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 الخطة االسبوعية
 2/ 00/  8102إلــى         4/ 00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعرتُح انترتُح اإلصاليُح انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َتهى االَاخ تالوج صهًُح

 َفضر يعانٍ انًفرداخ

 * َمرأ اننض لراءج جهرَح صهًُح.

 نشئ فمرج واحذج، وَضًنها حمائك وتفاطُم داعًح.* َ

 

اننشاط اإلحرائٍ: كتاتح فمرج َتحذث فُها عن رحهح لاو تها إنً 

 يعرع انكتاب.

-To say what I like and what I don't like doing. 
-To read and talk about and act out a play script. 

Reading: Prepare Anchor (I can Jump). Ps.104 to 111 

Writing : search to  write four things about worms 

 االحذ

 ين كتاب اننشاط 65+  65انزهرج انعجُثح طفحح  تالوج اَِاخ انكرًَح  طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lessons 8 &12  ps.55-59 

 ين كتاب اننشاط 65م طفحح ح انتذرب عهً تالوج صىرج انضحً  واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lessons 8 &12  ps.48-52 

 االحنُن

 054نشُذ وتثمً نثضح انحة طفحح  يتاتعح صىرج انضحً طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lesson 11   p.58 

 ____________________ 52حم اننشاط انخانٍ طــــ  واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lesson 11 p.51 

 انخالحاء

 ين كتاب انطانة عهً دفتر اإليالء 060إيالء طفحح  تضًُع حذَج حضن انخهك طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lessons 13   ps.60-61 

 ين كتاب اننشاط 56حم طفحح  55ــحم نشاط أحرٌ خثراتٍ ط واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lesson 13   p53 

 األرتعاء
 Writing Quiz  55هًزج انىطم وهًزج انمطع طفحح   طفٍ

 _________________________  واجة
Practice writing five complete sentences about 

(My favorite Bird) 

 خًُشان

 ين كتاب اننشاط 52كتاتح فمرج طفحح   طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lesson 14   ps.62-63 

 _________________________  واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lesson 14   p54 
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 ( أ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

 انترتُح األخاللُح انذراصاخ االجتًاعُح انرَاضُاخ وانعهى انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َحذد يظاهر انتكُف عنذ اننثاتاخ وانحُىاناخ فً •

 االراضً انرطثح  –انًحُظ  –انغاتح  –انظحراء 

 َضتخذو انًظفىفه الَجاد انضرب -

 َضتخذو انضرب الَجاد انتىافُك -

تانعطالخ َشرح دور انشخظُاخ وَرتطها 

 واالحتفاالخ انىطنُح وانرصًُح 

 )انُىو انىطنٍ ، َىو انعهى (

 َحذد انطانة األشخاص و األشُاء انًهًح نذَه

 االحذ
 ibtتذرَة عهً اختثار  طفٍ

درس : نشاط عًهٍ ) انضرب تاصتخذاو 

 انًظفىفاخ ( 

 818-81 0حم انتًارَن 

 ىرانظاق ط 0نشاط رلى  48واجة طفحح  54، 57واجة طفحح 

 814 -817واجثاتٍ انًنزنُه ص  ــــــــــــــــــــــــ واجة

 االحنُن
 050 - 051يظاهر انتكُف ص   طفٍ

 درس : انًظفىفاخ وانضرب 

 812 - 815حم انتًارَن ص 

 801- 815واجثاتٍ انًنزنُه ص  ـــــــــــــــــــــــ واجة

 انخالحاء
 نظحراوَح يظاهر انتكُف عنذ اننثاتاخ ا طفٍ

درس : اصتمظاء حم انًضائم ) اصتراتُجُه رصى 

 جذول ( 

 806 - 804حم انتًارَن ص 

 802- 805واجثاتٍ انًنزنُه  تتثع انثُاخ انشتىي اتحج عن انحُىاناخ انتً  واجة

 األرتعاء
 يظاهر انتكُف عنذ نثاتاخ وحُىاناخ انغاتح  طفٍ

 درس : اصتخذاو انضرب الَجاد انتىافُك 

 881-805ص 

 884-887واجثاتٍ انًنزنُه  عًم يمارنح تُن انًحاكاج وانتًىَه واجة

 انخًُش
 ibtتذرَة عهً اختثار  طفٍ

 درس اصتخذاو انضرب الَجاد انتىافُك  تاتع : 

 880ص

 885-886يراجعه ص   واجة
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 الخطة االسبوعية
 2/ 00/  8102إلــى         4/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعرتُح انترتُح اإلصاليُح انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َتهى االَاخ تالوج صهًُح

 َفضر يعانٍ انًفرداخ

 * َمرأ اننض لراءج جهرَح صهًُح.

 * َنشئ فمرج واحذج، وَضًنها حمائك وتفاطُم داعًح.

 

كتاتح فمرج َتحذث فُها عن رحهح لاو تها إنً  اننشاط اإلحرائٍ:

 يعرع انكتاب.

-To say what I like and what I don't like doing. 
-To read and talk about and act out a play script. 

Reading: Prepare Anchor (I can Jump). Ps.104 to 111 

Writing : search to  write four things about worms 

 االحذ

 ين كتاب اننشاط 65+  65انزهرج انعجُثح طفحح  تالوج اَِاخ انكرًَح  طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lessons 8 &12  ps.55-59 

 ين كتاب اننشاط 65حم طفحح  انتذرب عهً تالوج صىرج انضحً  واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lessons 8 &12  ps.48-52 

 االحنُن

 054نشُذ وتثمً نثضح انحة طفحح  يتاتعح صىرج انضحً طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lesson 11   p.58 

 ____________________ 52حم اننشاط انخانٍ طــــ  واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lesson 11 p.51 

 انخالحاء

 ين كتاب انطانة عهً دفتر اإليالء 060إيالء طفحح  تضًُع حذَج حضن انخهك طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lessons 13   ps.60-61 

 ين كتاب اننشاط 56حم طفحح  55حم نشاط أحرٌ خثراتٍ طــ واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lesson 13   p53 

 األرتعاء
 Writing Quiz  55هًزج انىطم وهًزج انمطع طفحح   طفٍ

 _________________________  واجة
Practice writing five complete sentences about 

(My favorite Bird) 

 انخًُش

 ين كتاب اننشاط 52كتاتح فمرج طفحح   طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lesson 14   ps.62-63 

 _________________________  واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lesson 14   p54 
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 ( ب )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

 انترتُح األخاللُح انذراصاخ االجتًاعُح انرَاضُاخ انعهىو انًادج

 ىنىاتج انتعه
 
 

 ىوـــانــُ

 َحذد يظاهر انتكُف عنذ اننثاتاخ وانحُىاناخ فً •

 االراضً انرطثح  –انًحُظ  –انغاتح  –انظحراء 

 َضتخذو انًظفىفه الَجاد انضرب -

 َضتخذو انضرب الَجاد انتىافُك -

َشرح دور انشخظُاخ وَرتطها تانعطالخ 

 واالحتفاالخ انىطنُح وانرصًُح 

 هى ()انُىو انىطنٍ ، َىو انع

 َحذد انطانة األشخاص و األشُاء انًهًح نذَه

 االحذ
 ibtتذرَة عهً اختثار  طفٍ

درس : نشاط عًهٍ ) انضرب تاصتخذاو 

 انًظفىفاخ ( 

 818-81 0حم انتًارَن 

 انظاق طىر 0نشاط رلى  48واجة طفحح  54، 57واجة طفحح 

 814 -817واجثاتٍ انًنزنُه ص  ــــــــــــــــــــــــ واجة

 االحنُن
 050 - 051يظاهر انتكُف ص   طفٍ

 درس : انًظفىفاخ وانضرب 

 812 - 815حم انتًارَن ص 

 801- 815واجثاتٍ انًنزنُه ص  ـــــــــــــــــــــــ واجة

 انخالحاء
 يظاهر انتكُف عنذ اننثاتاخ انظحراوَح  طفٍ

درس : اصتمظاء حم انًضائم ) اصتراتُجُه رصى 

 جذول ( 

 806 - 804انتًارَن ص  حم

 802- 805واجثاتٍ انًنزنُه  اتحج عن انحُىاناخ انتً تتثع انثُاخ انشتىي  واجة

 األرتعاء
 يظاهر انتكُف عنذ نثاتاخ وحُىاناخ انغاتح  طفٍ

 درس : اصتخذاو انضرب الَجاد انتىافُك 

 881-805ص 

 884-887ًنزنُه واجثاتٍ ان عًم يمارنح تُن انًحاكاج وانتًىَه واجة

 انخًُش
 ibtتذرَة عهً اختثار  طفٍ

 تاتع :  درس اصتخذاو انضرب الَجاد انتىافُك 

 880ص

 885-886يراجعه ص   واجة
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 الخطة االسبوعية
 2/ 00/  8102إلــى         4/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعرتُح يُحانترتُح اإلصال انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َتهى االَاخ تالوج صهًُح

 َفضر يعانٍ انًفرداخ

 * َمرأ اننض لراءج جهرَح صهًُح.

 * َنشئ فمرج واحذج، وَضًنها حمائك وتفاطُم داعًح.

 

اننشاط اإلحرائٍ: كتاتح فمرج َتحذث فُها عن رحهح لاو تها إنً 

 يعرع انكتاب.

-To say what I like and what I don't like doing. 
-To read and talk about and act out a play script. 

Reading: Prepare Anchor (I can Jump). Ps.104 to 111 

Writing : search to  write four things about worms 

 االحذ

 ين كتاب اننشاط 65+  65ح انزهرج انعجُثح طفح تالوج اَِاخ انكرًَح  طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lessons 8 &12  ps.55-59 

 ين كتاب اننشاط 65حم طفحح  انتذرب عهً تالوج صىرج انضحً  واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lessons 8 &12  ps.48-52 

 االحنُن

 054نشُذ وتثمً نثضح انحة طفحح  ًيتاتعح صىرج انضح طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lesson 11   p.58 

 ____________________ 52حم اننشاط انخانٍ طــــ  واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lesson 11 p.51 

 انخالحاء

 ين كتاب انطانة عهً دفتر اإليالء 060إيالء طفحح  تضًُع حذَج حضن انخهك طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lessons 13   ps.60-61 

 ين كتاب اننشاط 56حم طفحح  55حم نشاط أحرٌ خثراتٍ طــ واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lesson 13   p53 

 األرتعاء
 Writing Quiz  55انمطع طفحح  هًزج انىطم وهًزج  طفٍ

 _________________________  واجة
Practice writing five complete sentences about 

(My favorite Bird) 

 انخًُش

 ين كتاب اننشاط 52كتاتح فمرج طفحح   طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lesson 14   ps.62-63 

 _________________________  واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lesson 14   p54 
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 ( ج ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انترتُح األخاللُح انذراصاخ االجتًاعُح انرَاضُاخ انعهىو انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

  َحذد يظاهر انتكُف عنذ اننثاتاخ وانحُىاناخ فً•

 االراضً انرطثح  –انًحُظ  –انغاتح  –انظحراء 

 َضتخذو انًظفىفه الَجاد انضرب -

 َضتخذو انضرب الَجاد انتىافُك -

َشرح دور انشخظُاخ وَرتطها تانعطالخ 

 واالحتفاالخ انىطنُح وانرصًُح 

 )انُىو انىطنٍ ، َىو انعهى (

 َحذد انطانة األشخاص و األشُاء انًهًح نذَه

 االحذ
 ibtرَة عهً اختثار تذ طفٍ

درس : نشاط عًهٍ ) انضرب تاصتخذاو 

 انًظفىفاخ ( 

 818-81 0حم انتًارَن 

 انظاق طىر 0نشاط رلى  48واجة طفحح  54، 57واجة طفحح 

 814 -817واجثاتٍ انًنزنُه ص  ــــــــــــــــــــــــ واجة

 االحنُن
 050 - 051يظاهر انتكُف ص   طفٍ

 نضرب درس : انًظفىفاخ وا

 812 - 815حم انتًارَن ص 

 801- 815واجثاتٍ انًنزنُه ص  ـــــــــــــــــــــــ واجة

 انخالحاء
 يظاهر انتكُف عنذ اننثاتاخ انظحراوَح  طفٍ

درس : اصتمظاء حم انًضائم ) اصتراتُجُه رصى 

 جذول ( 

 806 - 804حم انتًارَن ص 

 802- 805واجثاتٍ انًنزنُه  نثُاخ انشتىي اتحج عن انحُىاناخ انتً تتثع ا واجة

 األرتعاء
 يظاهر انتكُف عنذ نثاتاخ وحُىاناخ انغاتح  طفٍ

 درس : اصتخذاو انضرب الَجاد انتىافُك 

 881-805ص 

 884-887واجثاتٍ انًنزنُه  عًم يمارنح تُن انًحاكاج وانتًىَه واجة

 انخًُش
 ibtتذرَة عهً اختثار  طفٍ

 س اصتخذاو انضرب الَجاد انتىافُك تاتع :  در

 880ص

 885-886يراجعه ص   واجة
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 الخطة االسبوعية
 2/ 00/  8102إلــى         4/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثالث:  الصف والشعبة
   

 

 English انهغح انعرتُح انترتُح اإلصاليُح انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َتهى االَاخ تالوج صهًُح

 َفضر يعانٍ انًفرداخ

 * َمرأ اننض لراءج جهرَح صهًُح.

 * َنشئ فمرج واحذج، وَضًنها حمائك وتفاطُم داعًح.

 

اننشاط اإلحرائٍ: كتاتح فمرج َتحذث فُها عن رحهح لاو تها إنً 

 يعرع انكتاب.

-To say what I like and what I don't like doing. 
-To read and talk about and act out a play script. 

Reading: Prepare Anchor (I can Jump). Ps.104 to 111 

Writing : search to  write four things about worms 

 االحذ

 ين كتاب اننشاط 65+  65انزهرج انعجُثح طفحح  تالوج اَِاخ انكرًَح  طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lessons 8 &12  ps.55-59 

 ين كتاب اننشاط 65حم طفحح  انتذرب عهً تالوج صىرج انضحً  واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lessons 8 &12  ps.48-52 

 االحنُن

 054نشُذ وتثمً نثضح انحة طفحح  يتاتعح صىرج انضحً طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lesson 11   p.58 

 ____________________ 52حم اننشاط انخانٍ طــــ  واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lesson 11 p.51 

 انخالحاء

 ين كتاب انطانة عهً دفتر اإليالء 060إيالء طفحح  تضًُع حذَج حضن انخهك طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lessons 13   ps.60-61 

 ين كتاب اننشاط 56حم طفحح  55حم نشاط أحرٌ خثراتٍ طــ واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lesson 13   p53 

 األرتعاء
 Writing Quiz  55هًزج انىطم وهًزج انمطع طفحح   طفٍ

 _________________________  واجة
Practice writing five complete sentences about 

(My favorite Bird) 

 انخًُش

 ين كتاب اننشاط 52كتاتح فمرج طفحح   طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lesson 14   ps.62-63 

 _________________________  واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lesson 14   p54 
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 ( د )الثالث  الصف والشعبةتابع 
 

 انترتُح األخاللُح انذراصاخ االجتًاعُح انرَاضُاخ انعهىو انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َحذد يظاهر انتكُف عنذ اننثاتاخ وانحُىاناخ فً •

 االراضً انرطثح  –انًحُظ  –انغاتح  –انظحراء 

 ىفه الَجاد انضرب َضتخذو انًظف-

 َضتخذو انضرب الَجاد انتىافُك -

َشرح دور انشخظُاخ وَرتطها تانعطالخ 

 واالحتفاالخ انىطنُح وانرصًُح 

 )انُىو انىطنٍ ، َىو انعهى (

 َحذد انطانة األشخاص و األشُاء انًهًح نذَه

 االحذ
 ibtتذرَة عهً اختثار  طفٍ

درس : نشاط عًهٍ ) انضرب تاصتخذاو 

 اخ ( انًظفىف

 818-81 0حم انتًارَن 

 انظاق طىر 0نشاط رلى  48واجة طفحح  54، 57واجة طفحح 

 814 -817واجثاتٍ انًنزنُه ص  ــــــــــــــــــــــــ واجة

 االحنُن
 050 - 051يظاهر انتكُف ص   طفٍ

 درس : انًظفىفاخ وانضرب 

 812 - 815حم انتًارَن ص 

 801- 815واجثاتٍ انًنزنُه ص  ـــــــــــــــــــــــ واجة

 انخالحاء
 يظاهر انتكُف عنذ اننثاتاخ انظحراوَح  طفٍ

درس : اصتمظاء حم انًضائم ) اصتراتُجُه رصى 

 جذول ( 

 806 - 804حم انتًارَن ص 

 802- 805واجثاتٍ انًنزنُه  اتحج عن انحُىاناخ انتً تتثع انثُاخ انشتىي  واجة

 األرتعاء
 هر انتكُف عنذ نثاتاخ وحُىاناخ انغاتح يظا طفٍ

 درس : اصتخذاو انضرب الَجاد انتىافُك 

 881-805ص 

 884-887واجثاتٍ انًنزنُه  عًم يمارنح تُن انًحاكاج وانتًىَه واجة

 انخًُش
 ibtتذرَة عهً اختثار  طفٍ

 تاتع :  درس اصتخذاو انضرب الَجاد انتىافُك 

 880ص

 885-886يراجعه ص   واجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 2/ 00/  8102إلــى         4/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـالثالث :  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعرتُح انترتُح اإلصاليُح انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َتهى االَاخ تالوج صهًُح

 َفضر يعانٍ انًفرداخ

 رَح صهًُح.* َمرأ اننض لراءج جه

 * َنشئ فمرج واحذج، وَضًنها حمائك وتفاطُم داعًح.

 

اننشاط اإلحرائٍ: كتاتح فمرج َتحذث فُها عن رحهح لاو تها إنً 

 يعرع انكتاب.

-To say what I like and what I don't like doing. 
-To read and talk about and act out a play script. 

Reading: Prepare Anchor (I can Jump). Ps.104 to 111 

Writing : search to  write four things about worms 

 االحذ

 ين كتاب اننشاط 65+  65انزهرج انعجُثح طفحح  تالوج اَِاخ انكرًَح  طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lessons 8 &12  ps.55-59 

 ين كتاب اننشاط 65حم طفحح  صىرج انضحً  انتذرب عهً تالوج واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lessons 8 &12  ps.48-52 

 االحنُن

 054نشُذ وتثمً نثضح انحة طفحح  يتاتعح صىرج انضحً طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lesson 11   p.58 

 ____________________ 52طــــ  حم اننشاط انخانٍ واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lesson 11 p.51 

 انخالحاء

 ين كتاب انطانة عهً دفتر اإليالء 060إيالء طفحح  تضًُع حذَج حضن انخهك طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lessons 13   ps.60-61 

 ين كتاب اننشاط 56حم طفحح  55أحرٌ خثراتٍ طــ حم نشاط واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lesson 13   p53 

 األرتعاء
 Writing Quiz  55هًزج انىطم وهًزج انمطع طفحح   طفٍ

 _________________________  واجة
Practice writing five complete sentences about 

(My favorite Bird) 

 انخًُش

 ين كتاب اننشاط 52كتاتح فمرج طفحح   طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lesson 14   ps.62-63 

 _________________________  واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lesson 14   p54 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) لثالثا:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انترتُح األخاللُح انذراصاخ االجتًاعُح انرَاضُاخ انعهىو انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َحذد يظاهر انتكُف عنذ اننثاتاخ وانحُىاناخ فً •

 االراضً انرطثح  –انًحُظ  –انغاتح  –انظحراء 

 َضتخذو انًظفىفه الَجاد انضرب -

 َضتخذو انضرب الَجاد انتىافُك -

انشخظُاخ وَرتطها تانعطالخ َشرح دور 

 واالحتفاالخ انىطنُح وانرصًُح 

 )انُىو انىطنٍ ، َىو انعهى (

 َحذد انطانة األشخاص و األشُاء انًهًح نذَه

 االحذ
 ibtتذرَة عهً اختثار  طفٍ

درس : نشاط عًهٍ ) انضرب تاصتخذاو 

 انًظفىفاخ ( 

 818-81 0حم انتًارَن 

 انظاق طىر 0شاط رلى ن 48واجة طفحح  54، 57واجة طفحح 

 814 -817واجثاتٍ انًنزنُه ص  ــــــــــــــــــــــــ واجة

 االحنُن
 050 - 051يظاهر انتكُف ص   طفٍ

 درس : انًظفىفاخ وانضرب 

 812 - 815حم انتًارَن ص 

 801- 815واجثاتٍ انًنزنُه ص  ـــــــــــــــــــــــ واجة

 انخالحاء
 ُف عنذ اننثاتاخ انظحراوَح يظاهر انتك طفٍ

درس : اصتمظاء حم انًضائم ) اصتراتُجُه رصى 

 جذول ( 

 806 - 804حم انتًارَن ص 

 802- 805واجثاتٍ انًنزنُه  اتحج عن انحُىاناخ انتً تتثع انثُاخ انشتىي  واجة

 األرتعاء
 يظاهر انتكُف عنذ نثاتاخ وحُىاناخ انغاتح  طفٍ

 الَجاد انتىافُك درس : اصتخذاو انضرب 

 881-805ص 

 884-887واجثاتٍ انًنزنُه  عًم يمارنح تُن انًحاكاج وانتًىَه واجة

 انخًُش
 ibtتذرَة عهً اختثار  طفٍ

 تاتع :  درس اصتخذاو انضرب الَجاد انتىافُك 

 880ص

 885-886يراجعه ص   واجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 2/ 00/  8102إلــى         4/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) والثالث  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعرتُح انترتُح اإلصاليُح انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َتهى االَاخ تالوج صهًُح

 َفضر يعانٍ انًفرداخ

 * َمرأ اننض لراءج جهرَح صهًُح.

 * َنشئ فمرج واحذج، وَضًنها حمائك وتفاطُم داعًح.

 

نشاط اإلحرائٍ: كتاتح فمرج َتحذث فُها عن رحهح لاو تها إنً ان

 يعرع انكتاب.

-To say what I like and what I don't like doing. 
-To read and talk about and act out a play script. 

Reading: Prepare Anchor (I can Jump). Ps.104 to 111 

Writing : search to  write four things about worms 

 االحذ

 ين كتاب اننشاط 65+  65انزهرج انعجُثح طفحح  تالوج اَِاخ انكرًَح  طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lessons 8 &12  ps.55-59 

 ين كتاب اننشاط 65حم طفحح  انتذرب عهً تالوج صىرج انضحً  واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lessons 8 &12  ps.48-52 

 االحنُن

 054نشُذ وتثمً نثضح انحة طفحح  يتاتعح صىرج انضحً طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lesson 11   p.58 

 ____________________ 52حم اننشاط انخانٍ طــــ  واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lesson 11 p.51 

 انخالحاء

 ين كتاب انطانة عهً دفتر اإليالء 060إيالء طفحح  تضًُع حذَج حضن انخهك طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lessons 13   ps.60-61 

 ين كتاب اننشاط 56حم طفحح  55حم نشاط أحرٌ خثراتٍ طــ واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lesson 13   p53 

 األرتعاء
 Writing Quiz  55هًزج انىطم وهًزج انمطع طفحح   طفٍ

 _________________________  واجة
Practice writing five complete sentences about 

(My favorite Bird) 

 انخًُش

 ين كتاب اننشاط 52كتاتح فمرج طفحح   طفٍ
Bridge to Success    

 Learner's Book 
Unit 3   Lesson 14   ps.62-63 

 _________________________  واجة
Bridge to Success    

  Activity Book 
Unit 3   Lesson 14   p54 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

 حانترتُح األخاللُ انذراصاخ االجتًاعُح انرَاضُاخ انعهىو انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َحذد يظاهر انتكُف عنذ اننثاتاخ وانحُىاناخ فً •

 االراضً انرطثح  –انًحُظ  –انغاتح  –انظحراء 

 َضتخذو انًظفىفه الَجاد انضرب -

 َضتخذو انضرب الَجاد انتىافُك -

َشرح دور انشخظُاخ وَرتطها تانعطالخ 

 واالحتفاالخ انىطنُح وانرصًُح 

 ىطنٍ ، َىو انعهى ()انُىو ان

 َحذد انطانة األشخاص و األشُاء انًهًح نذَه

 االحذ
 ibtتذرَة عهً اختثار  طفٍ

درس : نشاط عًهٍ ) انضرب تاصتخذاو 

 انًظفىفاخ ( 

 818-81 0حم انتًارَن 

 انظاق طىر 0نشاط رلى  48واجة طفحح  54، 57واجة طفحح 

 814 -817نُه ص واجثاتٍ انًنز ــــــــــــــــــــــــ واجة

 االحنُن
 050 - 051يظاهر انتكُف ص   طفٍ

 درس : انًظفىفاخ وانضرب 

 812 - 815حم انتًارَن ص 

 801- 815واجثاتٍ انًنزنُه ص  ـــــــــــــــــــــــ واجة

 انخالحاء
 يظاهر انتكُف عنذ اننثاتاخ انظحراوَح  طفٍ

رصى درس : اصتمظاء حم انًضائم ) اصتراتُجُه 

 جذول ( 

 806 - 804حم انتًارَن ص 

 802- 805واجثاتٍ انًنزنُه  اتحج عن انحُىاناخ انتً تتثع انثُاخ انشتىي  واجة

 األرتعاء
 يظاهر انتكُف عنذ نثاتاخ وحُىاناخ انغاتح  طفٍ

 درس : اصتخذاو انضرب الَجاد انتىافُك 

 881-805ص 

 884-887واجثاتٍ انًنزنُه  ىَهعًم يمارنح تُن انًحاكاج وانتً واجة

 انخًُش
 ibtتذرَة عهً اختثار  طفٍ

 تاتع :  درس اصتخذاو انضرب الَجاد انتىافُك 

 880ص

 885-886يراجعه ص   واجة

 


