : اضرمظاء دم انًطائم تاضرراذيجح : انذم 

 (  556 – 555ية عكطي طفذح ) تررذ

 566ٔاجثاذي انًُسنيّ طفذح :   ٔاجة

 انخًيص
  557ذاتع درش اضرمظاء دم انًطائم طفذح  دم انرذريثاخ  طفي

  566انًراجعّ طفذح  105ص  ٔاجة
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 الخطة االسبوعية
 25/ 04/  2012إلــى         22/  04/  2012لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الثالث:  بةالصف والشع
   

 English انهغح انعرتيح انررتيح اإلضالييح انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يرهٕ اآلياخ ذالٔج ضهيًح 

 يفطر يعاَي انًفرداخ 

 يمرأ انطانة انُض لراءج جٓريح ضهيًح. 

 يذذد انطانة انًعُى انًُاضة نهكهًاخ يرعذدج انًعاَي. 

 

 انُشاط اإلثرائي: ذهخيض لظح.

 To make requests using; Please, can I ..? 

 To read words with the long U sound. 

Reading: Prepare and read (The Box House) P.18 _21. 

Writing:  Write few sentences using the words on page 17.  

 االدذ
 طفي

 اجازج تًُاضثح عيذ انفظخ انًجيذ
 ٔاجة

 ٍاالثُي
 ذالٔج ضٕرج انثهذ طفي

  Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 قصة بائع الحكايات
Lessons (5,6,7)       Ps. (153-155) 

 انرذرب عهى ذالٔج انطٕرج انكريًح ٔاجة
من كتاب النشاط 01حل صفحة   Bridge to Success   Activity  Book  Unit 8  

Lessons (5,6,7)       Ps. (132-133-134) 

 انثالثاء
 دم أَشطح انذرش طفي

  Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 قراءة قصة بائع الحكايات
Lessons (8)       Ps. (156) 

 دفظ يعاَي يفرداخ انطٕرج ٔاجة
من كتاب النشاط 01حل صفحة   Bridge to Success   Activity  Book  Unit 8  

Lesson (8)       P. (135) 

 األرتعاء
 شرح انرعأٌ ضر انُجاح طفي

من كتاب النشاط 02رحلتي مع كلمة حديث صفحة   Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 
Lessons (8)       Ps. (157) 

 دفظ ضٕرج انثهذ ٔاجة
من كتاب الطالب على دفتر النسخ 23نسخ صفحة   Project : Design your own playground using the 

vocabulary on page (158) 

 انخًيص
  طفي

  Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 قصة الحطاب والشجرة المنتصرة
Lesson (9)       P. (158) 

  ٔاجة
من كتاب النشاط 01حل صفحة   Bridge to Success   Activity  Book  Unit 8  

Lesson (8)       P. (136) 
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 ( ب )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انررتيح األخالليح انذراضاخ االجرًاعيح انرياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

  يعرف انرغير انفيسيائي 

 يعرف انخهيظ 

  يعرف انًذهٕل 

  يذذد طرق فظم انًخانيظ 

 اٌ يمرأ انٕلد تانذلائك 

 اٌ يذذد انفررِ انسيُيّ  -

م انًطائم تاضرراذيجيّ انذم اٌ يذ -

 تررذية عكطي

 . يعرف مفهوم الطقس 
 .يستنتج عناصر المناخ 

  ادران أًْيح ذذًم

 انًطؤٔنيح

 االدذ
 طفي

 اجازج تًُاضثح عيذ انفظخ انًجيذ

 كراتح يٕلف يذل عهى ذذًم انًطؤٔنيح  ارضى يخطظ رُْي نعُاطر انطمص .

 ٔاجة

 االثُيٍ
 نفيسيائيح يانًمظٕد تانرغيراخ ا طفي

 درش : لراءج انٕلد تانذلائك 

 (  565 – 566طفذح ) 

 ٔاجة
كراب انُشاط انرجاء   121- 121ٔاجة ص 

 يطاعذج انطانة الجراء انرجرتح 
 (  567- 566ٔاجثاذي انًُسنيّ طفذح ) 

 انثالثاء
 ذعريف انخهيظ ٔ انًذهٕل  طفي

 درش : انفرراخ انسيُيّ 

 ( 556 – 556طفذح ) 

 ( 556 – 556ٔاجثاذي انًُسنيّ طفذح )  ادضار خهيظ يثم ضهطح انفٕاكّ أ انخضار         ٔاجة

 األرتعاء
 كيف يًكٍ فظم انًخانيظ طفي

درش : اضرمظاء دم انًطائم تاضرراذيجح : انذم 

 (  556 – 555تررذية عكطي طفذح ) 

 566ٔاجثاذي انًُسنيّ طفذح :   ٔاجة

 انخًيص
  557ذاتع درش اضرمظاء دم انًطائم طفذح  نرذريثاخ دم ا طفي

  566انًراجعّ طفذح  105ص  ٔاجة
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 الخطة االسبوعية
 25/ 04/  2012إلــى         22/  04/  2012لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعرتيح انررتيح اإلضالييح انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يرهٕ اآلياخ ذالٔج ضهيًح 

 يفطر يعاَي انًفرداخ 

 يمرأ انطانة انُض لراءج جٓريح ضهيًح. 

 يذذد انطانة انًعُى انًُاضة نهكهًاخ يرعذدج انًعاَي. 

 

 انُشاط اإلثرائي: ذهخيض لظح.

 To make requests using; Please, can I ..? 

 To read words with the long U sound. 

Reading: Prepare and read (The Box House) P.18 _21. 

Writing:  Write few sentences using the words on page 17.  

 االدذ
 طفي

 اجازج تًُاضثح عيذ انفظخ انًجيذ
 ٔاجة

 االثُيٍ
 ذالٔج ضٕرج انثهذ طفي

  Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 قصة بائع الحكايات
Lessons (5,6,7)       Ps. (153-155) 

 انرذرب عهى ذالٔج انطٕرج انكريًح ٔاجة
من كتاب النشاط 01حل صفحة   Bridge to Success   Activity  Book  Unit 8  

Lessons (5,6,7)       Ps. (132-133-134) 

 انثالثاء
 دم أَشطح انذرش طفي

  Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 قراءة قصة بائع الحكايات
Lessons (8)       Ps. (156) 

 دفظ يعاَي يفرداخ انطٕرج ٔاجة
من كتاب النشاط 01حل صفحة   Bridge to Success   Activity  Book  Unit 8  

Lesson (8)       P. (135) 

 األرتعاء
 شرح انرعأٌ ضر انُجاح طفي

شاطمن كتاب الن 02رحلتي مع كلمة حديث صفحة   Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 
Lessons (8)       Ps. (157) 

 دفظ ضٕرج انثهذ ٔاجة
من كتاب الطالب على دفتر النسخ 23نسخ صفحة   Project : Design your own playground using the 

vocabulary on page (158) 

 انخًيص
  طفي

  Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 قصة الحطاب والشجرة المنتصرة
Lesson (9)       P. (158) 

  ٔاجة
من كتاب النشاط 01حل صفحة   Bridge to Success   Activity  Book  Unit 8  

Lesson (8)       P. (136) 
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 ( ج ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

 ح األخالليحانررتي انذراضاخ االجرًاعيح انرياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

  يعرف انرغير انفيسيائي 

 يعرف انخهيظ 

  يعرف انًذهٕل 

  يذذد طرق فظم انًخانيظ 

 اٌ يمرأ انٕلد تانذلائك 

 اٌ يذذد انفررِ انسيُيّ  -

اٌ يذم انًطائم تاضرراذيجيّ انذم  -

 تررذية عكطي

 . يعرف مفهوم الطقس 
 .يستنتج عناصر المناخ 

 ًْيح ذذًم ادران أ

 انًطؤٔنيح

 االدذ
 طفي

 اجازج تًُاضثح عيذ انفظخ انًجيذ

 كراتح يٕلف يذل عهى ذذًم انًطؤٔنيح  ارضى يخطظ رُْي نعُاطر انطمص .

 ٔاجة

 االثُيٍ
 يانًمظٕد تانرغيراخ انفيسيائيح  طفي

 درش : لراءج انٕلد تانذلائك 

 (  565 – 566طفذح ) 

 ٔاجة
ب انُشاط انرجاء كرا  121- 121ٔاجة ص 

 يطاعذج انطانة الجراء انرجرتح 
 (  567- 566ٔاجثاذي انًُسنيّ طفذح ) 

 انثالثاء
 ذعريف انخهيظ ٔ انًذهٕل  طفي

 درش : انفرراخ انسيُيّ 

 ( 556 – 556طفذح ) 

 ( 556 – 556ٔاجثاذي انًُسنيّ طفذح )  ادضار خهيظ يثم ضهطح انفٕاكّ أ انخضار         ٔاجة

 األرتعاء
 كيف يًكٍ فظم انًخانيظ طفي

درش : اضرمظاء دم انًطائم تاضرراذيجح : انذم 

 (  556 – 555تررذية عكطي طفذح ) 

 566ٔاجثاذي انًُسنيّ طفذح :   ٔاجة

 انخًيص
  557ذاتع درش اضرمظاء دم انًطائم طفذح  دم انرذريثاخ  طفي

  566انًراجعّ طفذح  105ص  ٔاجة
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 الخطة االسبوعية
 25/ 04/  2012إلــى         22/  04/  2012لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعرتيح انررتيح اإلضالييح انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يرهٕ اآلياخ ذالٔج ضهيًح 

 يفطر يعاَي انًفرداخ 

 يمرأ انطانة انُض لراءج جٓريح ضهيًح. 

 يذذد انطانة انًعُى انًُاضة نهكهًاخ يرعذدج انًعاَي. 

 

 انُشاط اإلثرائي: ذهخيض لظح.

 To make requests using; Please, can I ..? 

 To read words with the long U sound. 

Reading: Prepare and read (The Box House) P.18 _21. 

Writing:  Write few sentences using the words on page 17.  

 االدذ
 طفي

 اجازج تًُاضثح عيذ انفظخ انًجيذ
 ٔاجة

 االثُيٍ
 ذالٔج ضٕرج انثهذ طفي

  Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 قصة بائع الحكايات
Lessons (5,6,7)       Ps. (153-155) 

 ذالٔج انطٕرج انكريًحانرذرب عهى  ٔاجة
من كتاب النشاط 01حل صفحة   Bridge to Success   Activity  Book  Unit 8  

Lessons (5,6,7)       Ps. (132-133-134) 

 انثالثاء
 دم أَشطح انذرش طفي

  Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 قراءة قصة بائع الحكايات
Lessons (8)       Ps. (156) 

 دفظ يعاَي يفرداخ انطٕرج ٔاجة
من كتاب النشاط 01حل صفحة   Bridge to Success   Activity  Book  Unit 8  

Lesson (8)       P. (135) 

 األرتعاء
 شرح انرعأٌ ضر انُجاح طفي

من كتاب النشاط 02رحلتي مع كلمة حديث صفحة   Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 
Lessons (8)       Ps. (157) 

 دفظ ضٕرج انثهذ ٔاجة
من كتاب الطالب على دفتر النسخ 23نسخ صفحة   Project : Design your own playground using the 

vocabulary on page (158) 

 انخًيص
  طفي

  Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 قصة الحطاب والشجرة المنتصرة
Lesson (9)       P. (158) 

  ٔاجة
من كتاب النشاط 01حل صفحة   Bridge to Success   Activity  Book  Unit 8  

Lesson (8)       P. (136) 
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 ( د )الثالث  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انررتيح األخالليح انذراضاخ االجرًاعيح انرياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 سيائي يعرف انرغير انفي 

 يعرف انخهيظ 

  يعرف انًذهٕل 

  يذذد طرق فظم انًخانيظ 

 اٌ يمرأ انٕلد تانذلائك 

 اٌ يذذد انفررِ انسيُيّ  -

اٌ يذم انًطائم تاضرراذيجيّ انذم  -

 تررذية عكطي

 . يعرف مفهوم الطقس 
 .يستنتج عناصر المناخ 

  ادران أًْيح ذذًم

 انًطؤٔنيح

 االدذ
 طفي

ًجيذاجازج تًُاضثح عيذ انفظخ ان  

 كراتح يٕلف يذل عهى ذذًم انًطؤٔنيح  ارضى يخطظ رُْي نعُاطر انطمص .

 ٔاجة

 االثُيٍ
 يانًمظٕد تانرغيراخ انفيسيائيح  طفي

 درش : لراءج انٕلد تانذلائك 

 (  565 – 566طفذح ) 

 ٔاجة
كراب انُشاط انرجاء   121- 121ٔاجة ص 

 يطاعذج انطانة الجراء انرجرتح 
 (  567- 566نًُسنيّ طفذح ) ٔاجثاذي ا

 انثالثاء
 ذعريف انخهيظ ٔ انًذهٕل  طفي

 درش : انفرراخ انسيُيّ 

 ( 556 – 556طفذح ) 

 ( 556 – 556ٔاجثاذي انًُسنيّ طفذح )  ادضار خهيظ يثم ضهطح انفٕاكّ أ انخضار         ٔاجة

 األرتعاء
 كيف يًكٍ فظم انًخانيظ طفي

نًطائم تاضرراذيجح : انذم درش : اضرمظاء دم ا

 (  556 – 555تررذية عكطي طفذح ) 

 566ٔاجثاذي انًُسنيّ طفذح :   ٔاجة

 انخًيص
  557ذاتع درش اضرمظاء دم انًطائم طفذح  دم انرذريثاخ  طفي

  566انًراجعّ طفذح  105ص  ٔاجة



 

QM-119-F3 
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 الخطة االسبوعية
 25/ 04/  2012ى    إلــ     22/  04/  2012لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـالثالث :  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعرتيح انررتيح اإلضالييح انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يرهٕ اآلياخ ذالٔج ضهيًح 

 يفطر يعاَي انًفرداخ 

 يمرأ انطانة انُض لراءج جٓريح ضهيًح. 

 .يذذد انطانة انًعُى انًُاضة نهكهًاخ يرعذدج انًعاَي 

 

 انُشاط اإلثرائي: ذهخيض لظح.

 To make requests using; Please, can I ..? 

 To read words with the long U sound. 

Reading: Prepare and read (The Box House) P.18 _21. 

Writing:  Write few sentences using the words on page 17.  

 االدذ
 طفي

ذ انفظخ انًجيذاجازج تًُاضثح عي  
 ٔاجة

 االثُيٍ
 ذالٔج ضٕرج انثهذ طفي

  Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 قصة بائع الحكايات
Lessons (5,6,7)       Ps. (153-155) 

 انرذرب عهى ذالٔج انطٕرج انكريًح ٔاجة
من كتاب النشاط 01حل صفحة   Bridge to Success   Activity  Book  Unit 8  

Lessons (5,6,7)       Ps. (132-133-134) 

 انثالثاء
 دم أَشطح انذرش طفي

  Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 قراءة قصة بائع الحكايات
Lessons (8)       Ps. (156) 

 دفظ يعاَي يفرداخ انطٕرج ٔاجة
من كتاب النشاط 01حل صفحة   Bridge to Success   Activity  Book  Unit 8  

Lesson (8)       P. (135) 

 األرتعاء
 شرح انرعأٌ ضر انُجاح طفي

من كتاب النشاط 02رحلتي مع كلمة حديث صفحة   Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 
Lessons (8)       Ps. (157) 

 دفظ ضٕرج انثهذ ٔاجة
من كتاب الطالب على دفتر النسخ 23نسخ صفحة   Project : Design your own playground using the 

vocabulary on page (158) 

 انخًيص
  طفي

  Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 قصة الحطاب والشجرة المنتصرة
Lesson (9)       P. (158) 

  ٔاجة
من كتاب النشاط 01حل صفحة   Bridge to Success   Activity  Book  Unit 8  

Lesson (8)       P. (136) 
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 ( هـ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع  
 

 انررتيح األخالليح انذراضاخ االجرًاعيح انرياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

  يعرف انرغير انفيسيائي 

 يعرف انخهيظ 

  يعرف انًذهٕل 

  يذذد طرق فظم انًخانيظ 

 اٌ يمرأ انٕلد تانذلائك 

 ٌ يذذد انفررِ انسيُيّ ا -

اٌ يذم انًطائم تاضرراذيجيّ انذم  -

 تررذية عكطي

 . يعرف مفهوم الطقس 
 .يستنتج عناصر المناخ 

  ادران أًْيح ذذًم

 انًطؤٔنيح

 االدذ
 طفي

 اجازج تًُاضثح عيذ انفظخ انًجيذ

 كراتح يٕلف يذل عهى ذذًم انًطؤٔنيح  ارضى يخطظ رُْي نعُاطر انطمص .

 ٔاجة

 ثُيٍاال
 يانًمظٕد تانرغيراخ انفيسيائيح  طفي

 درش : لراءج انٕلد تانذلائك 

 (  565 – 566طفذح ) 

 ٔاجة
كراب انُشاط انرجاء   121- 121ٔاجة ص 

 يطاعذج انطانة الجراء انرجرتح 
 (  567- 566ٔاجثاذي انًُسنيّ طفذح ) 

 انثالثاء
 ذعريف انخهيظ ٔ انًذهٕل  طفي

 سيُيّ درش : انفرراخ ان

 ( 556 – 556طفذح ) 

 ( 556 – 556ٔاجثاذي انًُسنيّ طفذح )  ادضار خهيظ يثم ضهطح انفٕاكّ أ انخضار         ٔاجة

 األرتعاء
 كيف يًكٍ فظم انًخانيظ طفي

درش : اضرمظاء دم انًطائم تاضرراذيجح : انذم 

 (  556 – 555تررذية عكطي طفذح ) 

 566طفذح :  ٔاجثاذي انًُسنيّ  ٔاجة

 انخًيص
  557ذاتع درش اضرمظاء دم انًطائم طفذح  دم انرذريثاخ  طفي

  566انًراجعّ طفذح  105ص  ٔاجة
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 الخطة االسبوعية
 25/ 4/  2012إلــى         22/  04/  2012لألســـبـوع مــن  

 ( ) والثالث  الصف والشعبة
   

 English تيحانهغح انعر انررتيح اإلضالييح انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يرهٕ اآلياخ ذالٔج ضهيًح 

 يفطر يعاَي انًفرداخ 

 يمرأ انطانة انُض لراءج جٓريح ضهيًح. 

 يذذد انطانة انًعُى انًُاضة نهكهًاخ يرعذدج انًعاَي. 

 

 انُشاط اإلثرائي: ذهخيض لظح.

 To make requests using; Please, can I ..? 

 To read words with the long U sound. 

Reading: Prepare and read (The Box House) P.18 _21. 

Writing:  Write few sentences using the words on page 17.  

 االدذ
 طفي

 اجازج تًُاضثح عيذ انفظخ انًجيذ
 ٔاجة

 االثُيٍ
 ذالٔج ضٕرج انثهذ طفي

  Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 قصة بائع الحكايات
Lessons (5,6,7)       Ps. (153-155) 

 انرذرب عهى ذالٔج انطٕرج انكريًح ٔاجة
من كتاب النشاط 01حل صفحة   Bridge to Success   Activity  Book  Unit 8  

Lessons (5,6,7)       Ps. (132-133-134) 

 انثالثاء
 دم أَشطح انذرش طفي

ع الحكاياتقراءة قصة بائ  Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8  
Lessons (8)       Ps. (156) 

 دفظ يعاَي يفرداخ انطٕرج ٔاجة
من كتاب النشاط 01حل صفحة   Bridge to Success   Activity  Book  Unit 8  

Lesson (8)       P. (135) 

 األرتعاء
 شرح انرعأٌ ضر انُجاح طفي

من كتاب النشاط 02لمة حديث صفحة رحلتي مع ك  Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8 
Lessons (8)       Ps. (157) 

 دفظ ضٕرج انثهذ ٔاجة
من كتاب الطالب على دفتر النسخ 23نسخ صفحة   Project : Design your own playground using the 

vocabulary on page (158) 

 انخًيص
  طفي

الحطاب والشجرة المنتصرةقصة   Bridge to Success   Learner's Book  Unit 8  
Lesson (9)       P. (158) 

  ٔاجة
من كتاب النشاط 01حل صفحة   Bridge to Success   Activity  Book  Unit 8  

Lesson (8)       P. (136) 
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 ( و )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

 انررتيح األخالليح انذراضاخ االجرًاعيح خانرياضيا انعهٕو انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

  يعرف انرغير انفيسيائي 

 يعرف انخهيظ 

  يعرف انًذهٕل 

  يذذد طرق فظم انًخانيظ 

 اٌ يمرأ انٕلد تانذلائك 

 اٌ يذذد انفررِ انسيُيّ  -

اٌ يذم انًطائم تاضرراذيجيّ انذم  -

 تررذية عكطي

 . يعرف مفهوم الطقس 
 تنتج عناصر المناخ.يس 

  ادران أًْيح ذذًم

 انًطؤٔنيح

 االدذ
 طفي

 اجازج تًُاضثح عيذ انفظخ انًجيذ

 كراتح يٕلف يذل عهى ذذًم انًطؤٔنيح  ارضى يخطظ رُْي نعُاطر انطمص .

 ٔاجة

 االثُيٍ
 يانًمظٕد تانرغيراخ انفيسيائيح  طفي

 درش : لراءج انٕلد تانذلائك 

 (  565 – 566طفذح ) 

 ٔاجة
كراب انُشاط انرجاء   121- 121ٔاجة ص 

 يطاعذج انطانة الجراء انرجرتح 
 (  567- 566ٔاجثاذي انًُسنيّ طفذح ) 

 انثالثاء
 ذعريف انخهيظ ٔ انًذهٕل  طفي

 درش : انفرراخ انسيُيّ 

 ( 556 – 556طفذح ) 

 ( 556 – 556نًُسنيّ طفذح ) ٔاجثاذي ا ادضار خهيظ يثم ضهطح انفٕاكّ أ انخضار         ٔاجة

 األرتعاء
 كيف يًكٍ فظم انًخانيظ طفي

درش : اضرمظاء دم انًطائم تاضرراذيجح : انذم 

 (  556 – 555تررذية عكطي طفذح ) 

 566ٔاجثاذي انًُسنيّ طفذح :   ٔاجة

 انخًيص
  557ذاتع درش اضرمظاء دم انًطائم طفذح  دم انرذريثاخ  طفي

  566انًراجعّ طفذح  105ص  ٔاجة

 


