
QM-119-F3 

         

 

 
 الخطة االسبوعية

    27/   09/  2018 إلــى        23/   09/ 2018 لألســـبـوع مــن                              الثالث ) أ (الـــــصــف    

  English انهغخ انعزثٍخ انتزثٍخ االطاليٍخ انًبدح

 َىاتج انتعهى

 انٍىو

 ٌعذد آداة انتالوح 

 هى انُجًٌحكً قظخ َشول انىحً ع 

 .ًٌفظز انًتعهى انكهًبد يظتعًٍُب ثبنًعجى انىرق 

 .ٌحذد انًتعهى انفكزح انزئٍظخ نهُض     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    انُشبط اإلثزائً: انتذرة عهى انقزاءح انحزح

-To talk about the books. 

-To name the vowels and read words with short vowels. 

- To recognize the possessive pronouns. 

-To recognize the characters of the story (Bear's Plum 

Tree). 

Reading: Prepare reading pages  6 & 7 

Writing: Write two questions about pages 6 & 7 

 االحذ
 84 – 84انًفزداد وانتزاكٍت طفحخ  يتبثعخ آداة انتالوح طفً

Bridge to Success - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson 5  -  Page 10 

 يٍ كتبة انُشبط 51حم طفحخ  تحضٍز درص َشول انىحً عهى انُجً واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson 5   -Page 10   

 االثٍٍُ
 كتبة انُشبط 51انُض انًعهىيبتً: هم تحهى انحٍىاَبد + حم طفحخ  ح درص َشول انىحً عهى انُجًشز طفً

Bridge to Success  - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson 1 - Page 15 

 يٍ كتبة انُشبط 51حم طفحخ  تهخٍض قظخ َشول انحً ثذفتز اإلطاليٍخ واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson  1   -Page 15   

 انثالثبء
 طفً

 حم أَشطخ انذرص
يٍ كتبة انطبنت 32إيــــالء، انتذرة عهى انُض طفحخ   

Bridge to Success  - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson  1 -   Page 13 

 نى (يٍ كتبة انطبنت ) يٍ انُض إنى انُض + يٍ انُض إنى انعب 16حم طفحخ  28حم أَشطخ انطبنت طـــــ واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson 1  -Page 13   

 االرثعبء
 طفً

 انزجبء احضبر دفتز خبص ثًبدح انتزثٍخ اإلطاليٍخ

 يٍ كتبة انطبنت  انجًهخ االطًٍخ وانجًهخ انفعهٍخ
Dictation 

Sheet in File  

  ----------------------- يٍ كتبة انُشبط 54حم طفحخ  واجت

 انخًٍض
 يٍ كتبة انُشبط 54نجًهخ االطًٍخ وانجًهخ انفعهٍخ طفحخ ا طفً

Bridge to Success  - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson 4 -  Page 12 

 يٍ كتبة انُشبط 36حم طفحخ  واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson 4  -Page 13  
 

 (9_4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )
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 االخالقٍخ  انتزثٍخ انذراطبد االجتًبعٍخ  انزٌبضٍبدا انعهىو انًبدح

 َىاتج انتعهى

 انٍىو

  تظٍُف انُجبتبد 

  ٌحذد االعضبء انتً تظبعذ انحٍىاَبد عهى تهجٍخ

 احتجبجبتهب يٍ يبء غذاء   وغبساد 

  إنً أقزة يئخ أٌ ٌقزة انعذد 

 أٌ ٌحذد خىاص انجًع 

 أٌ ٌظف انًُظ فً جذول انجًع 

  انًُظ انعذدي و ٌكًههأٌ  ٌظف 

* يصف تأثير األنشطة على 

 –ئة في البيئة )السدود البي

 إعادة التدوير( –التعدين 

 * ٌظف كٍفٍخ يىاجهخ انتًٍش

 االحذ

 83تظٍُف انُجبتبد ص  طفً
 درص : انتقزٌت ألقزة يئخ

 24-21حم انتًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظبئم طفحخ 
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 86-24واججبتً انًُشنٍخ طفحخ  88واجت ص  واجت

 ٍٍُاالث

 81حم اطئهخ انذرص ص  طفً
 درص : خىاص انجًع

 14-11حم انتًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظبئم طفحخ 

 16-14واججبتً انًُشنٍخ طفحخ  اجشاء انُجبد ووظبئفهب زطىيظبعذح انطبنت نعًم َشبط ٌ واجت

 انثالثبء

 18يبهى انحٍىاَبد ص  طفً
 درص : األًَبط فً جذول انجًع

 18-12اتٍخ و حم انًظبئم طفحخ حم انتًبرٌٍ انذ

 11-11واججبتً انًُشنٍخ طفحخ   واجت

 االرثعبء

 كٍف تحظم انحٍىاَبد عهى يبتحتبجه طفً
 درص : أًَبط انجًع

 16-14حم انتًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظبئم طفحخ 

 واجت
ثحث كٍف تتُبطت اشكبل ارجم انحٍىاَبد يع طزٌقخ حزكتهب)  

 ثبنظىر(
 15انًُشنٍخ طفحخ واججبتً 

 انخًٍض

 تبثع : درص أًَبط انجًع 15حم اطئهخ انذرص ص  طفً

 + حظبد األطجىع 13واججبتً انًُشنٍخ طفحخ  16واجت ص  واجت

 
 (9_4وع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )اعتبارا من األسب



QM-119-F3 

         

 
 

 الخطة االسبوعية

    27/   09/  2018 إلــى        23/   09/ 2018 لألســـبـوع مــن                              الثالث ) ب (الـــــصــف    

  English انهغخ انعزثٍخ انتزثٍخ االطاليٍخ انًبدح

 َىاتج انتعهى

 انٍىو

 ٌعذد آداة انتالوح 

 ًٌحكً قظخ َشول انىحً عهى انُج 

 .ًٌفظز انًتعهى انكهًبد يظتعًٍُب ثبنًعجى انىرق 

     .ٌحذد انًتعهى انفكزح انزئٍظخ نهُض 

 

                                                                                                                                                                                                                                        عهى انقزاءح انحزح                                                                                                            انُشبط اإلثزائً: انتذرة 

-To talk about the books. 

-To name the vowels and read words with short vowels. 

- To recognize the possessive pronouns. 

-To recognize the characters of the story (Bear's Plum 

Tree). 

Reading: Prepare reading pages  6 & 7 

Writing: Write two questions about pages 6 & 7 

 االحذ
 84 – 84انًفزداد وانتزاكٍت طفحخ  يتبثعخ آداة انتالوح طفً

Bridge to Success - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson 5  -  Page 10 

 يٍ كتبة انُشبط 51حم طفحخ  تحضٍز درص َشول انىحً عهى انُجً تواج
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson 5   -Page 10   

 االثٍٍُ
 كتبة انُشبط 51انُض انًعهىيبتً: هم تحهى انحٍىاَبد + حم طفحخ  شزح درص َشول انىحً عهى انُجً طفً

Bridge to Success  - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson 1 - Page 15 

 يٍ كتبة انُشبط 51حم طفحخ  تهخٍض قظخ َشول انحً ثذفتز اإلطاليٍخ واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson  1   -Page 15   

 انثالثبء
 طفً

 حم أَشطخ انذرص
يٍ كتبة انطبنت 32إيــــالء، انتذرة عهى انُض طفحخ   

Bridge to Success  - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson  1 -   Page 13 

 يٍ كتبة انطبنت ) يٍ انُض إنى انُض + يٍ انُض إنى انعبنى ( 16حم طفحخ  28حم أَشطخ انطبنت طـــــ واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson 1  -Page 13   

 االرثعبء
 طفً

 انزجبء احضبر دفتز خبص ثًبدح انتزثٍخ اإلطاليٍخ

 نفعهٍخ يٍ كتبة انطبنت انجًهخ االطًٍخ وانجًهخ ا
Dictation 

Sheet in File  

  ----------------------- يٍ كتبة انُشبط 54حم طفحخ  واجت

 انخًٍض
 يٍ كتبة انُشبط 54انجًهخ االطًٍخ وانجًهخ انفعهٍخ طفحخ  طفً

Bridge to Success  - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson 4 -  Page 12 

 يٍ كتبة انُشبط 36خ حم طفح واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson 4  -Page 13  
 

 (9_4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )
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 انتزثٍخ االخالقٍخ  انذراطبد االجتًبعٍخ  انزٌبضٍبدا انعهىو انًبدح

 َىاتج انتعهى

 انٍىو

  تظٍُف انُجبتبد 

  ٌحذد االعضبء انتً تظبعذ انحٍىاَبد عهى تهجٍخ

 احتجبجبتهب يٍ يبء غذاء   وغبساد 

 عذد  إنً أقزة يئخأٌ ٌقزة ان 

 أٌ ٌحذد خىاص انجًع 

 أٌ ٌظف انًُظ فً جذول انجًع 

 أٌ  ٌظف انًُظ انعذدي و ٌكًهه 

* يصف تأثير األنشطة على 

 –البيئة في البيئة )السدود 

 إعادة التدوير( –التعدين 

 * ٌظف كٍفٍخ يىاجهخ انتًٍش

 االحذ

 83تظٍُف انُجبتبد ص  طفً
 درص : انتقزٌت ألقزة يئخ

 24-21ًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظبئم طفحخ حم انت
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 86-24واججبتً انًُشنٍخ طفحخ  88واجت ص  واجت

 االثٍٍُ

 81حم اطئهخ انذرص ص  طفً
 درص : خىاص انجًع

 14-11حم انتًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظبئم طفحخ 

 16-14واججبتً انًُشنٍخ طفحخ  ُجبد ووظبئفهبيظبعذح انطبنت نعًم َشبط ٌزطى اجشاء ان واجت

 انثالثبء

 18يبهى انحٍىاَبد ص  طفً
 درص : األًَبط فً جذول انجًع

 18-12حم انتًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظبئم طفحخ 

 11-11واججبتً انًُشنٍخ طفحخ   واجت

 االرثعبء

 كٍف تحظم انحٍىاَبد عهى يبتحتبجه طفً
 درص : أًَبط انجًع

 16-14انتًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظبئم طفحخ  حم

 واجت
ثحث كٍف تتُبطت اشكبل ارجم انحٍىاَبد يع طزٌقخ حزكتهب)  

 ثبنظىر(
 15واججبتً انًُشنٍخ طفحخ 

 انخًٍض

 تبثع : درص أًَبط انجًع 15حم اطئهخ انذرص ص  طفً

 + حظبد األطجىع 13واججبتً انًُشنٍخ طفحخ  16واجت ص  واجت

 
 (9_4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )



QM-119-F3 

         

 
 

 الخطة االسبوعية

    27/   09/  2018 إلــى        23/   09/ 2018 لألســـبـوع مــن                              الثالث ) ج (الـــــصــف    

  English انهغخ انعزثٍخ انتزثٍخ االطاليٍخ انًبدح

 َىاتج انتعهى

 انٍىو

 ٌعذد آداة انتالوح 

 عهى انُجًٌحكً قظخ َشول انىح ً 

 .ًٌفظز انًتعهى انكهًبد يظتعًٍُب ثبنًعجى انىرق 

     .ٌحذد انًتعهى انفكزح انزئٍظخ نهُض 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                انُشبط اإلثزائً: انتذرة عهى انقزاءح انحزح                                                                                    

-To talk about the books. 

-To name the vowels and read words with short vowels. 

- To recognize the possessive pronouns. 

-To recognize the characters of the story (Bear's Plum 

Tree). 

Reading: Prepare reading pages  6 & 7 

Writing: Write two questions about pages 6 & 7 

 االحذ
 84 – 84انًفزداد وانتزاكٍت طفحخ  عخ آداة انتالوحيتبث طفً

Bridge to Success - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson 5  -  Page 10 

 يٍ كتبة انُشبط 51حم طفحخ  تحضٍز درص َشول انىحً عهى انُجً واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson 5   -Page 10   

 االثٍٍُ
 كتبة انُشبط 51انُض انًعهىيبتً: هم تحهى انحٍىاَبد + حم طفحخ  حً عهى انُجًشزح درص َشول انى طفً

Bridge to Success  - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson 1 - Page 15 

 يٍ كتبة انُشبط 51حم طفحخ  تهخٍض قظخ َشول انحً ثذفتز اإلطاليٍخ واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson  1   -Page 15   

 انثالثبء
 طفً

 حم أَشطخ انذرص
يٍ كتبة انطبنت 32إيــــالء، انتذرة عهى انُض طفحخ   

Bridge to Success  - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson  1 -   Page 13 

 يٍ كتبة انطبنت ) يٍ انُض إنى انُض + يٍ انُض إنى انعبنى ( 16حم طفحخ  28حم أَشطخ انطبنت طـــــ واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson 1  -Page 13   

 االرثعبء
 طفً

 انزجبء احضبر دفتز خبص ثًبدح انتزثٍخ اإلطاليٍخ

 انجًهخ االطًٍخ وانجًهخ انفعهٍخ يٍ كتبة انطبنت 
Dictation 

Sheet in File  

  ----------------------- يٍ كتبة انُشبط 54حم طفحخ  واجت

 انخًٍض
 يٍ كتبة انُشبط 54وانجًهخ انفعهٍخ طفحخ انجًهخ االطًٍخ  طفً

Bridge to Success  - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson 4 -  Page 12 

 يٍ كتبة انُشبط 36حم طفحخ  واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson 4  -Page 13  
 

 (9_4سبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )اعتبارا من األ
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 انتزثٍخ االخالقٍخ  انذراطبد االجتًبعٍخ  انزٌبضٍبدا انعهىو انًبدح

 ىاتج انتعهىَ

 انٍىو

  تظٍُف انُجبتبد 

  ٌحذد االعضبء انتً تظبعذ انحٍىاَبد عهى تهجٍخ

 احتجبجبتهب يٍ يبء غذاء   وغبساد 

 أٌ ٌقزة انعذد  إنً أقزة يئخ 

 أٌ ٌحذد خىاص انجًع 

 أٌ ٌظف انًُظ فً جذول انجًع 

 أٌ  ٌظف انًُظ انعذدي و ٌكًهه 

* يصف تأثير األنشطة على 

 –السدود البيئة في البيئة )

 إعادة التدوير( –التعدين 

 * ٌظف كٍفٍخ يىاجهخ انتًٍش

 االحذ

 83تظٍُف انُجبتبد ص  طفً
 درص : انتقزٌت ألقزة يئخ

 24-21حم انتًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظبئم طفحخ 
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 86-24واججبتً انًُشنٍخ طفحخ  88واجت ص  واجت

 االثٍٍُ

 81هخ انذرص ص حم اطئ طفً
 درص : خىاص انجًع

 14-11حم انتًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظبئم طفحخ 

 16-14واججبتً انًُشنٍخ طفحخ  يظبعذح انطبنت نعًم َشبط ٌزطى اجشاء انُجبد ووظبئفهب واجت

 انثالثبء

 18يبهى انحٍىاَبد ص  طفً
 درص : األًَبط فً جذول انجًع

 18-12بئم طفحخ حم انتًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظ

 11-11واججبتً انًُشنٍخ طفحخ   واجت

 االرثعبء

 كٍف تحظم انحٍىاَبد عهى يبتحتبجه طفً
 درص : أًَبط انجًع

 16-14حم انتًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظبئم طفحخ 

 واجت
ثحث كٍف تتُبطت اشكبل ارجم انحٍىاَبد يع طزٌقخ حزكتهب)  

 ثبنظىر(
 15واججبتً انًُشنٍخ طفحخ 

 انخًٍض

 تبثع : درص أًَبط انجًع 15حم اطئهخ انذرص ص  طفً

 + حظبد األطجىع 13واججبتً انًُشنٍخ طفحخ  16واجت ص  واجت

 
 (9_4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )



QM-119-F3 

         

 
 

 الخطة االسبوعية

    27/   09/  2018 إلــى        23/   09/ 2018 لألســـبـوع مــن                              الثالث ) د (الـــــصــف    

  English انهغخ انعزثٍخ انتزثٍخ االطاليٍخ انًبدح

 َىاتج انتعهى

 انٍىو

 ٌعذد آداة انتالوح 

 ًٌحكً قظخ َشول انىحً عهى انُج 

 .ًٌفظز انًتعهى انكهًبد يظتعًٍُب ثبنًعجى انىرق 

     .ٌحذد انًتعهى انفكزح انزئٍظخ نهُض 

 

                                                                                                                                                                                                                          حزح                                                                                                                          انُشبط اإلثزائً: انتذرة عهى انقزاءح ان

-To talk about the books. 

-To name the vowels and read words with short vowels. 

- To recognize the possessive pronouns. 

-To recognize the characters of the story (Bear's Plum 

Tree). 

Reading: Prepare reading pages  6 & 7 

Writing: Write two questions about pages 6 & 7 

 االحذ
 84 – 84انًفزداد وانتزاكٍت طفحخ  يتبثعخ آداة انتالوح طفً

Bridge to Success - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson 5  -  Page 10 

 يٍ كتبة انُشبط 51حم طفحخ  تحضٍز درص َشول انىحً عهى انُجً واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson 5   -Page 10   

 االثٍٍُ
 كتبة انُشبط 51انُض انًعهىيبتً: هم تحهى انحٍىاَبد + حم طفحخ  ح درص َشول انىحً عهى انُجًشز طفً

Bridge to Success  - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson 1 - Page 15 

 يٍ كتبة انُشبط 51حم طفحخ  تهخٍض قظخ َشول انحً ثذفتز اإلطاليٍخ واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson  1   -Page 15   

 انثالثبء
 طفً

 حم أَشطخ انذرص
يٍ كتبة انطبنت 32إيــــالء، انتذرة عهى انُض طفحخ   

Bridge to Success  - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson  1 -   Page 13 

 نى (يٍ كتبة انطبنت ) يٍ انُض إنى انُض + يٍ انُض إنى انعب 16حم طفحخ  28حم أَشطخ انطبنت طـــــ واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson 1  -Page 13   

 االرثعبء
 طفً

 انزجبء احضبر دفتز خبص ثًبدح انتزثٍخ اإلطاليٍخ

 انجًهخ االطًٍخ وانجًهخ انفعهٍخ يٍ كتبة انطبنت 
Dictation 

Sheet in File  

  ----------------------- يٍ كتبة انُشبط 54حم طفحخ  واجت

 انخًٍض
 يٍ كتبة انُشبط 54نجًهخ االطًٍخ وانجًهخ انفعهٍخ طفحخ ا طفً

Bridge to Success  - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson 4 -  Page 12 

 يٍ كتبة انُشبط 36حم طفحخ  واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson 4  -Page 13  
 

 (9_4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )



QM-119-F3 

 االخالقٍخ  انتزثٍخ انذراطبد االجتًبعٍخ  انزٌبضٍبدا انعهىو انًبدح

 َىاتج انتعهى

 انٍىو

  تظٍُف انُجبتبد 

  ٌحذد االعضبء انتً تظبعذ انحٍىاَبد عهى تهجٍخ

 احتجبجبتهب يٍ يبء غذاء   وغبساد 

 أٌ ٌقزة انعذد  إنً أقزة يئخ 

 أٌ ٌحذد خىاص انجًع 

 أٌ ٌظف انًُظ فً جذول انجًع 

 أٌ  ٌظف انًُظ انعذدي و ٌكًهه 

* يصف تأثير األنشطة على 

 –ئة في البيئة )السدود البي

 إعادة التدوير( –التعدين 

 * ٌظف كٍفٍخ يىاجهخ انتًٍش

 االحذ

 83تظٍُف انُجبتبد ص  طفً
 درص : انتقزٌت ألقزة يئخ

 24-21حم انتًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظبئم طفحخ 
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 86-24واججبتً انًُشنٍخ طفحخ  88واجت ص  واجت

 ٍٍُاالث

 81حم اطئهخ انذرص ص  طفً
 درص : خىاص انجًع

 14-11حم انتًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظبئم طفحخ 

 16-14واججبتً انًُشنٍخ طفحخ  يظبعذح انطبنت نعًم َشبط ٌزطى اجشاء انُجبد ووظبئفهب واجت

 انثالثبء

 18يبهى انحٍىاَبد ص  طفً
 درص : األًَبط فً جذول انجًع

 18-12اتٍخ و حم انًظبئم طفحخ حم انتًبرٌٍ انذ

 11-11واججبتً انًُشنٍخ طفحخ   واجت

 االرثعبء

 كٍف تحظم انحٍىاَبد عهى يبتحتبجه طفً
 درص : أًَبط انجًع

 16-14حم انتًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظبئم طفحخ 

 واجت
ثحث كٍف تتُبطت اشكبل ارجم انحٍىاَبد يع طزٌقخ حزكتهب)  

 ثبنظىر(
 15انًُشنٍخ طفحخ واججبتً 

 انخًٍض

 تبثع : درص أًَبط انجًع 15حم اطئهخ انذرص ص  طفً

 + حظبد األطجىع 13واججبتً انًُشنٍخ طفحخ  16واجت ص  واجت

 
 (9_4ألسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )اعتبارا من ا



QM-119-F3 

         

 
 

 الخطة االسبوعية

    27/   09/  2018 إلــى        23/   09/ 2018 لألســـبـوع مــن                              الثالث ) هـ (الـــــصــف    

  English انهغخ انعزثٍخ انتزثٍخ االطاليٍخ انًبدح

 َىاتج انتعهى

 انٍىو

 ٌعذد آداة انتالوح 

 ًٌحكً قظخ َشول انىحً عهى انُج 

 .ًٌفظز انًتعهى انكهًبد يظتعًٍُب ثبنًعجى انىرق 

     .ٌحذد انًتعهى انفكزح انزئٍظخ نهُض 

 

                                                                                                                                                                                                                                        عهى انقزاءح انحزح                                                                                                             انُشبط اإلثزائً: انتذرة

-To talk about the books. 

-To name the vowels and read words with short vowels. 

- To recognize the possessive pronouns. 

-To recognize the characters of the story (Bear's Plum 

Tree). 

Reading: Prepare reading pages  6 & 7 

Writing: Write two questions about pages 6 & 7 

 االحذ
 84 – 84انًفزداد وانتزاكٍت طفحخ  يتبثعخ آداة انتالوح طفً

Bridge to Success - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson 5  -  Page 10 

 يٍ كتبة انُشبط 51حم طفحخ  تحضٍز درص َشول انىحً عهى انُجً جتوا
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson 5   -Page 10   

 االثٍٍُ
 كتبة انُشبط 51انُض انًعهىيبتً: هم تحهى انحٍىاَبد + حم طفحخ  شزح درص َشول انىحً عهى انُجً طفً

Bridge to Success  - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson 1 - Page 15 

 يٍ كتبة انُشبط 51حم طفحخ  تهخٍض قظخ َشول انحً ثذفتز اإلطاليٍخ واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson  1   -Page 15   

 انثالثبء
 طفً

 حم أَشطخ انذرص
يٍ كتبة انطبنت 32إيــــالء، انتذرة عهى انُض طفحخ   

Bridge to Success  - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson  1 -   Page 13 

 يٍ كتبة انطبنت ) يٍ انُض إنى انُض + يٍ انُض إنى انعبنى ( 16حم طفحخ  28حم أَشطخ انطبنت طـــــ واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson 1  -Page 13   

 االرثعبء
 طفً

 انزجبء احضبر دفتز خبص ثًبدح انتزثٍخ اإلطاليٍخ

 انفعهٍخ يٍ كتبة انطبنت انجًهخ االطًٍخ وانجًهخ 
Dictation 

Sheet in File  

  ----------------------- يٍ كتبة انُشبط 54حم طفحخ  واجت

 انخًٍض
 يٍ كتبة انُشبط 54انجًهخ االطًٍخ وانجًهخ انفعهٍخ طفحخ  طفً

Bridge to Success  - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson 4 -  Page 12 

 يٍ كتبة انُشبط 36حخ حم طف واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson 4  -Page 13  
 

 (9_4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )
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 انتزثٍخ االخالقٍخ  انذراطبد االجتًبعٍخ  انزٌبضٍبدا انعهىو انًبدح

 َىاتج انتعهى

 انٍىو

  تظٍُف انُجبتبد 

  ٌحذد االعضبء انتً تظبعذ انحٍىاَبد عهى تهجٍخ

 احتجبجبتهب يٍ يبء غذاء   وغبساد 

 نعذد  إنً أقزة يئخأٌ ٌقزة ا 

 أٌ ٌحذد خىاص انجًع 

 أٌ ٌظف انًُظ فً جذول انجًع 

 أٌ  ٌظف انًُظ انعذدي و ٌكًهه 

* يصف تأثير األنشطة على 

 –البيئة في البيئة )السدود 

 إعادة التدوير( –التعدين 

 * ٌظف كٍفٍخ يىاجهخ انتًٍش

 االحذ

 83تظٍُف انُجبتبد ص  طفً
 درص : انتقزٌت ألقزة يئخ

 24-21تًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظبئم طفحخ حم ان
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 86-24واججبتً انًُشنٍخ طفحخ  88واجت ص  واجت

 االثٍٍُ

 81حم اطئهخ انذرص ص  طفً
 درص : خىاص انجًع

 14-11حم انتًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظبئم طفحخ 

 16-14واججبتً انًُشنٍخ طفحخ  نُجبد ووظبئفهبيظبعذح انطبنت نعًم َشبط ٌزطى اجشاء ا واجت

 انثالثبء

 18يبهى انحٍىاَبد ص  طفً
 درص : األًَبط فً جذول انجًع

 18-12حم انتًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظبئم طفحخ 

 11-11واججبتً انًُشنٍخ طفحخ   واجت

 االرثعبء

 كٍف تحظم انحٍىاَبد عهى يبتحتبجه طفً
 درص : أًَبط انجًع

 16-14م انتًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظبئم طفحخ ح

 واجت
ثحث كٍف تتُبطت اشكبل ارجم انحٍىاَبد يع طزٌقخ حزكتهب)  

 ثبنظىر(
 15واججبتً انًُشنٍخ طفحخ 

 انخًٍض

 تبثع : درص أًَبط انجًع 15حم اطئهخ انذرص ص  طفً

 + حظبد األطجىع 13واججبتً انًُشنٍخ طفحخ  16واجت ص  واجت

 
 (9_4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )



QM-119-F3 

         

 
 الخطة االسبوعية

    27/   09/  2018 إلــى        23/   09/ 2018 لألســـبـوع مــن                              الثالث ) و (الـــــصــف    

  English انهغخ انعزثٍخ انتزثٍخ االطاليٍخ انًبدح

 َىاتج انتعهى

 انٍىو

 ٌعذد آداة انتالوح 

 عهى انُجًٌحكً قظخ َشول انىح ً 

 .ًٌفظز انًتعهى انكهًبد يظتعًٍُب ثبنًعجى انىرق 

     .ٌحذد انًتعهى انفكزح انزئٍظخ نهُض 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                انُشبط اإلثزائً: انتذرة عهى انقزاءح انحزح                                                                                    

-To talk about the books. 

-To name the vowels and read words with short vowels. 

- To recognize the possessive pronouns. 

-To recognize the characters of the story (Bear's Plum 

Tree). 

Reading: Prepare reading pages  6 & 7 

Writing: Write two questions about pages 6 & 7 

 االحذ
 84 – 84انًفزداد وانتزاكٍت طفحخ  عخ آداة انتالوحيتبث طفً

Bridge to Success - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson 5  -  Page 10 

 يٍ كتبة انُشبط 51حم طفحخ  تحضٍز درص َشول انىحً عهى انُجً واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson 5   -Page 10   

 االثٍٍُ
 كتبة انُشبط 51انُض انًعهىيبتً: هم تحهى انحٍىاَبد + حم طفحخ  حً عهى انُجًشزح درص َشول انى طفً

Bridge to Success  - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson 1 - Page 15 

 يٍ كتبة انُشبط 51حم طفحخ  تهخٍض قظخ َشول انحً ثذفتز اإلطاليٍخ واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson  1   -Page 15   

 انثالثبء
 طفً

 حم أَشطخ انذرص
يٍ كتبة انطبنت 32إيــــالء، انتذرة عهى انُض طفحخ   

Bridge to Success  - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson  1 -   Page 13 

 يٍ كتبة انطبنت ) يٍ انُض إنى انُض + يٍ انُض إنى انعبنى ( 16حم طفحخ  28حم أَشطخ انطبنت طـــــ واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson 1  -Page 13   

 االرثعبء
 طفً

 انزجبء احضبر دفتز خبص ثًبدح انتزثٍخ اإلطاليٍخ

 انجًهخ االطًٍخ وانجًهخ انفعهٍخ يٍ كتبة انطبنت 
Dictation 

Sheet in File  

  ----------------------- يٍ كتبة انُشبط 54حم طفحخ  واجت

 انخًٍض
 يٍ كتبة انُشبط 54وانجًهخ انفعهٍخ طفحخ انجًهخ االطًٍخ  طفً

Bridge to Success  - Learner's Book  -  Unit 1  

Lesson 4 -  Page 12 

 يٍ كتبة انُشبط 36حم طفحخ  واجت
Activity Book -  Unit 1 

 Lesson 4  -Page 13  
 

 (9_4األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من ) اعتبارا من
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 انتزثٍخ االخالقٍخ  انذراطبد االجتًبعٍخ  انزٌبضٍبدا انعهىو انًبدح

 ىاتج انتعهىَ

 انٍىو

  تظٍُف انُجبتبد 

  ٌحذد االعضبء انتً تظبعذ انحٍىاَبد عهى تهجٍخ

 احتجبجبتهب يٍ يبء غذاء   وغبساد 

 أٌ ٌقزة انعذد  إنً أقزة يئخ 

 أٌ ٌحذد خىاص انجًع 

 أٌ ٌظف انًُظ فً جذول انجًع 

 أٌ  ٌظف انًُظ انعذدي و ٌكًهه 

* يصف تأثير األنشطة على 

 –السدود البيئة في البيئة )

 إعادة التدوير( –التعدين 

 * ٌظف كٍفٍخ يىاجهخ انتًٍش

 االحذ

 83تظٍُف انُجبتبد ص  طفً
 درص : انتقزٌت ألقزة يئخ

 24-21حم انتًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظبئم طفحخ 
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 86-24واججبتً انًُشنٍخ طفحخ  88واجت ص  واجت

 االثٍٍُ

 81هخ انذرص ص حم اطئ طفً
 درص : خىاص انجًع

 14-11حم انتًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظبئم طفحخ 

 16-14واججبتً انًُشنٍخ طفحخ  يظبعذح انطبنت نعًم َشبط ٌزطى اجشاء انُجبد ووظبئفهب واجت

 انثالثبء

 18يبهى انحٍىاَبد ص  طفً
 درص : األًَبط فً جذول انجًع

 18-12بئم طفحخ حم انتًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظ

 11-11واججبتً انًُشنٍخ طفحخ   واجت

 االرثعبء

 كٍف تحظم انحٍىاَبد عهى يبتحتبجه طفً
 درص : أًَبط انجًع

 16-14حم انتًبرٌٍ انذاتٍخ و حم انًظبئم طفحخ 

 واجت
ثحث كٍف تتُبطت اشكبل ارجم انحٍىاَبد يع طزٌقخ حزكتهب)  

 ثبنظىر(
 15واججبتً انًُشنٍخ طفحخ 

 انخًٍض

 تبثع : درص أًَبط انجًع 15حم اطئهخ انذرص ص  طفً

 + حظبد األطجىع 13واججبتً انًُشنٍخ طفحخ  16واجت ص  واجت

 
 (9_4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )


