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 25/ 3/  2021إلــى     3/  21 /  2021الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 
 الثالث )أ(الصف والشعبة : 

 الوبدة
 الترثية اإلصالهية

Islamic  

 اللغة العرثية
Arabic  

 اللغة اإلنكليزية 

English  
 َىاتذ انتعهى 

 

 
 
 
 

 ىوـــانــي

  يعذد أوني انعسو يٍ انرضم
 يطتُتذ انضكًخ يٍ إرضبل انرضم

 يمرأ انُض لراءح رهريخ ضهيًخ. 

 يىظف صروف انعطف في رًٍم يفيذح. 

To practice reading the biography of Wager Mathai. 
-To write your biography 

-To write about your heroes. 

Anchor Reading Be: Prepare reading (First Day of School.)  Ps.128- 135. 
 

Writing:  Answer these questions and write your answers as a 
paragraph: How many brothers and sisters do you have? 
Do you like having brothers and sisters? Why? Why not? 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 - لراءح لظخ خبرريخ شرس درش اإليًبٌ النرضم طفي االصذ

Lessons 11,12,13   Pages 140, 141, 142 

 601وأَشطخ انطبنت طـ 601صم َشبط أثذع وأطًى طـ وارت

 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 7 -  231َطخ َشيذ زيٍ انطفىنخ طفضخ 

Lessons 11, 12, 13   Pages.121, 122, 123. 

 يتبثعخ درش اإليًبٌ ثبنرضم طفي االحُيٍ

 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 ألطبو انكالو

Lesson 14   Page 143 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 7 --------------------- تضضير درش انجضج عٍ انًعرفخ وارت

Lesson 14   Page.124 

 شرس أَىاع انعهى ويظبدر انًعرفخ طفي انخالحبء

 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 انزًهخ االضًيخ وانزًهخ انفعهيخ

Lesson 15   Page 144 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 7 اكتت حالث رًالً اضًيخ وفعهيخ 661صم اَشطخ انطبنت طـ  وارت

Lesson 15   Page.125 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 أضهىة انعطف  طفي األرثعبء

Lesson 16   Page 145 

 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 7 - .وظف صروف انعطف في رًٍم يٍ إَشبئك  وارت

Lesson 16   Page.126 

 

 .Write a biography about a famous person إيالء خبرري  طفي انخًيص
 

 ------------------  وارت

Live worksheets 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 الثالث )أ(:  الصف والشعبةتابع 

 الوبدة
 العلىم

Science  
 الريبضيبت
Math 

 الذراصبت االختوبعية والترثية االخاللية
Moral Education and Social studies  

 َىاتذ انتعهى           
 
 

 ىوـــانــي

ان يطبق القدرات المعرفية لألجابة عن 
 . االسئلة وحل اوراق العمل

  كتبثخ انكطىر ولرائتهب

  تًخيم انكطىر وفك انًُبرد 

  تًخيم انكطىر عهى خظ االعذاد 
  يمبرَخ انكطىر

  كتبثخ انعذد انكهي ككطر

انضهمخ انذائريخ –ترثيخ أخالليخ   

لىاعذ انضهمخ انذائريخاضتُتبد   

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح . صم اوراق عًم عٍ يهبرح انميبش طفي االصذ
 163-315انكطىر  ص

 صم أَشطخ درش انضهمخ انذائريخ في كتبة انترثيخ األخالليخ

   وارت

 . صم اوراق عًم عٍ يهبرح انتظُيف طفي االحُيٍ

 

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح

 163-315صانكطىر  

 

   وارت

 طفي انخالحبء

 . صم اضئهخ تفكير َبلذ

 

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح

 163-315انكطىر  ص

   وارت

 . صم اضئهخ احرائيخ طفي األرثعبء

 

 

................................................ وارت

....... 

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح

 163-315صانكطىر  

 

   طفي انخًيص

 ----------------------- ------------------------- وارت
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 25/ 3/  2021إلــى     21/  3/     2021الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 
  (بالثالث )الصف والشعبة : 

 الوبدة
 الترثية اإلصالهية

Islamic  

 اللغة العرثية
Arabic  

 اللغة اإلنكليزية 

English  
 َىاتذ انتعهى 

 

 
 
 
 

 ىوـــانــي

 يعذد أوني انعسو يٍ انرضم
 يطتُتذ انضكًخ يٍ إرضبل انرضم

 

 يمرأ انُض لراءح رهريخ ضهيًخ. 

 يىظف صروف انعطف في رًٍم يفيذح. 

To practice reading the biography of Wager Mathai. 
-To write your biography 

-To write about your heroes. 

Anchor Reading Be: Prepare reading (First Day of School.)  Ps.128- 135. 
 

Writing:  Answer these questions and write your answers as a 
paragraph: How many brothers and sisters do you have? Do you like 

having brothers and sisters? Why? Why not? 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 لراءح لظخ خبرريخ شرس درش اإليًبٌ ثبنرضم طفي االصذ

Lessons 11,12,13   Pages 140, 141, 142 

 

 601وأَشطخ انطبنت طـ 601صم َشبط أثذع وأطًى طـ وارت

 

يٍ  231انطفىنخ طفضخ َطخ انُشيذ زيٍ 

 كتبة انطبنت
- Bridge to Success   Activity Book   Unit 7 

Lessons 11, 12, 13   Pages.121, 122, 123. 

 يتبثعخ درش اإليًبٌ ثبنرضم طفي االحُيٍ

 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 ألطبو انكالو

Lesson 14   Page 143 

 انجضج عٍ انًعرفختضضير درش  وارت

 

----------------- ridge to Success   Activity Book   Unit 7 

Lesson 14   Page.124 

 شرس أَىاع انعهى ويظبدر انًعرفخ طفي انخالحبء

 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 انزًهخ االضًيخ وانزًهخ انفعهيخ

Lesson 15   Page 144 

 661انطبنت طـ  صم اَشطخ وارت

 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 7 اكتت حالث رًالً اضًيخ وفعهيخ

Lesson 15   Page.125 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 أضهىة انعطف  طفي األرثعبء

Lesson 16   Page 145 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 7 وظف صروف انعطف في رًٍم يٍ إَشبئك  وارت

Lesson 16   Page.126 

 .Write a biography about a famous person إيالء خبرري  طفي انخًيص

 ---------------------  وارت

Live worksheets 
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 (بالثالث ) : الصف والشعبةتابع 

 الوبدة
 العلىم

Science  
 الريبضيبت
Math 

 والترثية االخاللية الذراصبت االختوبعية
Moral Education and Social studies  

 نىاتح التعلن           
 

 

 ىمـــالــي

 . ان يطبق القدرات المعرفية لألجابة عن االسئلة وحل اوراق العمل
 

  كتبثة الكضىر ولرائتهب

  توثيل الكضىر وفك النوبرج 

  توثيل الكضىر على خط االعذاد 

  همبرنة الكضىر

 كتبثة العذد الكلي ككضر

 

الحلمة الذائرية –ترثية أخاللية   

 اصتنتبج لىاعذ الحلمة الذائرية

 . حل اوراق عول عن ههبرة الميبس صفي االحذ

 

  هراخعة عبهة للىحذة العبشرة

 613-363الكضىر  ص

 

 حل أنشطة درس الحلمة الذائرية في كتبة الترثية األخاللية

   واخت

 صفي االثنين

 . اوراق عول عن ههبرة التصنيفحل 

 

  هراخعة عبهة للىحذة العبشرة

 613-363الكضىر  ص

 

   واخت

 صفي الثالثبء

 . حل اصئلة تفكير نبلذ

 

  هراخعة عبهة للىحذة العبشرة

 613-363الكضىر  ص

 

   واخت

 . حل اصئلة اثرائية صفي األرثعبء

 

  هراخعة عبهة للىحذة العبشرة

 613-363صالكضىر  

 

   واخت

  هراخعة عبهة للىحذة العبشرة ------------------------ صفي الخويش

 613-363الكضىر  ص

  ------------------------ واخت
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 25/ 3/  2021إلــى     21/  3  / 2021الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 
 الثالث )ج(الصف والشعبة : 

 الوبدة
 اإلصالهيةالترثية 

Islamic  

 اللغة العرثية
Arabic  

 اللغة اإلنكليزية 

English  
 َىاتذ انتعهى 

 

 
 
 
 

 ىوـــانــي

  يعذد أوني انعسو يٍ انرضم
 يطتُتذ انضكًخ يٍ إرضبل انرضم

 

 يمرأ انُض لراءح رهريخ ضهيًخ. 

  يىظف صروف انعطف في رًٍم

 .يفيذح

 

To practice reading the biography of Wager Mathai. 
-To write your biography-To write about your heroes. 

Anchor Reading Be: Prepare reading (First Day of School.)  Ps.128- 135. 
 

Writing:  Answer these questions and write your answers as a paragraph: How many brothers 
and sisters do you have? Do you like having brothers and sisters? Why? Why not? 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 لراءح لظخ خبرريخ شرس درش اإليًبٌ ثبنرضم طفي االصذ

Lessons 11,12,13   Pages 140, 141, 142 

وأَشطخ  601طـصم َشبط أثذع وأطًى  وارت

 601انطبنت طـ

 

يٍ  231َطخ َشيذ زيٍ انطفىنخ طفضخ 

 كتبة انطبنت
- Bridge to Success   Activity Book   Unit 7 

Lessons 11, 12, 13   Pages.121, 122, 123. 

 يتبثعخ درش اإليًبٌ ثبنرضم طفي االحُيٍ

 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7Lesson 14   Page 143 ألطبو انكالو

 

 تضضير درش انجضج عٍ انًعرفخ وارت

 

-------------------- ridge to Success   Activity Book   Unit 7 

Lesson 14   Page.124 

 شرس أَىاع انعهى ويظبدر انًعرفخ طفي انخالحبء

 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 انزًهخ االضًيخ وانزًهخ انفعهيخ

Lesson 15   Page 144 

 661صم اَشطخ انطبنت طـ  وارت

 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 7 اكتت حالث رًالً اضًيخ وفعهيخ

Lesson 15   Page.125 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 أضهىة انعطف  طفي األرثعبء

Lesson 16   Page 145 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 7 صروف انعطف في رًٍم يٍ إَشبئكوظف   وارت

Lesson 16   Page.126 

 .Write a biography about a famous person إيالء خبرري  طفي انخًيص

 ------------------------  وارت

Live worksheets 
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 (جالثالث ):  الصف والشعبةتابع 

 انًبدح
 انعهىو

Science  

 انريبضيبد

Math 

 انذراضبد االرتًبعيخ وانترثيخ االخالليخ

Moral Education and Social studies  

 َىاتذ انتعهى           

 
 ىوـــانــي

ان يطبق القدرات المعرفية لألجابة عن 
 . االسئلة وحل اوراق العمل

 

  كتبثخ انكطىر ولرائتهب

  تًخيم انكطىر وفك انًُبرد 

  انكطىر عهى خظ االعذادتًخيم  

  يمبرَخ انكطىر

 كتبثخ انعذد انكهي ككطر

 

انضهمخ انذائريخ –ترثيخ أخالليخ   

 اضتُتبد لىاعذ انضهمخ انذائريخ

 . صم اوراق عًم عٍ يهبرح انميبش طفي االصذ

 

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح

 163-315انكطىر  ص

 

 األخالليخ ل أَشطخ درش انضهمخ انذائريخ في كتبة انترثيخ

   وارت

 . صم اوراق عًم عٍ يهبرح انتظُيف طفي االحُيٍ

 

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح

 163-315انكطىر  ص

 

   وارت

 طفي انخالحبء

 . صم اضئهخ تفكير َبلذ

 

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح

 163-315انكطىر  ص

 

   وارت

 . صم اضئهخ احرائيخ طفي األرثعبء

 

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح

 163-315انكطىر  ص

 وارت

  

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح  طفي انخًيص

 163-315انكطىر  ص

  -------------------------- وارت
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 25/ 3/  2021إلــى     21/   3/  2021الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 

 الثالث )د(والشعبة : الصف 

 الوبدة
 الترثية اإلصالهية

Islamic  

 اللغة العرثية
Arabic  

 اللغة اإلنكليزية 

English  
 َىاتذ انتعهى 

 

 
 
 
 

 ىوـــانــي

  يعذد أوني انعسو يٍ انرضم
 يطتُتذ انضكًخ يٍ إرضبل انرضم

 

 يمرأ انُض لراءح رهريخ ضهيًخ. 

 يىظف صروف انعطف في رًٍم يفيذح. 
 

To practice reading the biography of Wager Mathai. 
-To write your biography-To write about your heroes. 

 

Anchor Reading Be: Prepare reading (First Day of School.)  Ps.128- 135. 
 

Writing:  Answer these questions and write your answers as a paragraph: How many brothers and sisters do 
you have? 

Do you like having brothers and sisters? Why? Why not? 

 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 لراءح لظخ خبرريخ شرس درش اإليًبٌ ثبنرضم طفي االصذ

Lessons 11,12,13   Pages 140, 141, 142 

 601َشبط أثذع وأطًى طـصم  وارت

 601وأَشطخ انطبنت طـ

 

 .Bridge to Success   Activity Book   Unit 7Lessons 11, 12, 13   Pages.121, 122, 123 - يٍ كتبة انطبنت 231َطخ َشيذ زيٍ انطفىنخ طفضخ 

 

 يتبثعخ درش اإليًبٌ ثبنرضم طفي االحُيٍ

 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 ألطبو انكالو

Lesson 14   Page 143 

 تضضير درش انجضج عٍ انًعرفخ وارت

 

------------------ ridge to Success   Activity Book   Unit 7 

Lesson 14   Page.124 

شرس أَىاع انعهى ويظبدر  طفي انخالحبء
 انًعرفخ

 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 انزًهخ االضًيخ وانزًهخ انفعهيخ

Lesson 15   Page 144 

 661صم اَشطخ انطبنت طـ  وارت

 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 7 اكتت حالث رًالً اضًيخ وفعهيخ

Lesson 15   Page.125 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 أضهىة انعطف  طفي األرثعبء

Lesson 16   Page 145 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 7 وظف صروف انعطف في رًٍم يٍ إَشبئك  وارت

Lesson 16   Page.126 

 .Write a biography about a famous person إيالء خبرري  طفي انخًيص

 -----------------  وارت

Live worksheets 
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 الثالث )د(:  الصف والشعبةتابع 

 الوبدة
 العلىم

Science  
 الريبضيبت
Math 

 الذراصبت االختوبعية والترثية االخاللية
Moral Education and Social studies  

 َىاتذ انتعهى

 
 

 ىوـــانــي

 كتبثخ انكطىر ولرائتهب دروس عن مهارات في العلوم و مواضيع إثرائية

 تًخيم انكطىر وفك انًُبرد

 تًخيم انكطىر عهى خظ االعذاد

 يمبرَخ انكطىر

 كتبثخ انعذد انكهي ككطر

 

انضهمخ انذائريخ –ترثيخ أخالليخ   

 اضتُتبد لىاعذ انضهمخ انذائريخ

 يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح صم أضئهخ تفكير َبلذ طفي االصذ

 163-315انكطىر  ص

 

 صم أَشطخ درش انضهمخ انذائريخ في كتبة انترثيخ األخالليخ

   وارت

 يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح صم أضئهخ إحرائيخ طفي االحُيٍ

 163-315انكطىر  ص

 

   وارت

 يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح درش إحرائي عٍ انطبئرح طفي انخالحبء

 163-315انكطىر  ص

 

   وارت

 يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح درش إحرائي عٍ األنىاٌ طفي األرثعبء

 163-315انكطىر  ص

 

   وارت

 طفي انخًيص

 يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح 

 163-315انكطىر  ص

 

  وارت
-------------------------- 
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 25/ 3/  2020إلــى     21/  3 /  2021وعية: لألســـبـوع مــن الخطة االسب
 الثالث )هـ(: الصف والشعبة 

 الوبدة
 الترثية اإلصالهية

Islamic  

 اللغة العرثية
Arabic  

 اللغة اإلنكليزية 

English  
 َىاتذ انتعهى 

 

 
 
 
 

 ىوـــانــي

  يعذد أوني انعسو يٍ انرضم
 يطتُتذ انضكًخ يٍ إرضبل انرضم

 

 يمرأ انمظخ لراءح ضهيًخ يضذداً انعُبطر فيهب 

  يطتخذو أضهىثي )االضتفهبو وانعطف( ثشكم

 تعسيس -طضيش

 تعسيس -يكتت ًَظب وطفيًب يكتًم انعُبطر 

To practice reading the biography of Wager Mathai. 
-To write your biography-To write about your heroes. 

Anchor Reading Be: Prepare reading (First Day of School.)  Ps.128- 135. 
 

Writing:  Answer these questions and write your answers as a paragraph: How 
many brothers and sisters do you have? 

Do you like having brothers and sisters? Why? Why not? 

 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 يىلع عظبفير -لراءح لظخ خبرريخ  شرس درش اإليًبٌ ثبنرضم طفي االصذ

Lessons 11,12,13   Pages 140, 141, 142 

وأَشطخ  601صم َشبط أثذع وأطًى طـ وارت

 601انطبنت طـ

 

 

 رضى يخطظ رهُي نعُبطر انمظخ\
- Bridge to Success   Activity Book   Unit 7 

Lessons 11, 12, 13   Pages.121, 122, 123. 

 يتبثعخ درش اإليًبٌ ثبنرضم طفي االحُيٍ

 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 تعسيس -أضهىة االضتفهبو 

Lesson 14   Page 143 

 تضضير درش انجضج عٍ انًعرفخ وارت

 

 

 كتبثخ رًم اضتفهبييخ في انكراضخ
ridge to Success   Activity Book   Unit 7 

Lesson 14   Page.124 

 شرس أَىاع انعهى ويظبدر انًعرفخ طفي انخالحبء

 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 يرارعخ أضهىة انعطف 

Lesson 15   Page 144 

 661صم اَشطخ انطبنت طـ  وارت

 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 7 كتبثخ رًم تتضًٍ صروف انعطف

Lesson 15   Page.125 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 يرارعخ يعبيير كتبثخ َض وطفي  طفي األرثعبء

Lesson 16   Page 145 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 7 __________  وارت

Lesson 16   Page.126 

 .Write a biography about a famous person  إيالء خبرري  طفي انخًيص

 

 

 ____________  وارت

Live worksheets 
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 الثالث )هـ( : والشعبةالصف تابع 
 

 الوبدة
 العلىم

Science  
 الريبضيبت
Math 

 الذراصبت االختوبعية والترثية االخاللية
Moral Education and Social studies  

 َىاتذ انتعهى           

 
 

 ىوـــانــي

  كتبثخ انكطىر ولرائتهب دروس عن مهارات في العلوم و مواضيع إثرائية

  تًخيم انكطىر وفك انًُبرد 

  االعذاد تًخيم انكطىر عهى خظ 

  يمبرَخ انكطىر

 كتبثخ انعذد انكهي ككطر

 

انضهمخ انذائريخ –ترثيخ أخالليخ   

 اضتُتبد لىاعذ انضهمخ انذائريخ

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح صم أضئهخ تفكير َبلذ طفي االصذ

 163-315انكطىر  ص

 

 صم أَشطخ درش انضهمخ انذائريخ في كتبة انترثيخ األخالليخ

   وارت

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح  صم أضئهخ إحرائيخ طفي االحُيٍ

 163-315انكطىر  ص

   وارت

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح  درش إحرائي عٍ انطبئرح طفي انخالحبء

 163-315انكطىر  ص

   وارت

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح درش إحرائي عٍ األنىاٌ طفي األرثعبء

 163-315صانكطىر  

   وارت

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح -------------------------- طفي انخًيص

 163-315انكطىر  ص

  -------------------------- وارت
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 25/ 3/  2021إلــى    21 /3/  2021الخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 

 الثالث )و(والشعبة : الصف 
 

 الوبدة
 اإلصالهيةالترثية 

Islamic  

 اللغة العرثية
Arabic  

 اللغة اإلنكليزية 

English  
 َىاتذ انتعهى 

 

 
 
 
 

 ىوـــانــي

  يعذد أوني انعسو يٍ انرضم
 يطتُتذ انضكًخ يٍ إرضبل انرضم

 

 يمرأ لراءح رهريخ ضهيًخ 

 يًيس ثيٍ ألطبو انكالو 

To practice reading the biography of Wager Mathai. 
-To write your biography-To write about your heroes. 

 

Anchor Reading Be: Prepare reading (First Day of School.)  Ps.128- 135. 
 

Writing:  Answer these questions and write your answers as a paragraph: 
How many brothers and sisters do you have? 

Do you like having brothers and sisters? Why? Why not? 

 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 لراءح لظخ خبرريخ شرس درش اإليًبٌ ثبنرضم طفي االصذ

Lessons 11,12,13   Pages 140, 141, 142 

 601وأَشطخ انطبنت طـ 601صم َشبط أثذع وأطًى طـ وارت

 

…................... - Bridge to Success   Activity Book   Unit 7 

Lessons 11, 12, 13   Pages.121, 122, 123. 

 يتبثعخ درش اإليًبٌ ثبنرضم طفي االحُيٍ

 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 يًيس ثيٍ ألطبو انكالو

Lesson 14   Page 143 

 تضضير درش انجضج عٍ انًعرفخ وارت

 

........................ ridge to Success   Activity Book   Unit 7 

Lesson 14   Page.124 

 شرس أَىاع انعهى ويظبدر انًعرفخ طفي انخالحبء

 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 أزيُخ انفعم

Lesson 15   Page 144 

 661صم اَشطخ انطبنت طـ  وارت

 
…............... Bridge to Success   Activity Book   Unit 7 

Lesson 15   Page.125 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 انتبء انًفتىصخ و انتبء انًرثىطخ  طفي األرثعبء

Lesson 16   Page 145 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 7 ..............…  وارت

Lesson 16   Page.126 

 .Write a biography about a famous person يرارعخ عبيخ نًهبراد انفظم انخبَي  طفي انخًيص

 

   وارت

Live worksheets 
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 )و(الثالث  : والشعبةالصف تابع 
 

 الوبدة
 العلىم

Science  
 الريبضيبت
Math 

 الذراصبت االختوبعية والترثية االخاللية
Moral Education and Social studies  

 َىاتذ انتعهى           

 
 

 ىوـــانــي

  كتبثخ انكطىر ولرائتهب دروش عٍ يهبراد في انعهىو و يىاضيع إحرائيخ

  تًخيم انكطىر وفك انًُبرد 

  تًخيم انكطىر عهى خظ االعذاد 

  يمبرَخ انكطىر

 كتبثخ انعذد انكهي ككطر

 

 

انضهمخ انذائريخ –ترثيخ أخالليخ   

 اضتُتبد لىاعذ انضهمخ انذائريخ

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح  صم أضئهخ إحرائيخ طفي االصذ

 163-315انكطىر  ص

 أَشطخ درش انضهمخ انذائريخ في كتبة انترثيخ األخالليخ

   وارت

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح  صم أضئهخ تفكير َبلذ طفي االحُيٍ

 163-315صانكطىر  

   وارت

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح  درش إحرائي عٍ انطبئرح طفي انخالحبء

 163-315انكطىر  ص

 

   وارت

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح  درش إحرائي عٍ األنىاٌ طفي األرثعبء

 163-315انكطىر  ص

   وارت

 163-315صانكطىر   يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح  طفي انخًيص

  -------------------------- وارت
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 25/ 3/  2021إلــى    21 /3/  2021لخطة االسبوعية: لألســـبـوع مــن 
 )ز(الثالث والشعبة : الصف 

 
 
 

 الوبدة
 الترثية اإلصالهية

Islamic  

 اللغة العرثية
Arabic  

 اللغة اإلنكليزية 

English  
 َىاتذ انتعهى 

 

 
 
 
 

 ىوـــانــي

 يعذد أوني انعسو يٍ انرضم
 يطتُتذ انضكًخ يٍ إرضبل انرضم

 

 يمرأ لراءح رهريخ ضهيًخ 

 يًيس ثيٍ ألطبو انكالو 

To practice reading the biography of Wager Mathai. 
-To write your biography-To write about your heroes. 

Anchor Reading Be: Prepare reading (First Day of School.)  Ps.128- 135. 
 

Writing:  Answer these questions and write your answers as a paragraph: How many brothers and 
sisters do you have? Do you like having brothers and sisters? Why? Why not? 

 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 لراءح لظخ خبرريخ شرس درش اإليًبٌ ثبنرضم طفي االصذ

Lessons 11,12,13   Pages 140, 141, 142 

 601صم َشبط أثذع وأطًى طـ وارت

 601وأَشطخ انطبنت طـ

…................................. - Bridge to Success   Activity Book   Unit 7 

Lessons 11, 12, 13   Pages.121, 122, 123. 

 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 يًيس ثيٍ ألطبو انكالو يتبثعخ درش اإليًبٌ ثبنرضم طفي االحُيٍ

Lesson 14   Page 143 

 ridge to Success   Activity Book   Unit 7 ......................… تضضير درش انجضج عٍ انًعرفخ وارت

Lesson 14   Page.124 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 أزيُخ انفعم شرس أَىاع انعهى ويظبدر انًعرفخ طفي انخالحبء

Lesson 15   Page 144 

 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 7 ......................… 661صم اَشطخ انطبنت  وارت

Lesson 15   Page.125 

  طفي األرثعبء

 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 7 انتبء انًفتىصخ و انتبء انًرثىطخ

Lesson 16   Page 145 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 7 .......................…  وارت

Lesson 16   Page.126 

 .Write a biography about a famous person يرارعخ عبيخ نًهبراد انفظم انخبَي  طفي انخًيص

 

 

 ............................…  وارت

Live worksheets 
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 الثالث )ز( : الصف والشعبةتابع 

 الوبدة
 العلىم

Science  
 الريبضيبت
Math 

 الذراصبت االختوبعية والترثية االخاللية
Moral Education and Social studies  

 َىاتذ انتعهى           

 
 

 

 ىوـــانــي

  كتبثخ انكطىر ولرائتهب دروس عن مهارات في العلوم و مواضيع إثرائية

  تًخيم انكطىر وفك انًُبرد 

  تًخيم انكطىر عهى خظ االعذاد 

  يمبرَخ انكطىر

 كتبثخ انعذد انكهي ككطر

 

انضهمخ انذائريخ –ترثيخ أخالليخ   

 اضتُتبد لىاعذ انضهمخ انذائريخ

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح  صم أضئهخ تفكير َبلذ طفي االصذ

 163-315انكطىر  ص

 

 صم أَشطخ درش انضهمخ انذائريخ في كتبة انترثيخ األخالليخ

   وارت

 طفي االحُيٍ

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح صم أضئهخ إحرائيخ 

 163-315انكطىر  ص

 

   وارت

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح  عٍ انطبئرحدرش إحرائي  طفي انخالحبء

 163-315انكطىر  ص

 

   وارت

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح  درش إحرائي عٍ األنىاٌ طفي األرثعبء

 163-315انكطىر  ص

 

   وارت

  يرارعخ عبيخ نهىصذح انعبشرح  طفي انخًيص

 163-315انكطىر  ص

   وارت
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