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 الخطة االسبوعية
 05/ 01/  8105إلــى         01/  01/  8105لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثالث7  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌؼذد طفاخ انغٍذج خذٌجح

 ٌغرخهض دوس انغٍذج خذٌجح فً انذػىج

 هشٌح عهًٍحٌمشأ  انُض لشاءج ج

 ٌفغش يؼاًَ انكهًاخ يغرؼٍُا تانًؼجى انىسلً أو اإلنكرشوًَ

 

 انُشاط اإلثشائً: كراتح ذؼثٍش ػٍ انرؼاوٌ

To use action to give instructions. 
To talk about birds and what they can and can't do. 

Reading : Anchor Prepare pages61-62  

Writing : Anchor Write your own story map 
using page 61. 

 االحذ
  65انًفشداخ وانرشاكٍة ص –كشج انمذو  ششح دسط خذٌجح تُد خىٌهذ طفً

Bridge to Success  Learner's Book  
 Unit 3  :    lesson 1 Page 48 

 يٍ كراب انُشاط 74طفحح  ػًم تطالح نشخظٍح انغٍذج خذٌجح واجة
Bridge to Success Activity Book  

 Unit 3 :      lesson 1 Page 41 

 االثٍٍُ
 حرى انغطش انثانث  018إيالء طفحح  يراتؼح دسط انغٍذج خذٌجح طفً

Bridge to Success  Learner's Book  
  Unit 3 :            lesson 2    Page 49 

 يٍ كراب انُشاط 76طفحح  يشاجؼح دسوط االخرثاس واجة
Bridge to Success Activity Book  

 Unit 3 :         lesson 2 Page 42 

 انثالثاء
 يٍ كراب انُشاط 13كراتح طفحح  اخرثاس انرمىٌى األول طفً

Bridge to Success  Learner's Book  
 Unit 3   :        lesson 3 Page 50 

 16+15ذكهًح انكراتح طفحح  0170حفظ عىسج انؼهك يٍ  واجة
Bridge to Success Activity Book  

 Unit 3 :         lesson 3 Page 43 

 األستؼاء
 080+081َشٍذ أحة انشٌاضح + انًفشداخ وانرشاكٍة طفحح   طفً

Dictation 
Sheet in File 

  واجة
يٍ كراب  28انرذسب ػهى لشاءج لظح غاتح انؼجائة + حم طفحح 

 انُشاط
------------------------------- 

 ًٍظانخ

 020إنى  082لشاءج لظح غاتح انؼجائة طفحح   طفً

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

 

 يٍ كراب انُشاط + انرذسب ػهى لشاءج انمظح 21حم طفحح   واجة

Bridge to Success Activity Book  
 Unit 3  :      lesson 4 Page 44 
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 ( أ ) الثالث7  ف والشعبةالصتابع 
 

 انرشتٍح األخاللٍح انذساعاخ االجرًاػٍح انشٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌحذد يفهىو دوسج انحٍاج و انرحىل 

  ٌؼذد يشاحم دوسج حٍاج انضواحف و

 االعًان

 ٌؼذد يشاحم دوسج حٍاج انحٍىاٌ انثذًٌ

 رهًٍُا * أٌ ٌكىٌ انطانة لادًسا ػهً انطشح

 * أٌ ٌكىٌ انطانة لادًسا ػهً ذمذٌش انفشوق

* أٌ ٌكىٌ انطانة لادًسا ػهً حم انًغائم 

 تإعرشاذٍجح : إجاتح ذمذٌشٌح أو دلٍمح

 

ٌششح انذوس انمٍادي نظاحة انغًى انشٍخ يحًذ 

 تٍ صاٌذ حفظح هللا
 َثٍٍ كٍفٍح انرؼثٍش ػٍ انرمذٌش و االيرُاٌ نالخشٌٍ 

 االحذ
 حٍاج نثؼض انحٍىاَاخ؟يا دوسج ان طفً

 دسط : انطشح انزهًُ

 086حم انرًاسٌٍ انزاذٍح طفحح 

 كراتح تطالح شكش ذؼثش ػٍ االيرُاٌ نالخشٌٍ  20أسعى ونىٌ ص 

 070حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 االثٍٍُ
 يفهىو انرحىل طفً

 ذاتغ :دسط : انطشح انزهًُ

 071حم انرًاسٌٍ انًغائم  طفحح 

 078حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 انثالثاء
 كٍف ذرغٍش انضواحف و االعًان طفً

 دسط : ذمذٌش انفشوق

 072حم انرًاسٌٍ انزاذٍح طفحح 

 074حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 األستؼاء
 دوسج حٍاج انحٍىاٌ انثذًٌ طفً

 ذاتغ دسط : ذمذٌش انفشوق

 073حم انًغائم طفحح 

 075م واجثاذً انًُضنٍح طفحح ح  واجة

 انخًٍظ
 002حم ذذسٌثاخ ص طفً

 دسط : حم انًغائم 

 076حم ذؼهى اإلعرشاذٍجٍح طفحح 

 حظاد األعثىع 001واجة ص  واجة
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 الخطة االسبوعية
 05/ 01/  8105إلــى         01/  01/  8105لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الثالث7  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح دجانًا

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌؼذد طفاخ انغٍذج خذٌجح

 ٌغرخهض دوس انغٍذج خذٌجح فً انذػىج

 ٌمشأ  انُض لشاءج جهشٌح عهًٍح

 ٌفغش يؼاًَ انكهًاخ يغرؼٍُا تانًؼجى انىسلً أو اإلنكرشوًَ

 

 انُشاط اإلثشائً: كراتح ذؼثٍش ػٍ انرؼاوٌ

To use action to give instructions. 
To talk about birds and what they can and can't do. 

Reading : Anchor Prepare pages61-62  

Writing : Anchor Write your own story map 
using page 61. 

 االحذ
  65انًفشداخ وانرشاكٍة ص –كشج انمذو  ششح دسط خذٌجح تُد خىٌهذ طفً

Bridge to Success  Learner's Book  
 Unit 3  :    lesson 1 Page 48 

 يٍ كراب انُشاط 74طفحح  ػًم تطالح نشخظٍح انغٍذج خذٌجح واجة
Bridge to Success Activity Book  

 Unit 3 :      lesson 1 Page 41 

 االثٍٍُ
 انثانثحرى انغطش   018إيالء طفحح  يراتؼح دسط انغٍذج خذٌجح طفً

Bridge to Success  Learner's Book  
  Unit 3 :            lesson 2    Page 49 

 يٍ كراب انُشاط 76طفحح  يشاجؼح دسوط االخرثاس واجة
Bridge to Success Activity Book  

 Unit 3 :         lesson 2 Page 42 

 انثالثاء
 راب انُشاطيٍ ك 13كراتح طفحح  اخرثاس انرمىٌى األول طفً

Bridge to Success  Learner's Book  
 Unit 3   :        lesson 3 Page 50 

 16+15ذكهًح انكراتح طفحح  0170حفظ عىسج انؼهك يٍ  واجة
Bridge to Success Activity Book  

 Unit 3 :         lesson 3 Page 43 

 األستؼاء
 080+081ة طفحح َشٍذ أحة انشٌاضح + انًفشداخ وانرشاكٍ  طفً

Dictation 
Sheet in File 

  واجة
يٍ كراب  28انرذسب ػهى لشاءج لظح غاتح انؼجائة + حم طفحح 

 انُشاط
------------------------------- 

 انخًٍظ

 020إنى  082لشاءج لظح غاتح انؼجائة طفحح   طفً

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

 

 يٍ كراب انُشاط + انرذسب ػهى لشاءج انمظح 21حم طفحح   واجة

Bridge to Success Activity Book  
 Unit 3  :      lesson 4 Page 44 
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 ( ب )الثالث 7  الصف والشعبةتابع 
 

 انرشتٍح األخاللٍح انذساعاخ االجرًاػٍح انشٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌحذد يفهىو دوسج انحٍاج و انرحىل 

  ٌؼذد يشاحم دوسج حٍاج انضواحف و

 االعًان

 ٌؼذد يشاحم دوسج حٍاج انحٍىاٌ انثذًٌ

 * أٌ ٌكىٌ انطانة لادًسا ػهً انطشح رهًٍُا

 * أٌ ٌكىٌ انطانة لادًسا ػهً ذمذٌش انفشوق

* أٌ ٌكىٌ انطانة لادًسا ػهً حم انًغائم 

 شٌح أو دلٍمحتإعرشاذٍجح : إجاتح ذمذٌ

 

ٌششح انذوس انمٍادي نظاحة انغًى انشٍخ يحًذ 

 تٍ صاٌذ حفظح هللا
 َثٍٍ كٍفٍح انرؼثٍش ػٍ انرمذٌش و االيرُاٌ نالخشٌٍ 

 االحذ
 يا دوسج انحٍاج نثؼض انحٍىاَاخ؟ طفً

 دسط : انطشح انزهًُ

 086حم انرًاسٌٍ انزاذٍح طفحح 

 يرُاٌ نالخشٌٍ كراتح تطالح شكش ذؼثش ػٍ اال 20أسعى ونىٌ ص 

 070حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 االثٍٍُ
 يفهىو انرحىل طفً

 ذاتغ :دسط : انطشح انزهًُ

 071حم انرًاسٌٍ انًغائم  طفحح 

 078حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 انثالثاء
 كٍف ذرغٍش انضواحف و االعًان طفً

 دسط : ذمذٌش انفشوق

 072طفحح  حم انرًاسٌٍ انزاذٍح

 074حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 األستؼاء
 دوسج حٍاج انحٍىاٌ انثذًٌ طفً

 ذاتغ دسط : ذمذٌش انفشوق

 073حم انًغائم طفحح 

 075حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 انخًٍظ
 002حم ذذسٌثاخ ص طفً

 دسط : حم انًغائم 

 076حم ذؼهى اإلعرشاذٍجٍح طفحح 

 حظاد األعثىع 001واجة ص  اجةو
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 الخطة االسبوعية
 05/ 01/  8105إلــى         01/  01/  8105لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثالث7  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌؼذد طفاخ انغٍذج خذٌجح

 خذٌجح فً انذػىجٌغرخهض دوس انغٍذج 

 ٌمشأ  انُض لشاءج جهشٌح عهًٍح

 ٌفغش يؼاًَ انكهًاخ يغرؼٍُا تانًؼجى انىسلً أو اإلنكرشوًَ

 

 انُشاط اإلثشائً: كراتح ذؼثٍش ػٍ انرؼاوٌ

To use action to give instructions. 
To talk about birds and what they can and can't do. 

Reading : Anchor Prepare pages61-62  

Writing : Anchor Write your own story map 
using page 61. 

 االحذ
  65انًفشداخ وانرشاكٍة ص –كشج انمذو  ششح دسط خذٌجح تُد خىٌهذ طفً

Bridge to Success  Learner's Book  
 Unit 3  :    lesson 1 Page 48 

 يٍ كراب انُشاط 74طفحح  ػًم تطالح نشخظٍح انغٍذج خذٌجح واجة
Bridge to Success Activity Book  

 Unit 3 :      lesson 1 Page 41 

 االثٍٍُ
 حرى انغطش انثانث  018إيالء طفحح  يراتؼح دسط انغٍذج خذٌجح طفً

Bridge to Success  Learner's Book  
  Unit 3 :            lesson 2    Page 49 

 يٍ كراب انُشاط 76طفحح  يشاجؼح دسوط االخرثاس واجة
Bridge to Success Activity Book  

 Unit 3 :         lesson 2 Page 42 

 انثالثاء
 يٍ كراب انُشاط 13كراتح طفحح  اخرثاس انرمىٌى األول طفً

Bridge to Success  Learner's Book  
 Unit 3   :        lesson 3 Page 50 

 16+15ذكهًح انكراتح طفحح  0170حفظ عىسج انؼهك يٍ  واجة
Bridge to Success Activity Book  

 Unit 3 :         lesson 3 Page 43 

 األستؼاء
 080+081َشٍذ أحة انشٌاضح + انًفشداخ وانرشاكٍة طفحح   طفً

Dictation 
Sheet in File 

  واجة
يٍ كراب  28انرذسب ػهى لشاءج لظح غاتح انؼجائة + حم طفحح 

 انُشاط
------------------------------- 

 انخًٍظ

 020إنى  082لشاءج لظح غاتح انؼجائة طفحح   طفً

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

 

 يٍ كراب انُشاط + انرذسب ػهى لشاءج انمظح 21حم طفحح   واجة

Bridge to Success Activity Book  
 Unit 3  :      lesson 4 Page 44 
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 ( ج ) الثالث7  الصف والشعبةتابع 
 

 انرشتٍح األخاللٍح انذساعاخ االجرًاػٍح انشٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌحذد يفهىو دوسج انحٍاج و انرحىل 

  ٌؼذد يشاحم دوسج حٍاج انضواحف و

 االعًان

 ٌؼذد يشاحم دوسج حٍاج انحٍىاٌ انثذًٌ

 * أٌ ٌكىٌ انطانة لادًسا ػهً انطشح رهًٍُا

 * أٌ ٌكىٌ انطانة لادًسا ػهً ذمذٌش انفشوق

* أٌ ٌكىٌ انطانة لادًسا ػهً حم انًغائم 

 تإعرشاذٍجح : إجاتح ذمذٌشٌح أو دلٍمح

 

ٌششح انذوس انمٍادي نظاحة انغًى انشٍخ يحًذ 

 تٍ صاٌذ حفظح هللا
 ُاٌ نالخشٌٍ َثٍٍ كٍفٍح انرؼثٍش ػٍ انرمذٌش و االير

 االحذ
 يا دوسج انحٍاج نثؼض انحٍىاَاخ؟ طفً

 دسط : انطشح انزهًُ

 086حم انرًاسٌٍ انزاذٍح طفحح 

 كراتح تطالح شكش ذؼثش ػٍ االيرُاٌ نالخشٌٍ  20أسعى ونىٌ ص 

 070حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 االثٍٍُ
 يفهىو انرحىل طفً

 ذاتغ :دسط : انطشح انزهًُ

 071ًاسٌٍ انًغائم  طفحح حم انر

 078حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 انثالثاء
 كٍف ذرغٍش انضواحف و االعًان طفً

 دسط : ذمذٌش انفشوق

 072حم انرًاسٌٍ انزاذٍح طفحح 

 074حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 األستؼاء
 دوسج حٍاج انحٍىاٌ انثذًٌ طفً

 وقذاتغ دسط : ذمذٌش انفش

 073حم انًغائم طفحح 

 075حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 انخًٍظ
 002حم ذذسٌثاخ ص طفً

 دسط : حم انًغائم 

 076حم ذؼهى اإلعرشاذٍجٍح طفحح 

 حظاد األعثىع 001واجة ص  واجة
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 الخطة االسبوعية
 05/ 01/  8105إلــى         01/  01/  8105لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثالث7  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌؼذد طفاخ انغٍذج خذٌجح

 ٌغرخهض دوس انغٍذج خذٌجح فً انذػىج

 ٌمشأ  انُض لشاءج جهشٌح عهًٍح

 ٌفغش يؼاًَ انكهًاخ يغرؼٍُا تانًؼجى انىسلً أو اإلنكرشوًَ

 

 إلثشائً: كراتح ذؼثٍش ػٍ انرؼاوٌانُشاط ا

To use action to give instructions. 
To talk about birds and what they can and can't do. 

Reading : Anchor Prepare pages61-62  

Writing : Anchor Write your own story map 
using page 61. 

 االحذ
  65انًفشداخ وانرشاكٍة ص –كشج انمذو  ششح دسط خذٌجح تُد خىٌهذ طفً

Bridge to Success  Learner's Book  
 Unit 3  :    lesson 1 Page 48 

 يٍ كراب انُشاط 74طفحح  ػًم تطالح نشخظٍح انغٍذج خذٌجح واجة
Bridge to Success Activity Book  

 Unit 3 :      lesson 1 Page 41 

 االثٍٍُ
 حرى انغطش انثانث  018إيالء طفحح  ذج خذٌجحيراتؼح دسط انغٍ طفً

Bridge to Success  Learner's Book  
  Unit 3 :            lesson 2    Page 49 

 يٍ كراب انُشاط 76طفحح  يشاجؼح دسوط االخرثاس واجة
Bridge to Success Activity Book  

 Unit 3 :         lesson 2 Page 42 

 انثالثاء
 يٍ كراب انُشاط 13كراتح طفحح  اس انرمىٌى األولاخرث طفً

Bridge to Success  Learner's Book  
 Unit 3   :        lesson 3 Page 50 

 16+15ذكهًح انكراتح طفحح  0170حفظ عىسج انؼهك يٍ  واجة
Bridge to Success Activity Book  

 Unit 3 :         lesson 3 Page 43 

 األستؼاء
 080+081شٍذ أحة انشٌاضح + انًفشداخ وانرشاكٍة طفحح َ  طفً

Dictation 
Sheet in File 

  واجة
يٍ كراب  28انرذسب ػهى لشاءج لظح غاتح انؼجائة + حم طفحح 

 انُشاط
------------------------------- 

 انخًٍظ

 020إنى  082لشاءج لظح غاتح انؼجائة طفحح   طفً

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

 

 يٍ كراب انُشاط + انرذسب ػهى لشاءج انمظح 21حم طفحح   واجة

Bridge to Success Activity Book  
 Unit 3  :      lesson 4 Page 44 
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 ( د )الثالث  الصف والشعبةتابع 
 

 األخاللٍحانرشتٍح  انذساعاخ االجرًاػٍح انشٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌحذد يفهىو دوسج انحٍاج و انرحىل 

  ٌؼذد يشاحم دوسج حٍاج انضواحف و

 االعًان

 ٌؼذد يشاحم دوسج حٍاج انحٍىاٌ انثذًٌ

 * أٌ ٌكىٌ انطانة لادًسا ػهً انطشح رهًٍُا

 * أٌ ٌكىٌ انطانة لادًسا ػهً ذمذٌش انفشوق

م انًغائم * أٌ ٌكىٌ انطانة لادًسا ػهً ح

 تإعرشاذٍجح : إجاتح ذمذٌشٌح أو دلٍمح

 

ٌششح انذوس انمٍادي نظاحة انغًى انشٍخ يحًذ 

 تٍ صاٌذ حفظح هللا
 َثٍٍ كٍفٍح انرؼثٍش ػٍ انرمذٌش و االيرُاٌ نالخشٌٍ 

 االحذ
 يا دوسج انحٍاج نثؼض انحٍىاَاخ؟ طفً

 دسط : انطشح انزهًُ

 086حم انرًاسٌٍ انزاذٍح طفحح 

 كراتح تطالح شكش ذؼثش ػٍ االيرُاٌ نالخشٌٍ  20ص  أسعى ونىٌ

 070حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 االثٍٍُ
 يفهىو انرحىل طفً

 ذاتغ :دسط : انطشح انزهًُ

 071حم انرًاسٌٍ انًغائم  طفحح 

 078حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 انثالثاء
 كٍف ذرغٍش انضواحف و االعًان طفً

 ذمذٌش انفشوق دسط :

 072حم انرًاسٌٍ انزاذٍح طفحح 

 074حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 األستؼاء
 دوسج حٍاج انحٍىاٌ انثذًٌ طفً

 ذاتغ دسط : ذمذٌش انفشوق

 073حم انًغائم طفحح 

 075حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 انخًٍظ
 002حم ذذسٌثاخ ص طفً

 دسط : حم انًغائم 

 076ذؼهى اإلعرشاذٍجٍح طفحح  حم

 حظاد األعثىع 001واجة ص  واجة
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 الخطة االسبوعية
 05/ 01/  8105إلــى         01/  01/  8105لألســـبـوع مــن   

 ( ) هـالثالث 7  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 فاخ انغٍذج خذٌجحٌؼذد ط

 ٌغرخهض دوس انغٍذج خذٌجح فً انذػىج

 ٌمشأ  انُض لشاءج جهشٌح عهًٍح

 ٌفغش يؼاًَ انكهًاخ يغرؼٍُا تانًؼجى انىسلً أو اإلنكرشوًَ

 

 انُشاط اإلثشائً: كراتح ذؼثٍش ػٍ انرؼاوٌ

To use action to give instructions. 
To talk about birds and what they can and can't do. 

Reading : Anchor Prepare pages61-62  

Writing : Anchor Write your own story map 
using page 61. 

 االحذ
  65انًفشداخ وانرشاكٍة ص –كشج انمذو  ششح دسط خذٌجح تُد خىٌهذ طفً

Bridge to Success  Learner's Book  
 Unit 3  :    lesson 1 Page 48 

 يٍ كراب انُشاط 74طفحح  ًم تطالح نشخظٍح انغٍذج خذٌجحػ واجة
Bridge to Success Activity Book  

 Unit 3 :      lesson 1 Page 41 

 االثٍٍُ
 حرى انغطش انثانث  018إيالء طفحح  يراتؼح دسط انغٍذج خذٌجح طفً

Bridge to Success  Learner's Book  
  Unit 3 :            lesson 2    Page 49 

 يٍ كراب انُشاط 76طفحح  يشاجؼح دسوط االخرثاس واجة
Bridge to Success Activity Book  

 Unit 3 :         lesson 2 Page 42 

 انثالثاء
 يٍ كراب انُشاط 13كراتح طفحح  اخرثاس انرمىٌى األول طفً

Bridge to Success  Learner's Book  
 Unit 3   :        lesson 3 Page 50 

 16+15ذكهًح انكراتح طفحح  0170حفظ عىسج انؼهك يٍ  واجة
Bridge to Success Activity Book  

 Unit 3 :         lesson 3 Page 43 

 األستؼاء
 080+081َشٍذ أحة انشٌاضح + انًفشداخ وانرشاكٍة طفحح   طفً

Dictation 
Sheet in File 

  واجة
يٍ كراب  28جائة + حم طفحح انرذسب ػهى لشاءج لظح غاتح انؼ

 انُشاط
------------------------------- 

 انخًٍظ

 020إنى  082لشاءج لظح غاتح انؼجائة طفحح   طفً

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

 

 يٍ كراب انُشاط + انرذسب ػهى لشاءج انمظح 21حم طفحح   واجة

Bridge to Success Activity Book  
 Unit 3  :      lesson 4 Page 44 
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 ( هـ ) الثالث7  الصف والشعبةتابع 
 

 انرشتٍح األخاللٍح انذساعاخ االجرًاػٍح انشٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌحذد يفهىو دوسج انحٍاج و انرحىل 

  ٌؼذد يشاحم دوسج حٍاج انضواحف و

 االعًان

 ٌؼذد يشاحم دوسج حٍاج انحٍىاٌ انثذًٌ

 * أٌ ٌكىٌ انطانة لادًسا ػهً انطشح رهًٍُا

 * أٌ ٌكىٌ انطانة لادًسا ػهً ذمذٌش انفشوق

* أٌ ٌكىٌ انطانة لادًسا ػهً حم انًغائم 

 تإعرشاذٍجح : إجاتح ذمذٌشٌح أو دلٍمح

 

ٌششح انذوس انمٍادي نظاحة انغًى انشٍخ يحًذ 

 تٍ صاٌذ حفظح هللا
 ثٍٍ كٍفٍح انرؼثٍش ػٍ انرمذٌش و االيرُاٌ نالخشٌٍ َ

 االحذ
 يا دوسج انحٍاج نثؼض انحٍىاَاخ؟ طفً

 دسط : انطشح انزهًُ

 086حم انرًاسٌٍ انزاذٍح طفحح 

 كراتح تطالح شكش ذؼثش ػٍ االيرُاٌ نالخشٌٍ  20أسعى ونىٌ ص 

 070حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 االثٍٍُ
 رحىليفهىو ان طفً

 ذاتغ :دسط : انطشح انزهًُ

 071حم انرًاسٌٍ انًغائم  طفحح 

 078حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 انثالثاء
 كٍف ذرغٍش انضواحف و االعًان طفً

 دسط : ذمذٌش انفشوق

 072حم انرًاسٌٍ انزاذٍح طفحح 

 074حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 األستؼاء
 انحٍىاٌ انثذًٌدوسج حٍاج  طفً

 ذاتغ دسط : ذمذٌش انفشوق

 073حم انًغائم طفحح 

 075حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 انخًٍظ
 002حم ذذسٌثاخ ص طفً

 دسط : حم انًغائم 

 076حم ذؼهى اإلعرشاذٍجٍح طفحح 

 حظاد األعثىع 001واجة ص  واجة
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 الخطة االسبوعية
 05/ 01/  8105إلــى         01/  01/  8105لألســـبـوع مــن  

 ( ) والثالث  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌؼذد طفاخ انغٍذج خذٌجح

 ٌغرخهض دوس انغٍذج خذٌجح فً انذػىج

 ٌمشأ  انُض لشاءج جهشٌح عهًٍح

 جى انىسلً أو اإلنكرشوًٌَفغش يؼاًَ انكهًاخ يغرؼٍُا تانًؼ

 

 انُشاط اإلثشائً: كراتح ذؼثٍش ػٍ انرؼاوٌ

To use action to give instructions. 
To talk about birds and what they can and can't do. 

Reading : Anchor Prepare pages61-62  

Writing : Anchor Write your own story map 
using page 61. 

 االحذ
  65انًفشداخ وانرشاكٍة ص –كشج انمذو  ششح دسط خذٌجح تُد خىٌهذ طفً

Bridge to Success  Learner's Book  
 Unit 3  :    lesson 1 Page 48 

 يٍ كراب انُشاط 74طفحح  ػًم تطالح نشخظٍح انغٍذج خذٌجح واجة
Bridge to Success Activity Book  

 Unit 3 :      lesson 1 Page 41 

 االثٍٍُ
 حرى انغطش انثانث  018إيالء طفحح  يراتؼح دسط انغٍذج خذٌجح طفً

Bridge to Success  Learner's Book  
  Unit 3 :            lesson 2    Page 49 

 يٍ كراب انُشاط 76طفحح  يشاجؼح دسوط االخرثاس واجة
Bridge to Success Activity Book  

 Unit 3 :         lesson 2 Page 42 

 انثالثاء
 يٍ كراب انُشاط 13كراتح طفحح  اخرثاس انرمىٌى األول طفً

Bridge to Success  Learner's Book  
 Unit 3   :        lesson 3 Page 50 

 16+15ذكهًح انكراتح طفحح  0170حفظ عىسج انؼهك يٍ  واجة
Bridge to Success Activity Book  

 Unit 3 :         lesson 3 Page 43 

 األستؼاء
 080+081َشٍذ أحة انشٌاضح + انًفشداخ وانرشاكٍة طفحح   طفً

Dictation 
Sheet in File 

  واجة
يٍ كراب  28انرذسب ػهى لشاءج لظح غاتح انؼجائة + حم طفحح 

 انُشاط
------------------------------- 

 انخًٍظ

 020ى إن 082لشاءج لظح غاتح انؼجائة طفحح   طفً

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

 

 يٍ كراب انُشاط + انرذسب ػهى لشاءج انمظح 21حم طفحح   واجة

Bridge to Success Activity Book  
 Unit 3  :      lesson 4 Page 44 
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 ( و )الثالث 7  الصف والشعبةتابع 
 

 انرشتٍح األخاللٍح انذساعاخ االجرًاػٍح ٌاضٍاخانش انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌحذد يفهىو دوسج انحٍاج و انرحىل 

  ٌؼذد يشاحم دوسج حٍاج انضواحف و

 االعًان

 ٌؼذد يشاحم دوسج حٍاج انحٍىاٌ انثذًٌ

 * أٌ ٌكىٌ انطانة لادًسا ػهً انطشح رهًٍُا

 نفشوق* أٌ ٌكىٌ انطانة لادًسا ػهً ذمذٌش ا

* أٌ ٌكىٌ انطانة لادًسا ػهً حم انًغائم 

 تإعرشاذٍجح : إجاتح ذمذٌشٌح أو دلٍمح

 

ٌششح انذوس انمٍادي نظاحة انغًى انشٍخ يحًذ 

 تٍ صاٌذ حفظح هللا
 َثٍٍ كٍفٍح انرؼثٍش ػٍ انرمذٌش و االيرُاٌ نالخشٌٍ 

 االحذ
 يا دوسج انحٍاج نثؼض انحٍىاَاخ؟ طفً

 دسط : انطشح انزهًُ

 086انرًاسٌٍ انزاذٍح طفحح حم 

 كراتح تطالح شكش ذؼثش ػٍ االيرُاٌ نالخشٌٍ  20أسعى ونىٌ ص 

 070حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 االثٍٍُ
 يفهىو انرحىل طفً

 ذاتغ :دسط : انطشح انزهًُ

 071حم انرًاسٌٍ انًغائم  طفحح 

 078حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 انثالثاء
 كٍف ذرغٍش انضواحف و االعًان ًطف

 دسط : ذمذٌش انفشوق

 072حم انرًاسٌٍ انزاذٍح طفحح 

 074حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 األستؼاء
 دوسج حٍاج انحٍىاٌ انثذًٌ طفً

 ذاتغ دسط : ذمذٌش انفشوق

 073حم انًغائم طفحح 

 075حم واجثاذً انًُضنٍح طفحح   واجة

 انخًٍظ
 002م ذذسٌثاخ صح طفً

 دسط : حم انًغائم 

 076حم ذؼهى اإلعرشاذٍجٍح طفحح 

 حظاد األعثىع 001واجة ص  واجة

 


