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 الخطة االسبوعية
 0/ 00/  8108إلــى         88/  01/  8108لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثالث:  الصف والشعبة
   

 English اللغح العزتٍح الرزتٍح اإلصالهٍح الوادج

 ًْاذج الرعلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 ـ ٌذكز اصواء تعض الوالئكح ّطفاذِن 0

 ـ ٌحذد ّظائف الوالئكح 8

 لكرزًًّ.اًً الكلواخ هضرعٌٍا تالوعجن اإل* ٌفضز الطالة هع

 * ٌقزأ الٌض قزاءج جِزٌح صلٍوح.

 

 ًشاط إثزائً : كراتح هْضْع هي إًشائَ

-To talk about the birds and what they can do and 
can't do. 
To read and write words with long vowels.- 

Reading :Anchor - Practice reading the story 
(Surprise on the Path). 

Writing: Anchor- Search about the difference between 
(Squirrel and Chipmunk). Write in your copybook. 

 االحذ
 رحلرً هع كلوح " تزغد " الرعزف على أصواء الوالئكح ّّظائفِن طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson3    Page 50 

 هي كراب الطالة 055+  051حل طفحح  66حل ًشاط ًفكز ًّجٍة طـــ  ّاجة
Write short paragraph about these birds 
(ostrich – penguin – duck). 

 االثٌٍي
 057+056الوفزداخ ّالرزاكٍة طفحح  شزح ّظائف الوالئكح طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson 4   Page 51 

 ّضعِا فً جولح هي إًشائك 057+056اخرز كلوح هي طفحح  69حل ًشاط اثزي خثزذً طـ  ّاجة
Bridge to Success   Activity Book   
  Unit 3 Lesson 4   Pages 43- 44 

 الثالثاء
 هي كراب الٌشاط 15إهالء خارجً فً طفحح  ذضوٍع صْرج العلق طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson 5   Page 52 

 هي كراب الٌشاط 58+  58حل طفحح  حفع حذٌث حضي الخلق ّاجة
Bridge to Success   Activity Book   
  Unit 3 Lesson 5   Pages 45 

 األرتعاء
 هي كراب الطالة 060أٌي ًجذ الضعادج طفحح   طفً

Pop Quiz  
Learner's BK Ps(48,49,50) 
Activity Bk Ps(41,42,43) 

 ----------------------- هي كراب الٌشاط 60حل طفحح   ّاجة

 الخوٍش

 هي كراب الٌشاط 57+  56الزُزج العجٍثح طفحح   طفً
Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson 6   Page 53 

 هي كراب الٌشاط 59حل طفحح   ّاجة

Bridge to Success   Activity Book   
  Unit 3 Lesson 6   Pages 46 
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 ( أ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

 الرزتٍح األخالقٍح الذراصاخ االجرواعٍح الزٌاضٍاخ العلْم الوادج

 ًْاذج الرعلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 الوقارًح تٍي الظفاخ الْراثٍح ّالظفاخ الوكرضثح

 

 اٌجاد ًاذج الطزح  اى ٌكْى الطالة قادرا على -

اى ٌكْى قادرا على اٌجاد الطزح هع اعادٍ  -

 الرجوٍع 

 اى ٌكْى قادرا على اٌجاد الطزح تْجْد االطفار -

ٌقذم أهثلح لشخظٍاخ كاى لِا ذأثٍز ّاضحاُ فً 

 ذارٌخ اإلهاراخ 
 أذعزف هكاًً فً العالن

 االحذ
 05حل ذوارٌي الذرس ص  طفً

 عادٍ الرجوٍع (درس : ًشاط عولً ) الطزح هع ا

 019حل الروارٌي الذاذٍَ ص 

 18 - 10ّاجة طفحح  67حل طفحح 

 058حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّاجة

 االثٌٍي
 088ها الظفاخ الْراثٍح ص  طفً

 درس : طزح االعذاد الوكًَْ هي ثالثَ ارقام 

 056-055ص حل الروارٌي الذاذٍَ ّالوضائل 

 ّاجة
عول هقارًح تٍي الظفاخ الْراثٍح ّالظفاخ 

 الوكرضثح 
 058-057حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ ص 

 الثالثاء
 087حل ذوارٌي الذرس ص  طفً

 درس : طزح االعذاد الوكًَْ هي ارتعَ أرقام 

 068-060حل الروارٌي الذاذٍَ ّالوضائل ص 

 061-061 حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ 086ّاجة ص  ّاجة

 األرتعاء
 010حل ذوارٌي الذرس ص  طفً

 درس : الطزح هع ّجْد االطفار 

 077-067حل الروارٌي الذاذٍَ ّالوضائل ص 

 071-069حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ ص  011ّاجة ص  ّاجة

 الخوٍش
 011-018حل ذوارٌي الْحذج ص  طفً

 درس : ذوثٍل هضائل الضزب 

 091-089ص الروارٌي الذاذٍَ ّالرطثٍق

 098-090حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ   ّاجة
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 الخطة االسبوعية
 0/ 00/  8108إلــى         88/  01/  8108لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الثالث:  الصف والشعبة
   

 English اللغح العزتٍح الرزتٍح اإلصالهٍح الوادج

 ًْاذج الرعلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 الئكح ّطفاذِنـ ٌذكز اصواء تعض الو 0

 ـ ٌحذد ّظائف الوالئكح 8

 * ٌفضز الطالة هعاًً الكلواخ هضرعٌٍا تالوعجن اإللكرزًًّ.

 * ٌقزأ الٌض قزاءج جِزٌح صلٍوح.

 

 ًشاط إثزائً : كراتح هْضْع هي إًشائَ

-To talk about the birds and what they can do and 
can't do. 
To read and write words with long vowels.- 

Reading :Anchor - Practice reading the story 
(Surprise on the Path). 

Writing: Anchor- Search about the difference between 
(Squirrel and Chipmunk). Write in your copybook. 

 االحذ
 رحلرً هع كلوح " تزغد " الرعزف على أصواء الوالئكح ّّظائفِن طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson3    Page 50 

 هي كراب الطالة 055+  051حل طفحح  66حل ًشاط ًفكز ًّجٍة طـــ  ّاجة
Write short paragraph about these birds 
(ostrich – penguin – duck). 

 االثٌٍي
 057+056ح الوفزداخ ّالرزاكٍة طفح شزح ّظائف الوالئكح طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson 4   Page 51 

 ّضعِا فً جولح هي إًشائك 057+056اخرز كلوح هي طفحح  69حل ًشاط اثزي خثزذً طـ  ّاجة
Bridge to Success   Activity Book   
  Unit 3 Lesson 4   Pages 43- 44 

 الثالثاء
 هي كراب الٌشاط 15إهالء خارجً فً طفحح  قذضوٍع صْرج العل طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson 5   Page 52 

 هي كراب الٌشاط 58+  58حل طفحح  حفع حذٌث حضي الخلق ّاجة
Bridge to Success   Activity Book   
  Unit 3 Lesson 5   Pages 45 

 األرتعاء
 هي كراب الطالة 060دج طفحح أٌي ًجذ الضعا  طفً

Pop Quiz  
Learner's BK Ps(48,49,50) 
Activity Bk Ps(41,42,43) 

 ----------------------- هي كراب الٌشاط 60حل طفحح   ّاجة

 الخوٍش

 هي كراب الٌشاط 57+  56الزُزج العجٍثح طفحح   طفً
Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson 6   Page 53 

 هي كراب الٌشاط 59حل طفحح   ّاجة

Bridge to Success   Activity Book   
  Unit 3 Lesson 6   Pages 46 
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 ( ب )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

  

 الرزتٍح األخالقٍح الذراصاخ االجرواعٍح الزٌاضٍاخ العلْم الوادج

 ًْاذج الرعلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 اخ الْراثٍح ّالظفاخ الوكرضثحالوقارًح تٍي الظف

 

 اى ٌكْى الطالة قادرا على اٌجاد ًاذج الطزح  -

اى ٌكْى قادرا على اٌجاد الطزح هع اعادٍ  -

 الرجوٍع 

 اى ٌكْى قادرا على اٌجاد الطزح تْجْد االطفار -

ٌقذم أهثلح لشخظٍاخ كاى لِا ذأثٍز ّاضحاُ فً 

 ذارٌخ اإلهاراخ 
 أذعزف هكاًً فً العالن

 حذاال
 05حل ذوارٌي الذرس ص  طفً

 درس : ًشاط عولً ) الطزح هع اعادٍ الرجوٍع (

 019حل الروارٌي الذاذٍَ ص 

 18 - 10ّاجة طفحح  67حل طفحح 

 058حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّاجة

 االثٌٍي
 088ها الظفاخ الْراثٍح ص  طفً

 اد الوكًَْ هي ثالثَ ارقام درس : طزح االعذ

 056-055حل الروارٌي الذاذٍَ ّالوضائل ص 

 ّاجة
عول هقارًح تٍي الظفاخ الْراثٍح ّالظفاخ 

 الوكرضثح 
 058-057حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ ص 

 الثالثاء
 087حل ذوارٌي الذرس ص  طفً

 درس : طزح االعذاد الوكًَْ هي ارتعَ أرقام 

 068-060لوضائل ص حل الروارٌي الذاذٍَ ّا

 061-061حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ  086ّاجة ص  ّاجة

 األرتعاء
 010حل ذوارٌي الذرس ص  طفً

 درس : الطزح هع ّجْد االطفار 

 077-067حل الروارٌي الذاذٍَ ّالوضائل ص 

 071-069حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ ص  011ّاجة ص  ّاجة

 الخوٍش
 011-018حل ذوارٌي الْحذج ص  طفً

 درس : ذوثٍل هضائل الضزب 

 091-089الروارٌي الذاذٍَ ّالرطثٍق ص

 098-090حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ   ّاجة
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 الخطة االسبوعية
 0/ 00/  8108إلــى         88/  01/  8108لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثالث:  الصف والشعبة
   

 English اللغح العزتٍح الرزتٍح اإلصالهٍح الوادج

 ًْاذج الرعلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 ـ ٌذكز اصواء تعض الوالئكح ّطفاذِن 0

 ـ ٌحذد ّظائف الوالئكح 8

 * ٌفضز الطالة هعاًً الكلواخ هضرعٌٍا تالوعجن اإللكرزًًّ.

 * ٌقزأ الٌض قزاءج جِزٌح صلٍوح.

 

 ًشاط إثزائً : كراتح هْضْع هي إًشائَ

-To talk about the birds and what they can 
do and can't do. 
To read and write words with long vowels.- 

Reading :Anchor - Practice reading the story 
(Surprise on the Path). 

Writing: Anchor- Search about the difference 
between (Squirrel and Chipmunk). Write in 
your copybook. 

 االحذ
 رحلرً هع كلوح " تزغد " رعزف على أصواء الوالئكح ّّظائفِنال طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson3    Page 50 

 هي كراب الطالة 055+  051حل طفحح  66حل ًشاط ًفكز ًّجٍة طـــ  ّاجة
Write short paragraph about these birds 

(ostrich – penguin – duck). 

 االثٌٍي
 057+056الوفزداخ ّالرزاكٍة طفحح  شزح ّظائف الوالئكح طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson 4   Page 51 

 ّضعِا فً جولح هي إًشائك 057+056اخرز كلوح هي طفحح  69حل ًشاط اثزي خثزذً طــــــــ ّاجة
Bridge to Success   Activity Book   

  Unit 3 Lesson 4   Pages 43- 44 

 الثالثاء
 هي كراب الٌشاط 15إهالء خارجً فً طفحح  ذضوٍع صْرج العلق طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson 5   Page 52 

 هي كراب الٌشاط 58+  58حل طفحح  حفع حذٌث حضي الخلق ّاجة
Bridge to Success   Activity Book   

  Unit 3 Lesson 5   Pages 45 

 األرتعاء
 هي كراب الطالة 060أٌي ًجذ الضعادج طفحح   طفً

Pop Quiz  
Learner's BK Ps(48,49,50) 
Activity Bk Ps(41,42,43) 

 ----------------------- هي كراب الٌشاط 60حل طفحح   ّاجة

 الخوٍش
 الٌشاطهي كراب  57+  56الزُزج العجٍثح طفحح   طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson 6   Page 53 

 هي كراب الٌشاط 59حل طفحح   ّاجة
Bridge to Success   Activity Book   

  Unit 3 Lesson 6   Pages 46 
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 ( ج ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 رزتٍح األخالقٍحال الذراصاخ االجرواعٍح الزٌاضٍاخ العلْم الوادج

 ًْاذج الرعلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 الوقارًح تٍي الظفاخ الْراثٍح ّالظفاخ الوكرضثح

 

 اى ٌكْى الطالة قادرا على اٌجاد ًاذج الطزح  -

اى ٌكْى قادرا على اٌجاد الطزح هع اعادٍ  -

 الرجوٍع 

 اى ٌكْى قادرا على اٌجاد الطزح تْجْد االطفار -

ا ذأثٍز ّاضحاُ فً ٌقذم أهثلح لشخظٍاخ كاى لِ

 ذارٌخ اإلهاراخ 
 أذعزف هكاًً فً العالن

 االحذ
 05حل ذوارٌي الذرس ص  طفً

 درس : ًشاط عولً ) الطزح هع اعادٍ الرجوٍع (

 019حل الروارٌي الذاذٍَ ص 

 18 - 10ّاجة طفحح  67حل طفحح 

 058 حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّاجة

 االثٌٍي
 088ها الظفاخ الْراثٍح ص  طفً

 درس : طزح االعذاد الوكًَْ هي ثالثَ ارقام 

 056-055حل الروارٌي الذاذٍَ ّالوضائل ص 

 ّاجة
عول هقارًح تٍي الظفاخ الْراثٍح ّالظفاخ 

 الوكرضثح 
 058-057حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ ص 

 الثالثاء
 087حل ذوارٌي الذرس ص  طفً

 : طزح االعذاد الوكًَْ هي ارتعَ أرقام درس 

 068-060حل الروارٌي الذاذٍَ ّالوضائل ص 

 061-061حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ  086ّاجة ص  ّاجة

 األرتعاء
 010حل ذوارٌي الذرس ص  طفً

 درس : الطزح هع ّجْد االطفار 

 077-067حل الروارٌي الذاذٍَ ّالوضائل ص 

 071-069جثاذً الوٌزلٍَ ص حل ّا 011ّاجة ص  ّاجة

 الخوٍش
 011-018حل ذوارٌي الْحذج ص  طفً

 درس : ذوثٍل هضائل الضزب 

 091-089الروارٌي الذاذٍَ ّالرطثٍق ص

 098-090حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ   ّاجة
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 الخطة االسبوعية
 0/ 00/  8108إلــى         88/  01/  8108لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثالث:  الصف والشعبة
   

 English اللغح العزتٍح الرزتٍح اإلصالهٍح الوادج

 ًْاذج الرعلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 ـ ٌذكز اصواء تعض الوالئكح ّطفاذِن 0

 ـ ٌحذد ّظائف الوالئكح 8

 * ٌفضز الطالة هعاًً الكلواخ هضرعٌٍا تالوعجن اإللكرزًًّ.

 * ٌقزأ الٌض قزاءج جِزٌح صلٍوح.

 

 راتح هْضْع هي إًشائًَشاط إثزائً : ك

-To talk about the birds and what they can 
do and can't do. 
To read and write words with long vowels.- 

Reading :Anchor - Practice reading the story 
(Surprise on the Path). 

Writing: Anchor- Search about the difference 
between (Squirrel and Chipmunk). Write in 
your copybook. 

 االحذ
 رحلرً هع كلوح " تزغد " الرعزف على أصواء الوالئكح ّّظائفِن طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson3    Page 50 

 هي كراب الطالة 055+  051حل طفحح  66حل ًشاط ًفكز ًّجٍة طـــ  ّاجة
Write short paragraph about these birds 

(ostrich – penguin – duck). 

 االثٌٍي
 057+056الوفزداخ ّالرزاكٍة طفحح  شزح ّظائف الوالئكح طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson 4   Page 51 

 ضعِا فً جولح هي إًشائكّ 057+056اخرز كلوح هي طفحح  69حل ًشاط اثزي خثزذً طــــــــ ّاجة
Bridge to Success   Activity Book   

  Unit 3 Lesson 4   Pages 43- 44 

 الثالثاء
 هي كراب الٌشاط 15إهالء خارجً فً طفحح  ذضوٍع صْرج العلق طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson 5   Page 52 

 هي كراب الٌشاط 58+  58طفحح حل  حفع حذٌث حضي الخلق ّاجة
Bridge to Success   Activity Book   

  Unit 3 Lesson 5   Pages 45 

 األرتعاء
 هي كراب الطالة 060أٌي ًجذ الضعادج طفحح   طفً

Pop Quiz  
Learner's BK Ps(48,49,50) 
Activity Bk Ps(41,42,43) 

 ----------------------- هي كراب الٌشاط 60حل طفحح   ّاجة

 الخوٍش
 هي كراب الٌشاط 57+  56الزُزج العجٍثح طفحح   طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson 6   Page 53 

 هي كراب الٌشاط 59حل طفحح   ّاجة
Bridge to Success   Activity Book   

  Unit 3 Lesson 6   Pages 46 
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 ( د )لث الثا الصف والشعبةتابع 
 

  

 الرزتٍح األخالقٍح الذراصاخ االجرواعٍح الزٌاضٍاخ العلْم الوادج

 ًْاذج الرعلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 الوقارًح تٍي الظفاخ الْراثٍح ّالظفاخ الوكرضثح

 

 اى ٌكْى الطالة قادرا على اٌجاد ًاذج الطزح  -

اى ٌكْى قادرا على اٌجاد الطزح هع اعادٍ  -

 الرجوٍع 

 را على اٌجاد الطزح تْجْد االطفاراى ٌكْى قاد -

ٌقذم أهثلح لشخظٍاخ كاى لِا ذأثٍز ّاضحاُ فً 

 ذارٌخ اإلهاراخ 
 أذعزف هكاًً فً العالن

 االحذ
 05حل ذوارٌي الذرس ص  طفً

 درس : ًشاط عولً ) الطزح هع اعادٍ الرجوٍع (

 019حل الروارٌي الذاذٍَ ص 

 18 - 10ّاجة طفحح  67حل طفحح 

 058حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّاجة

 االثٌٍي
 088ها الظفاخ الْراثٍح ص  طفً

 درس : طزح االعذاد الوكًَْ هي ثالثَ ارقام 

 056-055حل الروارٌي الذاذٍَ ّالوضائل ص 

 ّاجة
عول هقارًح تٍي الظفاخ الْراثٍح ّالظفاخ 

 الوكرضثح 
 058-057ٌزلٍَ ص حل ّاجثاذً الو

 الثالثاء
 087حل ذوارٌي الذرس ص  طفً

 درس : طزح االعذاد الوكًَْ هي ارتعَ أرقام 

 068-060حل الروارٌي الذاذٍَ ّالوضائل ص 

 061-061حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ  086ّاجة ص  ّاجة

 األرتعاء
 010حل ذوارٌي الذرس ص  طفً

 درس : الطزح هع ّجْد االطفار 

 077-067وارٌي الذاذٍَ ّالوضائل ص حل الر

 071-069حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ ص  011ّاجة ص  ّاجة

 الخوٍش
 011-018حل ذوارٌي الْحذج ص  طفً

 درس : ذوثٍل هضائل الضزب 

 091-089الروارٌي الذاذٍَ ّالرطثٍق ص

 098-090حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ   ّاجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 0/ 00/  8108إلــى         88/  01/  8108ـن  لألســـبـوع مـ

 ( ) هـالثالث :  الصف والشعبة
   

 English اللغح العزتٍح الرزتٍح اإلصالهٍح الوادج

 ًْاذج الرعلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 ـ ٌذكز اصواء تعض الوالئكح ّطفاذِن 0

 ـ ٌحذد ّظائف الوالئكح 8

 إللكرزًًّ.* ٌفضز الطالة هعاًً الكلواخ هضرعٌٍا تالوعجن ا

 * ٌقزأ الٌض قزاءج جِزٌح صلٍوح.

 

 ًشاط إثزائً : كراتح هْضْع هي إًشائَ

-To talk about the birds and what they can 
do and can't do. 
To read and write words with long vowels.- 

Reading :Anchor - Practice reading the story 
(Surprise on the Path). 

Writing: Anchor- Search about the difference 
between (Squirrel and Chipmunk). Write in 
your copybook. 

 االحذ
 رحلرً هع كلوح " تزغد " الرعزف على أصواء الوالئكح ّّظائفِن طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson3    Page 50 

 هي كراب الطالة 055+  051حل طفحح  66فكز ًّجٍة طـــ حل ًشاط ً ّاجة
Write short paragraph about these birds 

(ostrich – penguin – duck). 

 االثٌٍي
 057+056الوفزداخ ّالرزاكٍة طفحح  شزح ّظائف الوالئكح طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson 4   Page 51 

 ّضعِا فً جولح هي إًشائك 057+056اخرز كلوح هي طفحح  69حل ًشاط اثزي خثزذً طــــــــ ّاجة
Bridge to Success   Activity Book   

  Unit 3 Lesson 4   Pages 43- 44 

 الثالثاء
 هي كراب الٌشاط 15إهالء خارجً فً طفحح  ذضوٍع صْرج العلق طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson 5   Page 52 

 هي كراب الٌشاط 58+  58حل طفحح  حفع حذٌث حضي الخلق ّاجة
Bridge to Success   Activity Book   

  Unit 3 Lesson 5   Pages 45 

 األرتعاء
 هي كراب الطالة 060أٌي ًجذ الضعادج طفحح   طفً

Pop Quiz  
Learner's BK Ps(48,49,50) 
Activity Bk Ps(41,42,43) 

 ----------------------- هي كراب الٌشاط 60حل طفحح   ّاجة

 الخوٍش
 هي كراب الٌشاط 57+  56الزُزج العجٍثح طفحح   طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson 6   Page 53 

 هي كراب الٌشاط 59حل طفحح   ّاجة
Bridge to Success   Activity Book   

  Unit 3 Lesson 6   Pages 46 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

  

 الرزتٍح األخالقٍح الذراصاخ االجرواعٍح الزٌاضٍاخ العلْم الوادج

 ًْاذج الرعلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 الوقارًح تٍي الظفاخ الْراثٍح ّالظفاخ الوكرضثح

 

 اى ٌكْى الطالة قادرا على اٌجاد ًاذج الطزح  -

اى ٌكْى قادرا على اٌجاد الطزح هع اعادٍ  -

 الرجوٍع 

 اى ٌكْى قادرا على اٌجاد الطزح تْجْد االطفار -

ٌقذم أهثلح لشخظٍاخ كاى لِا ذأثٍز ّاضحاُ فً 

 ذارٌخ اإلهاراخ 
 أذعزف هكاًً فً العالن

 االحذ
 05حل ذوارٌي الذرس ص  طفً

 درس : ًشاط عولً ) الطزح هع اعادٍ الرجوٍع (

 019روارٌي الذاذٍَ ص حل ال

 18 - 10ّاجة طفحح  67حل طفحح 

 058حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّاجة

 االثٌٍي
 088ها الظفاخ الْراثٍح ص  طفً

 درس : طزح االعذاد الوكًَْ هي ثالثَ ارقام 

 056-055حل الروارٌي الذاذٍَ ّالوضائل ص 

 ّاجة
ول هقارًح تٍي الظفاخ الْراثٍح ّالظفاخ ع

 الوكرضثح 
 058-057حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ ص 

 الثالثاء
 087حل ذوارٌي الذرس ص  طفً

 درس : طزح االعذاد الوكًَْ هي ارتعَ أرقام 

 068-060حل الروارٌي الذاذٍَ ّالوضائل ص 

 061-061حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ  086ّاجة ص  ّاجة

 األرتعاء
 010حل ذوارٌي الذرس ص  طفً

 درس : الطزح هع ّجْد االطفار 

 077-067حل الروارٌي الذاذٍَ ّالوضائل ص 

 071-069حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ ص  011ّاجة ص  ّاجة

 الخوٍش
 011-018حل ذوارٌي الْحذج ص  طفً

 درس : ذوثٍل هضائل الضزب 

 091-089الروارٌي الذاذٍَ ّالرطثٍق ص

 098-090حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ   ّاجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 0/ 00/  8108إلــى         88/  01/  8108لألســـبـوع مــن  

 ( ) والثالث  الصف والشعبة
   

 English اللغح العزتٍح الرزتٍح اإلصالهٍح الوادج

 ًْاذج الرعلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 ـ ٌذكز اصواء تعض الوالئكح ّطفاذِن 0

 ّظائف الوالئكحـ ٌحذد  8

 * ٌفضز الطالة هعاًً الكلواخ هضرعٌٍا تالوعجن اإللكرزًًّ.

 * ٌقزأ الٌض قزاءج جِزٌح صلٍوح.

 

 ًشاط إثزائً : كراتح هْضْع هي إًشائَ

-To talk about the birds and what they can 
do and can't do. 
To read and write words with long vowels.- 

Reading :Anchor - Practice reading the story 
(Surprise on the Path). 

Writing: Anchor- Search about the difference 
between (Squirrel and Chipmunk). Write in 
your copybook. 

 االحذ
 رحلرً هع كلوح " تزغد " الرعزف على أصواء الوالئكح ّّظائفِن طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson3    Page 50 

 هي كراب الطالة 055+  051حل طفحح  66حل ًشاط ًفكز ًّجٍة طـــ  ّاجة
Write short paragraph about these birds 

(ostrich – penguin – duck). 

 االثٌٍي
 057+056الوفزداخ ّالرزاكٍة طفحح  شزح ّظائف الوالئكح طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson 4   Page 51 

 ّضعِا فً جولح هي إًشائك 057+056اخرز كلوح هي طفحح  69حل ًشاط اثزي خثزذً طــــــــ ّاجة
Bridge to Success   Activity Book   

  Unit 3 Lesson 4   Pages 43- 44 

 الثالثاء
 هي كراب الٌشاط 15طفحح إهالء خارجً فً  ذضوٍع صْرج العلق طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson 5   Page 52 

 هي كراب الٌشاط 58+  58حل طفحح  حفع حذٌث حضي الخلق ّاجة
Bridge to Success   Activity Book   

  Unit 3 Lesson 5   Pages 45 

 األرتعاء
 اب الطالةهي كر 060أٌي ًجذ الضعادج طفحح   طفً

Pop Quiz  
Learner's BK Ps(48,49,50) 
Activity Bk Ps(41,42,43) 

 ----------------------- هي كراب الٌشاط 60حل طفحح   ّاجة

 الخوٍش
 هي كراب الٌشاط 57+  56الزُزج العجٍثح طفحح   طفً

Bridge to Success    Learner's Book   
  Unit 3 Lesson 6   Page 53 

 هي كراب الٌشاط 59حل طفحح   ةّاج
Bridge to Success   Activity Book   

  Unit 3 Lesson 6   Pages 46 



 

QM-119-F3 
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 ( و )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

 الرزتٍح األخالقٍح الذراصاخ االجرواعٍح الزٌاضٍاخ العلْم الوادج

 ًْاذج الرعلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 الوكرضثحالوقارًح تٍي الظفاخ الْراثٍح ّالظفاخ 

 

 اى ٌكْى الطالة قادرا على اٌجاد ًاذج الطزح  -

اى ٌكْى قادرا على اٌجاد الطزح هع اعادٍ  -

 الرجوٍع 

 اى ٌكْى قادرا على اٌجاد الطزح تْجْد االطفار -

ٌقذم أهثلح لشخظٍاخ كاى لِا ذأثٍز ّاضحاُ فً 

 ذارٌخ اإلهاراخ 
 أذعزف هكاًً فً العالن

 االحذ
 05رس ص حل ذوارٌي الذ طفً

 درس : ًشاط عولً ) الطزح هع اعادٍ الرجوٍع (

 019حل الروارٌي الذاذٍَ ص 

 18 - 10ّاجة طفحح  67حل طفحح 

 058حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّاجة

 االثٌٍي
 088ها الظفاخ الْراثٍح ص  طفً

 ارقام درس : طزح االعذاد الوكًَْ هي ثالثَ 

 056-055حل الروارٌي الذاذٍَ ّالوضائل ص 

 ّاجة
عول هقارًح تٍي الظفاخ الْراثٍح ّالظفاخ 

 الوكرضثح 
 058-057حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ ص 

 الثالثاء
 087حل ذوارٌي الذرس ص  طفً

 درس : طزح االعذاد الوكًَْ هي ارتعَ أرقام 

 068-060حل الروارٌي الذاذٍَ ّالوضائل ص 

 061-061حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ  086ّاجة ص  ّاجة

 األرتعاء
 010حل ذوارٌي الذرس ص  طفً

 درس : الطزح هع ّجْد االطفار 

 077-067حل الروارٌي الذاذٍَ ّالوضائل ص 

 071-069حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ ص  011ّاجة ص  ّاجة

 الخوٍش
 011-018حل ذوارٌي الْحذج ص  طفً

 ائل الضزب درس : ذوثٍل هض

 091-089الروارٌي الذاذٍَ ّالرطثٍق ص

 098-090حل ّاجثاذً الوٌزلٍَ   ّاجة

 


