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 الخطة االسبوعية
 02/ 05/  >910إلــى         28/  04/  >910لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثالث=  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعرثٍخ انترثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌضتُتج انٓذاٌبد انُجٌٕخ يٍ انحذٌث 

 ٌجٍٍ طفبد انًجتًع انًضهى 

ل انًتعهى  ّٕ  جًالً اصًٍخ إنى جًهخ كبٌ.* ٌح

 * ٌفضر انطبنت يعبًَ انكهًبد يضتعًٍُب ثبنًعجى.

 

 انُشبط اإلثرائً@ تهخٍض قظخ ثبئع انحكبٌبد

 To use the sequence connectors 
 (First-next – then – finally). 

 To use future tense. 

Reading: Anchor - Practice reading  The Box House  Ps 
18 - 21 

Writing:. What would you imagine the box to be? 

Write few sentences about this. 

 االحذ

  عهى دفتر انُضخ ;9 إيالء يٍ كتبة انطبنت طفحخ شرح انحذٌث انشرٌف طفً
Bridge to Success 

Learner's Book  Unit 8  Lesson 10   P.159 

 َضخ انحذٌث انشرٌف ٔاجت
راثط انفٍذٌٕ انتبنً نٍتى يُبقشتّ فً انحظخ انقبديخ@ شبْذ   

https://www.youtube.com/watch?v=4-CG-4ObuFM 

Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 10   P. 137 

 االثٍٍُ
 حم أَشطخ انذرس طفً

 Bridge to Success جملة كان

Learner's Book  Unit 8  Lesson 11   P.160 

 حم أَشطخ انطبنت ٔاجت
من كتاب النشاط 02حل صفحة   Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 11  P. 138 

 انثالثبء
 شرح درس رعبٌخ انًحتبجٍٍ طفً

 Bridge to Success جملة كان

Learner's Book  Unit 8  Lesson 12  P.161 

 33حم َشبط أثري خجراتً طـ  ٔاجت
من كتاب النشاط 00حل صفحة   Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 12   P. 139 

 األرثعبء

  طفً
84+84المفردات والتراكيب صفحة   

Dictation 

  ٔاجت

من كتاب النشاط 71حل صفحة   Project 
Choose an animal then look up information about 
that animal's home on internet. 

 انخًٍش
  طفً

 Bridge to Success الخبز حول العالم

Learner's Book  Unit 8  Lesson 13   P.162 

  ٔاجت
من كتاب النشاط 74حل صفحة   Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 13   P. 140 

https://www.youtube.com/watch?v=4-CG-4ObuFM


 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) الثالث=  بةالصف والشعتابع 
 

  

 انترثٍخ األخالقٍخ انذراصبد االجتًبعٍخ انرٌبضٍبد انعهٕو انًبدح

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

  ًٌقبرٌ انتغٍر انفٍزٌبئ

 ٔانكًٍٍبئً 

  ٌضتُتج يؤشراد انتغٍر

 انكًٍٍبئً 

 جًع انجٍبَبد ٔتضجٍهٓب -

 قراءِ انتًثٍم انجٍبًَ ثبنظٕر  -

 ثبالعًذح  قراءح انتًثٍم انجٍبًَ -

 

 يشرح أهمية التكنولوجيا في حياتنا 
 يصنف أنواع التكنولوجيا 

  اصتٍعبة يفٕٓو انتًُر 

  ًتحذٌذ حبنخ انتًُر ف

 ثعض انًٕاقف 

 االحذ

 :;9جًع انجٍبَبد ٔتضجٍهٓب طفحخ @ درس  615ما التغيرات الكيميائية ؟ص  طفً

– 9;;  

 39، 39حم ص 

 

 ُبقشتّ فً انحظخ انقبديخ@شبْذ راثط انفٍذٌٕ انتبنً حتى ٌتى ي

 

https://www.youtube.com/watch?v=sb_lqx0LF2E 

 ٔاجت كتبثخ قظخ قظٍرح عٍ تحًم انًضؤٔنٍخ 

 ٔاجت
رجبء يضبعذح انطبنت الجراء تجرثخ عهً 

ٔاجت ص انًضًبر نتكٌٕ طذأ انحذٌذ

  شبطكتبة انُ =79

 6?>- ?<>ٔاججبتً انًُزنٍّ @ طفحخ 

 االثٍٍُ
 ;80يؤشراد انتغٍر انكًٍٍبئً ص  طفً

درس @ انتًثٍالد انجٍبٍَّ ثبنظٕر ري انًقٍبس 

  :?> – 9?>طفحخ 

  >?>ٔاججبتً انًُزنٍّ طفحخ  كتبة انُشبط  >09ٔاجت ص  ٔاجت

 انثالثبء
 890حم اصئهخ انذرس ص  طفً

 - ??>ٍبٍَّ ثبألعًذح طفحخ درس انتًثٍالد انج

=66 

 68= - 67=ٔاججبتً انًُزنٍّ@ طفحخ   ٔاجت

 األرثعبء
 890انً :;7اختجبر قظٍر يٍ ص  طفً

انتًثٍالد انجبٍَّ ثبألعًذِ ٔانظٕر ري 

  >6=- ;6=انًقٍبس طفحخ 

  <6=- =6=ٔاججبتً انًُزنٍّ @ طفحخ   ٔاجت

 انخًٍش
 >89-;89حم اصئهخ انٕحذح ص  طفً

انى طفحخ  =8>( يٍ طفحخ ) 7اختجبر قظٍر )

 (  + تبثع انتًثٍالد انجٍبٍَّ ثبنظٕر  6;>

 عًم يطٌّٕ عٍ انتًثٍم انجٍبًَ ثبالعًذح  01صؤال  830ٔاجت ص  ٔاجت

https://www.youtube.com/watch?v=sb_lqx0LF2E
https://www.youtube.com/watch?v=sb_lqx0LF2E
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 الخطة االسبوعية
 02/ 05/  >910إلــى         28/  04/  >910لألســـبـوع مــن  

 ( ب)  الثالث=  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعرثٍخ انترثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌضتُتج انٓذاٌبد انُجٌٕخ يٍ انحذٌث 

 ٌجٍٍ طفبد انًجتًع انًضهى 

ل انًتعهى جًالً اصًٍخ إنى جًهخ كبٌ. ّٕ  * ٌح

 * ٌفضر انطبنت يعبًَ انكهًبد يضتعًٍُب ثبنًعجى.

 

 ثبئع انحكبٌبدانُشبط اإلثرائً@ تهخٍض قظخ 

 To use the sequence connectors 
 (First-next – then – finally). 

 To use future tense. 

Reading: Anchor - Practice reading  The Box House  Ps 
18 - 21 

Writing:. What would you imagine the box to be? 

Write few sentences about this. 

 االحذ
عهى دفتر انُضخ  ;9إيالء يٍ كتبة انطبنت طفحخ  شرح انحذٌث انشرٌف فًط  

Bridge to Success 

Learner's Book  Unit 8  Lesson 10   P.159 

 َضخ انحذٌث انشرٌف ٔاجت
 شبْذ راثط انفٍذٌٕ انتبنً نٍتى يُبقشتّ فً انحظخ انقبديخ@ 

https://www.youtube.com/watch?v=4-CG-4ObuFM 

Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 10   P. 137 

 االثٍٍُ
 حم أَشطخ انذرس طفً

 Bridge to Success جملة كان

Learner's Book  Unit 8  Lesson 11   P.160 

 حم أَشطخ انطبنت ٔاجت
لنشاطمن كتاب ا 02حل صفحة   Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 11  P. 138 

 انثالثبء
 شرح درس رعبٌخ انًحتبجٍٍ طفً

 Bridge to Success جملة كان

Learner's Book  Unit 8  Lesson 12  P.161 

 33حم َشبط أثري خجراتً طـ  ٔاجت
من كتاب النشاط 00حل صفحة   Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 12   P. 139 

 األرثعبء

  طفً
84+84المفردات والتراكيب صفحة   

Dictation 

  ٔاجت

من كتاب النشاط 71حل صفحة   Project 
Choose an animal then look up information about 
that animal's home on internet. 

 انخًٍش
  طفً

 Bridge to Success الخبز حول العالم

Learner's Book  Unit 8  Lesson 13   P.162 

  ٔاجت
من كتاب النشاط 74حل صفحة   Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 13   P. 140 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-CG-4ObuFM
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 ( ب )الثالث =  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انترثٍخ األخالقٍخ انذراصبد االجتًبعٍخ انرٌبضٍبد انعهٕو انًبدح

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــنــٍا

 ٌانفٍزٌبئً انتغٍر ٌقبر 

  ٔانكًٍٍبئً

 انتغٍر يؤشراد ٌضتُتج 

 انكًٍٍبئً

 جًع انجٍبَبد ٔتضجٍهٓب -

 قراءِ انتًثٍم انجٍبًَ ثبنظٕر  -

 قراءح انتًثٍم انجٍبًَ ثبالعًذح  -

 

 يشرح أهمية التكنولوجيا في حياتنا 
 يصنف أنواع التكنولوجيا 

  اصتٍعبة يفٕٓو انتًُر 

  انتًُر فً تحذٌذ حبنخ

 ثعض انًٕاقف 

 االحذ

 :;9جًع انجٍبَبد ٔتضجٍهٓب طفحخ @ درس  615ما التغيرات الكيميائية ؟ص  طفً

– 9;;  

 39، 39حم ص 

 

 شبْذ راثط انفٍذٌٕ انتبنً حتى ٌتى يُبقشتّ فً انحظخ انقبديخ@

 

ube.com/watch?v=sb_lqx0LF2Ehttps://www.yout 

 ٔاجت كتبثخ قظخ قظٍرح عٍ تحًم انًضؤٔنٍخ 

 ٔاجت
رجبء يضبعذح انطبنت الجراء تجرثخ عهً 

انًضًبر نتكٌٕ طذأ انحذٌذٔاجت ص 

 كتبة انُشبط  =79

 6?>- ?<>ٔاججبتً انًُزنٍّ @ طفحخ 

 االثٍٍُ
 ;80يؤشراد انتغٍر انكًٍٍبئً ص  طفً

جٍبٍَّ ثبنظٕر ري انًقٍبس درس @ انتًثٍالد ان

  :?> – 9?>طفحخ 

  >?>ٔاججبتً انًُزنٍّ طفحخ  كتبة انُشبط  >09ٔاجت ص  ٔاجت

 انثالثبء
 890حم اصئهخ انذرس ص  طفً

 - ??>درس انتًثٍالد انجٍبٍَّ ثبألعًذح طفحخ 

=66 

 68= - 67=ٔاججبتً انًُزنٍّ@ طفحخ   ٔاجت

 األرثعبء
 890انً :;7يٍ ص اختجبر قظٍر  طفً

انتًثٍالد انجبٍَّ ثبألعًذِ ٔانظٕر ري انًقٍبس 

  >6=- ;6=طفحخ 

  <6=- =6=ٔاججبتً انًُزنٍّ @ طفحخ   ٔاجت

 انخًٍش
 >89-;89حم اصئهخ انٕحذح ص  طفً

انى طفحخ  =8>( يٍ طفحخ ) 7اختجبر قظٍر )

 (  + تبثع انتًثٍالد انجٍبٍَّ ثبنظٕر  6;>

 عًم يطٌّٕ عٍ انتًثٍم انجٍبًَ ثبالعًذح  01صؤال  830ٔاجت ص  ٔاجت

https://www.youtube.com/watch?v=sb_lqx0LF2E
https://www.youtube.com/watch?v=sb_lqx0LF2E


 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 02/ 05/  >910إلــى         28/  04/  >910لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثالث=  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعرثٍخ انترثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌٕخ يٍ انحذٌثٌضتُتج انٓذاٌبد انُج 

 ٌجٍٍ طفبد انًجتًع انًضهى 

ل انًتعهى جًالً اصًٍخ إنى جًهخ كبٌ. ّٕ  * ٌح

 * ٌفضر انطبنت يعبًَ انكهًبد يضتعًٍُب ثبنًعجى.

 

 انُشبط اإلثرائً@ تهخٍض قظخ ثبئع انحكبٌبد

 To use the sequence connectors 
 (First-next – then – finally). 

 To use future tense. 

Reading: Anchor - Practice reading  The Box House  Ps 
18 - 21 

Writing:. What would you imagine the box to be? 

Write few sentences about this. 

 االحذ
عهى دفتر انُضخ  ;9إيالء يٍ كتبة انطبنت طفحخ  شرح انحذٌث انشرٌف طفً  

Bridge to Success 

Learner's Book  Unit 8  Lesson 10   P.159 

 َضخ انحذٌث انشرٌف ٔاجت
 شبْذ راثط انفٍذٌٕ انتبنً نٍتى يُبقشتّ فً انحظخ انقبديخ@ 

https://www.youtube.com/watch?v=4-CG-4ObuFM 

Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 10   P. 137 

 االثٍٍُ
 حم أَشطخ انذرس طفً

 Bridge to Success جملة كان

Learner's Book  Unit 8  Lesson 11   P.160 

 حم أَشطخ انطبنت ٔاجت
من كتاب النشاط 02حل صفحة   Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 11  P. 138 

 انثالثبء
 ٍشرح درس رعبٌخ انًحتبجٍ طفً

 Bridge to Success جملة كان

Learner's Book  Unit 8  Lesson 12  P.161 

 33حم َشبط أثري خجراتً طـ  ٔاجت
من كتاب النشاط 00حل صفحة   Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 12   P. 139 

 األرثعبء

  طفً
84+84المفردات والتراكيب صفحة   

Dictation 

  ٔاجت

من كتاب النشاط 71فحة حل ص  Project 
Choose an animal then look up information about 
that animal's home on internet. 

 انخًٍش
  طفً

 Bridge to Success الخبز حول العالم

Learner's Book  Unit 8  Lesson 13   P.162 

  ٔاجت
من كتاب النشاط 74حل صفحة   Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 13   P. 140 

https://www.youtube.com/watch?v=4-CG-4ObuFM
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 ( ج ) الثالث=  الصف والشعبةتابع 
 

 انترثٍخ األخالقٍخ انذراصبد االجتًبعٍخ انرٌبضٍبد انعهٕو انًبدح

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌانفٍزٌبئً انتغٍر ٌقبر 

  ٔانكًٍٍبئً

 انتغٍر يؤشراد ٌضتُتج 

 انكًٍٍبئً

 جًع انجٍبَبد ٔتضجٍهٓب -

 راءِ انتًثٍم انجٍبًَ ثبنظٕر ق -

 قراءح انتًثٍم انجٍبًَ ثبالعًذح  -

 

 يشرح أهمية التكنولوجيا في حياتنا 
 يصنف أنواع التكنولوجيا 

  اصتٍعبة يفٕٓو انتًُر 

  ًتحذٌذ حبنخ انتًُر ف

 ثعض انًٕاقف 

 االحذ

 :;9جًع انجٍبَبد ٔتضجٍهٓب طفحخ @ درس  615ما التغيرات الكيميائية ؟ص  طفً

– 9;;  

 39، 39حم ص 

 

 شبْذ راثط انفٍذٌٕ انتبنً حتى ٌتى يُبقشتّ فً انحظخ انقبديخ@

 

https://www.youtube.com/watch?v=sb_lqx0LF2E 

 ٔاجت كتبثخ قظخ قظٍرح عٍ تحًم انًضؤٔنٍخ 

 ٔاجت
جرثخ عهً رجبء يضبعذح انطبنت الجراء ت

انًضًبر نتكٌٕ طذأ انحذٌذٔاجت ص 

 كتبة انُشبط  =79

 6?>- ?<>ٔاججبتً انًُزنٍّ @ طفحخ 

 االثٍٍُ
 ;80يؤشراد انتغٍر انكًٍٍبئً ص  طفً

درس @ انتًثٍالد انجٍبٍَّ ثبنظٕر ري انًقٍبس 

  :?> – 9?>طفحخ 

  >?>ٔاججبتً انًُزنٍّ طفحخ  كتبة انُشبط  >09ٔاجت ص  ٔاجت

 انثالثبء
 890حم اصئهخ انذرس ص  طفً

 - ??>درس انتًثٍالد انجٍبٍَّ ثبألعًذح طفحخ 

=66 

 68= - 67=ٔاججبتً انًُزنٍّ@ طفحخ   ٔاجت

 األرثعبء
 890انً :;7اختجبر قظٍر يٍ ص  طفً

انتًثٍالد انجبٍَّ ثبألعًذِ ٔانظٕر ري انًقٍبس 

  >6=- ;6=طفحخ 

  <6=- =6=@ طفحخ ٔاججبتً انًُزنٍّ   ٔاجت

 انخًٍش
 >89-;89حم اصئهخ انٕحذح ص  طفً

انى طفحخ  =8>( يٍ طفحخ ) 7اختجبر قظٍر )

 (  + تبثع انتًثٍالد انجٍبٍَّ ثبنظٕر  6;>

 عًم يطٌّٕ عٍ انتًثٍم انجٍبًَ ثبالعًذح  01صؤال  830ٔاجت ص  ٔاجت

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sb_lqx0LF2E
https://www.youtube.com/watch?v=sb_lqx0LF2E
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 الخطة االسبوعية
 02/ 05/  >910إلــى         28 / 04/  >910لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثالث=  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعرثٍخ انترثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌضتُتج انٓذاٌبد انُجٌٕخ يٍ انحذٌث 

 ٌجٍٍ طفبد انًجتًع انًضهى 

ل انًتعهى جًالً اصًٍخ إنى جًهخ كبٌ. ّٕ  * ٌح

 انكهًبد يضتعًٍُب ثبنًعجى. * ٌفضر انطبنت يعبًَ

 

 انُشبط اإلثرائً@ تهخٍض قظخ ثبئع انحكبٌبد

 To use the sequence connectors 
 (First-next – then – finally). 

 To use future tense. 

Reading: Anchor - Practice reading  The Box House  Ps 
18 - 21 

Writing:. What would you imagine the box to be? 

Write few sentences about this. 

 االحذ
عهى دفتر انُضخ  ;9إيالء يٍ كتبة انطبنت طفحخ  شرح انحذٌث انشرٌف طفً  

Bridge to Success 

Learner's Book  Unit 8  Lesson 10   P.159 

 َضخ انحذٌث انشرٌف ٔاجت
بديخ@ شبْذ راثط انفٍذٌٕ انتبنً نٍتى يُبقشتّ فً انحظخ انق  

https://www.youtube.com/watch?v=4-CG-4ObuFM 

Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 10   P. 137 

 االثٍٍُ
 حم أَشطخ انذرس طفً

 Bridge to Success جملة كان

Learner's Book  Unit 8  Lesson 11   P.160 

 حم أَشطخ انطبنت ٔاجت
من كتاب النشاط 02حل صفحة   Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 11  P. 138 

 انثالثبء
 شرح درس رعبٌخ انًحتبجٍٍ طفً

 Bridge to Success جملة كان

Learner's Book  Unit 8  Lesson 12  P.161 

 33حم َشبط أثري خجراتً طـ  ٔاجت
من كتاب النشاط 00حل صفحة   Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 12   P. 139 

 األرثعبء

  طفً
84+84المفردات والتراكيب صفحة   

Dictation 

  ٔاجت

من كتاب النشاط 71حل صفحة   Project 
Choose an animal then look up information about 
that animal's home on internet. 

 انخًٍش
  طفً

 Bridge to Success الخبز حول العالم

Learner's Book  Unit 8  Lesson 13   P.162 

  ٔاجت
من كتاب النشاط 74حل صفحة   Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 13   P. 140 

https://www.youtube.com/watch?v=4-CG-4ObuFM


 

QM-119-F3 

kh 

 ( د )الثالث  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انترثٍخ األخالقٍخ ذراصبد االجتًبعٍخان انرٌبضٍبد انعهٕو انًبدح

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌانفٍزٌبئً انتغٍر ٌقبر 

  ٔانكًٍٍبئً

 انتغٍر يؤشراد ٌضتُتج 

 انكًٍٍبئً

 جًع انجٍبَبد ٔتضجٍهٓب -

 قراءِ انتًثٍم انجٍبًَ ثبنظٕر  -

 قراءح انتًثٍم انجٍبًَ ثبالعًذح  -

 

 يشرح أهمية التكنولوجيا في حياتنا 
 ف أنواع التكنولوجيايصن 

  اصتٍعبة يفٕٓو انتًُر 

  ًتحذٌذ حبنخ انتًُر ف

 ثعض انًٕاقف 

 االحذ

 :;9جًع انجٍبَبد ٔتضجٍهٓب طفحخ @ درس  615ما التغيرات الكيميائية ؟ص  طفً

– 9;;  

 39، 39حم ص 

 

 شبْذ راثط انفٍذٌٕ انتبنً حتى ٌتى يُبقشتّ فً انحظخ انقبديخ@

 

https://www.youtube.com/watch?v=sb_lqx0LF2E 

 ٔاجت كتبثخ قظخ قظٍرح عٍ تحًم انًضؤٔنٍخ 

 ٔاجت
رجبء يضبعذح انطبنت الجراء تجرثخ عهً 

انًضًبر نتكٌٕ طذأ انحذٌذٔاجت ص 

 كتبة انُشبط  =79

 6?>- ?<>ٔاججبتً انًُزنٍّ @ طفحخ 

 االثٍٍُ
 ;80يؤشراد انتغٍر انكًٍٍبئً ص  طفً

درس @ انتًثٍالد انجٍبٍَّ ثبنظٕر ري انًقٍبس 

  :?> – 9?>طفحخ 

  >?>ٔاججبتً انًُزنٍّ طفحخ  كتبة انُشبط  >09ٔاجت ص  ٔاجت

 انثالثبء
 890حم اصئهخ انذرس ص  طفً

 - ??>درس انتًثٍالد انجٍبٍَّ ثبألعًذح طفحخ 

=66 

 68= - 67=انًُزنٍّ@ طفحخ ٔاججبتً   ٔاجت

 األرثعبء
 890انً :;7اختجبر قظٍر يٍ ص  طفً

انتًثٍالد انجبٍَّ ثبألعًذِ ٔانظٕر ري انًقٍبس 

  >6=- ;6=طفحخ 

  <6=- =6=ٔاججبتً انًُزنٍّ @ طفحخ   ٔاجت

 انخًٍش
 >89-;89حم اصئهخ انٕحذح ص  طفً

انى طفحخ  =8>( يٍ طفحخ ) 7اختجبر قظٍر )

 (  + تبثع انتًثٍالد انجٍبٍَّ ثبنظٕر  6;>

 عًم يطٌّٕ عٍ انتًثٍم انجٍبًَ ثبالعًذح  01صؤال  830ٔاجت ص  ٔاجت

https://www.youtube.com/watch?v=sb_lqx0LF2E
https://www.youtube.com/watch?v=sb_lqx0LF2E


 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 02/ 05/  >910إلــى         28/  04/  >910لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـالثالث =  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعرثٍخ انترثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌضتُتج انٓذاٌبد انُجٌٕخ يٍ انحذٌث 

 ٌجٍٍ طفبد انًجتًع انًضهى 

ل انًتعهى جًالً اصًٍخ إنى جًهخ كبٌ. ّٕ  * ٌح

 * ٌفضر انطبنت يعبًَ انكهًبد يضتعًٍُب ثبنًعجى.

 

 انُشبط اإلثرائً@ تهخٍض قظخ ثبئع انحكبٌبد

 To use the sequence connectors 
 (First-next – then – finally). 

 To use future tense. 

Reading: Anchor - Practice reading  The Box House  Ps 
18 - 21 

Writing:. What would you imagine the box to be? 

Write few sentences about this. 

 االحذ
عهى دفتر انُضخ  ;9إيالء يٍ كتبة انطبنت طفحخ  شرح انحذٌث انشرٌف طفً  

Bridge to Success 

Learner's Book  Unit 8  Lesson 10   P.159 

 َضخ انحذٌث انشرٌف ٔاجت
 شبْذ راثط انفٍذٌٕ انتبنً نٍتى يُبقشتّ فً انحظخ انقبديخ@ 

https://www.youtube.com/watch?v=4-CG-4ObuFM 

Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 10   P. 137 

 االثٍٍُ
 حم أَشطخ انذرس طفً

 Bridge to Success جملة كان

Learner's Book  Unit 8  Lesson 11   P.160 

 حم أَشطخ انطبنت ٔاجت
من كتاب النشاط 02حل صفحة   Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 11  P. 138 

 انثالثبء
 شرح درس رعبٌخ انًحتبجٍٍ طفً

 Bridge to Success جملة كان

Learner's Book  Unit 8  Lesson 12  P.161 

 33حم َشبط أثري خجراتً طـ  ٔاجت
من كتاب النشاط 00حل صفحة   Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 12   P. 139 

 األرثعبء

  طفً
84+84المفردات والتراكيب صفحة   

Dictation 

  ٔاجت

من كتاب النشاط 71حل صفحة   Project 
Choose an animal then look up information about 
that animal's home on internet. 

 انخًٍش
  طفً

 Bridge to Success الخبز حول العالم

Learner's Book  Unit 8  Lesson 13   P.162 

  ٔاجت
من كتاب النشاط 74حل صفحة   Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 13   P. 140 

https://www.youtube.com/watch?v=4-CG-4ObuFM


 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الثالث=  الصف والشعبةتابع 
 

 انترثٍخ األخالقٍخ انذراصبد االجتًبعٍخ انرٌبضٍبد انعهٕو انًبدح

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌانفٍزٌبئً انتغٍر ٌقبر 

  ٔانكًٍٍبئً

 ُانتغٍر يؤشراد تجٌضت 

 انكًٍٍبئً

 جًع انجٍبَبد ٔتضجٍهٓب -

 قراءِ انتًثٍم انجٍبًَ ثبنظٕر  -

 قراءح انتًثٍم انجٍبًَ ثبالعًذح  -

 

 يشرح أهمية التكنولوجيا في حياتنا 
 يصنف أنواع التكنولوجيا 

  اصتٍعبة يفٕٓو انتًُر 

  ًتحذٌذ حبنخ انتًُر ف

 ثعض انًٕاقف 

 االحذ

 :;9جًع انجٍبَبد ٔتضجٍهٓب طفحخ @ درس  615يميائية ؟ص ما التغيرات الك طفً

– 9;;  

 39، 39حم ص 

 

 شبْذ راثط انفٍذٌٕ انتبنً حتى ٌتى يُبقشتّ فً انحظخ انقبديخ@

 

https://www.youtube.com/watch?v=sb_lqx0LF2E 

 عٍ تحًم انًضؤٔنٍخ  ٔاجت كتبثخ قظخ قظٍرح

 ٔاجت
رجبء يضبعذح انطبنت الجراء تجرثخ عهً 

انًضًبر نتكٌٕ طذأ انحذٌذٔاجت ص 

 كتبة انُشبط  =79

 6?>- ?<>ٔاججبتً انًُزنٍّ @ طفحخ 

 االثٍٍُ
 ;80يؤشراد انتغٍر انكًٍٍبئً ص  طفً

درس @ انتًثٍالد انجٍبٍَّ ثبنظٕر ري انًقٍبس 

  :?> – 9?>طفحخ 

  >?>ٔاججبتً انًُزنٍّ طفحخ  كتبة انُشبط  >09ٔاجت ص  ٔاجت

 انثالثبء
 890حم اصئهخ انذرس ص  طفً

 - ??>درس انتًثٍالد انجٍبٍَّ ثبألعًذح طفحخ 

=66 

 68= - 67=ٔاججبتً انًُزنٍّ@ طفحخ   ٔاجت

 األرثعبء
 890انً :;7اختجبر قظٍر يٍ ص  طفً

ري انًقٍبس  انتًثٍالد انجبٍَّ ثبألعًذِ ٔانظٕر

  >6=- ;6=طفحخ 

  <6=- =6=ٔاججبتً انًُزنٍّ @ طفحخ   ٔاجت

 انخًٍش
 >89-;89حم اصئهخ انٕحذح ص  طفً

انى طفحخ  =8>( يٍ طفحخ ) 7اختجبر قظٍر )

 (  + تبثع انتًثٍالد انجٍبٍَّ ثبنظٕر  6;>

  عًم يطٌّٕ عٍ انتًثٍم انجٍبًَ ثبالعًذح 01صؤال  830ٔاجت ص  ٔاجت

 

https://www.youtube.com/watch?v=sb_lqx0LF2E
https://www.youtube.com/watch?v=sb_lqx0LF2E


 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 02/ 05/  >910إلــى         28/  04/  >910لألســـبـوع مــن  

 ( ) والثالث  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعرثٍخ انترثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌضتُتج انٓذاٌبد انُجٌٕخ يٍ انحذٌث 

 ٌجٍٍ طفبد انًجتًع انًضهى 

ل انً ّٕ  تعهى جًالً اصًٍخ إنى جًهخ كبٌ.* ٌح

 * ٌفضر انطبنت يعبًَ انكهًبد يضتعًٍُب ثبنًعجى.

 

 انُشبط اإلثرائً@ تهخٍض قظخ ثبئع انحكبٌبد

 To use the sequence connectors 
 (First-next – then – finally). 

 To use future tense. 

Reading: Anchor - Practice reading  The Box House  Ps 
18 - 21 

Writing:. What would you imagine the box to be? 

Write few sentences about this. 

 االحذ
عهى دفتر انُضخ  ;9إيالء يٍ كتبة انطبنت طفحخ  شرح انحذٌث انشرٌف طفً  

Bridge to Success 

Learner's Book  Unit 8  Lesson 10   P.159 

 َضخ انحذٌث انشرٌف ٔاجت
 شبْذ راثط انفٍذٌٕ انتبنً نٍتى يُبقشتّ فً انحظخ انقبديخ@ 

https://www.youtube.com/watch?v=4-CG-4ObuFM 

Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 10   P. 137 

 االثٍٍُ
 حم أَشطخ انذرس طفً

نجملة كا  Bridge to Success 

Learner's Book  Unit 8  Lesson 11   P.160 

 حم أَشطخ انطبنت ٔاجت
من كتاب النشاط 02حل صفحة   Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 11  P. 138 

 انثالثبء
 شرح درس رعبٌخ انًحتبجٍٍ طفً

 Bridge to Success جملة كان

Learner's Book  Unit 8  Lesson 12  P.161 

 33حم َشبط أثري خجراتً طـ  ٔاجت
من كتاب النشاط 00حل صفحة   Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 12   P. 139 

 األرثعبء

  طفً
84+84المفردات والتراكيب صفحة   

Dictation 

  ٔاجت

من كتاب النشاط 71حل صفحة   Project 
Choose an animal then look up information about 
that animal's home on internet. 

 انخًٍش
  طفً

 Bridge to Success الخبز حول العالم

Learner's Book  Unit 8  Lesson 13   P.162 

  ٔاجت
من كتاب النشاط 74حل صفحة   Bridge to Success 

Activity Book  Unit 8  Lesson 13   P. 140 

https://www.youtube.com/watch?v=4-CG-4ObuFM


 

QM-119-F3 

kh 

 ( و )الثالث =  والشعبةالصف تابع 
 

 انترثٍخ األخالقٍخ انذراصبد االجتًبعٍخ انرٌبضٍبد انعهٕو انًبدح

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌانفٍزٌبئً انتغٍر ٌقبر 

  ٔانكًٍٍبئً

 انتغٍر يؤشراد ٌضتُتج 

 انكًٍٍبئً

 جًع انجٍبَبد ٔتضجٍهٓب -

 قراءِ انتًثٍم انجٍبًَ ثبنظٕر  -

 ًَ ثبالعًذح قراءح انتًثٍم انجٍب -

 

 يشرح أهمية التكنولوجيا في حياتنا 
 يصنف أنواع التكنولوجيا 

  اصتٍعبة يفٕٓو انتًُر 

  ًتحذٌذ حبنخ انتًُر ف

 ثعض انًٕاقف 

 االحذ

 :;9جًع انجٍبَبد ٔتضجٍهٓب طفحخ @ درس  615ما التغيرات الكيميائية ؟ص  طفً

– 9;;  

 39، 39حم ص 

 

 يُبقشتّ فً انحظخ انقبديخ@ شبْذ راثط انفٍذٌٕ انتبنً حتى ٌتى

 

https://www.youtube.com/watch?v=sb_lqx0LF2E 

 ٔاجت كتبثخ قظخ قظٍرح عٍ تحًم انًضؤٔنٍخ 

 ٔاجت
رجبء يضبعذح انطبنت الجراء تجرثخ عهً 

انًضًبر نتكٌٕ طذأ انحذٌذٔاجت ص 

 نُشبط كتبة ا =79

 6?>- ?<>ٔاججبتً انًُزنٍّ @ طفحخ 

 االثٍٍُ
 ;80يؤشراد انتغٍر انكًٍٍبئً ص  طفً

درس @ انتًثٍالد انجٍبٍَّ ثبنظٕر ري انًقٍبس 

  :?> – 9?>طفحخ 

  >?>ٔاججبتً انًُزنٍّ طفحخ  كتبة انُشبط  >09ٔاجت ص  ٔاجت

 انثالثبء
 890حم اصئهخ انذرس ص  طفً

 - ??>نجٍبٍَّ ثبألعًذح طفحخ درس انتًثٍالد ا

=66 

 68= - 67=ٔاججبتً انًُزنٍّ@ طفحخ   ٔاجت

 األرثعبء
 890انً :;7اختجبر قظٍر يٍ ص  طفً

انتًثٍالد انجبٍَّ ثبألعًذِ ٔانظٕر ري انًقٍبس 

  >6=- ;6=طفحخ 

  <6=- =6=ٔاججبتً انًُزنٍّ @ طفحخ   ٔاجت

 انخًٍش
 >89-;89حم اصئهخ انٕحذح ص  طفً

انى طفحخ  =8>( يٍ طفحخ ) 7اختجبر قظٍر )

 (  + تبثع انتًثٍالد انجٍبٍَّ ثبنظٕر  6;>

 عًم يطٌّٕ عٍ انتًثٍم انجٍبًَ ثبالعًذح  01صؤال  830ٔاجت ص  ٔاجت

 

https://www.youtube.com/watch?v=sb_lqx0LF2E
https://www.youtube.com/watch?v=sb_lqx0LF2E

