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الخطة االسبوعية
01/ 00 / 8102

إلــى

00 / 00 / 8102 لألســـبـوع مــن
)  الثالث ( أ: الصف والشعبة

English
-To talk about where I live and explain location.
- To identify the family members.
Reading :Anchor, Reading B.K
Practice reading (I can jump)P.106 to 111
Writing: Search and find the answers: Do you know
what animals can jump?Can you name them?
Which one do you think jumps the highest?

انهغح انؼشتٍح
.* ٌقشأ انُض قشاءج جهشٌح صهًٍح
.* ٌفضش يؼاًَ انكهًاخ انًظههح يضتؼٍُا تانًؼجى

انتشتٍح اإلصاليٍح

انًادج
َىاتج انتؼهى

ٌؼذد ششوط انظالج
ٌثٍٍ يثطالخ انظالج

انــٍـــىو

. كتاتح فقشج ػٍ يكاٌ ٌذثه انطانة:ًانُشاط اإلثشائ

Bridge to Success Learner's Book
Lesson 16
P.65
Bridge to Success Activity Book
Unit 3
Lesson16 Ps.55,56
Bridge to Success Learner's Book
Unit 2
Lessons 1,2,3
Ps. 27,28,29
Bridge to Success Activity Book
Unit 2
Lessons 1,2,3
Ps.23,24,25

020 + 021 انًفشداخ وانتشاكٍة طفذح

يتاتؼح اَشطح صىسج انضذى

ًطف

 يٍ كتاب انُشاط47 دم طفذح

تذضٍش ششوط انظالج ويثطالتها

واجة

)قشاءج قظح (انىدش رو األقذاو انطائشج

ششح ششوط انظالج ويثطالتها

ًطف

 يٍ كتاب انُشاط47 دم طفذح

ػًم تطاقح تهخض ششوط انظالج

واجة

Bridge to Success Learner's Book
Lessons 4,5 Ps.30,31
Bridge to Success Activity Book
Unit 2
Lessons 4,5 Ps.26,27

 يٍ كتاب انُشاط74 إيالء خاسجً طفذح

يتاتؼح انذسس

ًطف

 يٍ كتاب انطانة802 دم طفذح

28دم َشاط أثشي خثشاتً طــ

واجة

Bridge to Success Learner's Book
Lessons7 P33
Bridge to Success Activity Book
Unit 2
Lessons 7 Ps.28,29
Bridge to Success Learner's Book
Unit 2
Lesson 8 Ps.34

 يٍ كتاب انُشاط77 هًزج انىطم وهًزج انقطغ طفذح

ًطف

 يٍ كتاب انُشاط71 دم طفذح

واجة

 يٍ كتاب انُشاط76 + 72 كتاتح فقشج طفذح

ًطف

Unit 3

Unit 2

Unit 2

Bridge to Success Activity Book
Unit 2
Lessons 8 Ps.30

QM-119-F3

االدذ

ٍٍُاالث

انثالثاء

األستؼاء

انخًٍش
 تؼذ يشاجؼتها41 كتاتح انفقشج طذفح

واجة

kh

تابع الصف والشعبة  :الثالث ( أ )
انؼهىو

انًادج
َىاتج انتؼهى

ٌذذد يظاهش انتكٍف ػُذ انُثاتاخ وانذٍىاَاخ فى
انغاتح وانًذٍظ

انشٌاضٍاخ
 اٌ ٌكىٌ قادسا ػهى تًثٍم يضائم انقضًهاٌ ٌكىٌ قادسا اٌجاد َاتج انقضًه

انــٍـــىو

االدذ

االثٍٍُ

انثالثاء

األستؼاء

انخًٍش

انذساصاخ االجتًاػٍح

انتشتٍح األخالقٍح

ٌتؼشف ٌىو قٍاو اتذاد دونح االياساخ انؼشتٍح
انًتذذج
ٌششح دوس انشخظٍاخ انتاسٌخٍح وٌشتطها
تانؼطالخ واالدتفاالخ انىطٍُح ( ٌىو انشهٍذ)

ٌذسك أهًٍح قًٍح انتضايخ

تاتغ دسس  :اصتخذاو انضشب الٌجاد انتىافٍق
دم انتًاسٌٍ انًضائم ص 888

طفً

يظاهش انتكٍف ػُذ َثاتاخ ودٍىاَاخ انغاتح

واجة

ػًم يقاسَح تٍٍ انًذاكاج وانتًىٌه

دم انًشاجؼه

طفً

يظاهش انتكٍف نهكائُاخ انذٍح تانًذٍظ واالساضى
انشطثح

دسس َشاط ػًم  :تًثٍم يضائم انقضًه
دم انتًاسٌٍ انزاتٍه ص878 -870

واجة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دم واجثاتً انًُزنٍه ص 877-878

طفً

دم تًاسٌٍ انكتاب ص 040

دسس  :انقضًه انى أجزاء يتضاوٌه
دم انتًاسٌٍ انزاتٍه ص 872-874

واجة

واجة ص 041

دم واجثاتً انًُزنٍه ص 811-876

طفً

دم تًاسٌٍ انكتاب ص 042

دسس :ػالقه انقضًه تانطشح
دم انتًاسٌٍ انزاتٍه 817-818

واجة

واجة ص 044

دم واجثاتً انًُزنٍه ص 817-811

طفً

دم تًاسٌٍ انكتاب ص 020

دسس :ػالقه انقًضه تانضشب
دم انتًاسٌٍ انزاتٍه ص 878-870

واجة

واجة ص 021

دم واجثاتً انًُزنٍه 877-878

واجة أفكش و أنىٌ طفذح 48
اصتكشف و أدذد طفذح 44

ػًم يششوع ػٍ انتضايخ يٍ خالل انشصى أو كتاتح
قظح قظٍشج تؼثش ػٍ انتضايخ أو تظىٌش انطانة
فً يىقف تضايخ و دفظها فً يهف انتشتٍح
األخالقٍح
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واجة

Bridge to Success Learner's Book
Lessons7 P33
Bridge to Success Activity Book
Unit 2
Lessons 7 Ps.28,29
Bridge to Success Learner's Book
Unit 2
Lesson 8 Ps.34

 يٍ كتاب انُشاط77 هًزج انىطم وهًزج انقطغ طفذح

ًطف

 يٍ كتاب انُشاط71 دم طفذح

واجة

 يٍ كتاب انُشاط76 + 72 كتاتح فقشج طفذح

ًطف

Unit 3

Unit 2

Unit 2

Bridge to Success Activity Book
Unit 2
Lessons 8 Ps.30

QM-119-F3

االدذ

ٍٍُاالث

انثالثاء

األستؼاء

انخًٍش
 تؼذ يشاجؼتها41 كتاتح انفقشج طذفح

واجة

kh

تابع الصف والشعبة الثالث ( د )
انؼهىو

انًادج
َىاتج انتؼهى

ٌذذد يظاهش انتكٍف ػُذ انُثاتاخ وانذٍىاَاخ فى
انغاتح وانًذٍظ

انشٌاضٍاخ
 اٌ ٌكىٌ قادسا ػهى تًثٍم يضائم انقضًهاٌ ٌكىٌ قادسا اٌجاد َاتج انقضًه

انــٍـــىو

االدذ

االثٍٍُ

انثالثاء

األستؼاء

انخًٍش

طفً

يظاهش انتكٍف ػُذ َثاتاخ ودٍىاَاخ انغاتح

ٌتؼشف ٌىو قٍاو اتذاد دونح االياساخ انؼشتٍح
انًتذذج
ٌششح دوس انشخظٍاخ انتاسٌخٍح وٌشتطها
تانؼطالخ واالدتفاالخ انىطٍُح ( ٌىو انشهٍذ)

ٌذسك أهًٍح قًٍح انتضايخ

تاتغ دسس  :اصتخذاو انضشب الٌجاد انتىافٍق
دم انتًاسٌٍ انًضائم ص 888

واجة

ػًم يقاسَح تٍٍ انًذاكاج وانتًىٌه

دم انًشاجؼه

طفً

يظاهش انتكٍف نهكائُاخ انذٍح تانًذٍظ واالساضى
انشطثح

دسس َشاط ػًم  :تًثٍم يضائم انقضًه
دم انتًاسٌٍ انزاتٍه ص878 -870

واجة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دم واجثاتً انًُزنٍه ص 877-878

طفً

دم تًاسٌٍ انكتاب ص 040

دسس  :انقضًه انى أجزاء يتضاوٌه
دم انتًاسٌٍ انزاتٍه ص 872-874

واجة

واجة ص 041

دم واجثاتً انًُزنٍه ص 811-876

طفً

دم تًاسٌٍ انكتاب ص 042

دسس :ػالقه انقضًه تانطشح
دم انتًاسٌٍ انزاتٍه 817-818

واجة

واجة ص 044

دم واجثاتً انًُزنٍه ص 817-811

طفً

دم تًاسٌٍ انكتاب ص 020

دسس :ػالقه انقًضه تانضشب
دم انتًاسٌٍ انزاتٍه ص 878-870

واجة ص 021

دم واجثاتً انًُزنٍه 877-878

واجة

انذساصاخ االجتًاػٍح

انتشتٍح األخالقٍح

واجة أفكش و أنىٌ طفذح 48
اصتكشف و أدذد طفذح 44

ػًم يششوع ػٍ انتضايخ يٍ خالل انشصى أو كتاتح
قظح قظٍشج تؼثش ػٍ انتضايخ أو تظىٌش انطانة
فً يىقف تضايخ و دفظها فً يهف انتشتٍح
األخالقٍح

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
01/ 00 / 8102

إلــى

00 / 00 / 8102 لألســـبـوع مــن
)  الثالث ( هـ: الصف والشعبة

English
-To talk about where I live and explain location.
- To identify the family members.
Reading :Anchor, Reading B.K
Practice reading (I can jump)P.106 to 111
Writing: Search and find the answers: Do you know
what animals can jump?Can you name them?
Which one do you think jumps the highest?

انهغح انؼشتٍح
.* ٌقشأ انُض قشاءج جهشٌح صهًٍح
.* ٌفضش يؼاًَ انكهًاخ انًظههح يضتؼٍُا تانًؼجى

انتشتٍح اإلصاليٍح

انًادج
َىاتج انتؼهى

ٌؼذد ششوط انظالج
ٌثٍٍ يثطالخ انظالج

انــٍـــىو

. كتاتح فقشج ػٍ يكاٌ ٌذثه انطانة:ًانُشاط اإلثشائ

Bridge to Success Learner's Book
Lesson 16
P.65
Bridge to Success Activity Book
Unit 3
Lesson16 Ps.55,56
Bridge to Success Learner's Book
Unit 2
Lessons 1,2,3
Ps. 27,28,29
Bridge to Success Activity Book
Unit 2
Lessons 1,2,3
Ps.23,24,25

020 + 021 انًفشداخ وانتشاكٍة طفذح

يتاتؼح اَشطح صىسج انضذى

ًطف

 يٍ كتاب انُشاط47 دم طفذح

تذضٍش ششوط انظالج ويثطالتها

واجة

)قشاءج قظح (انىدش رو األقذاو انطائشج

ششح ششوط انظالج ويثطالتها

ًطف

 يٍ كتاب انُشاط47 دم طفذح

ػًم تطاقح تهخض ششوط انظالج

واجة

Bridge to Success Learner's Book
Lessons 4,5 Ps.30,31
Bridge to Success Activity Book
Unit 2
Lessons 4,5 Ps.26,27

 يٍ كتاب انُشاط74 إيالء خاسجً طفذح

يتاتؼح انذسس

ًطف

 يٍ كتاب انطانة802 دم طفذح

28دم َشاط أثشي خثشاتً طــ

واجة

Bridge to Success Learner's Book
Lessons7 P33
Bridge to Success Activity Book
Unit 2
Lessons 7 Ps.28,29
Bridge to Success Learner's Book
Unit 2
Lesson 8 Ps.34

 يٍ كتاب انُشاط77 هًزج انىطم وهًزج انقطغ طفذح

ًطف

 يٍ كتاب انُشاط71 دم طفذح

واجة

 يٍ كتاب انُشاط76 + 72 كتاتح فقشج طفذح

ًطف

Unit 3

Unit 2

Unit 2

Bridge to Success Activity Book
Unit 2
Lessons 8 Ps.30

QM-119-F3

االدذ

ٍٍُاالث

انثالثاء

األستؼاء

انخًٍش
 تؼذ يشاجؼتها41 كتاتح انفقشج طذفح

واجة

kh

تابع الصف والشعبة  :ا الثالث ( هـ )
انؼهىو

انًادج
َىاتج انتؼهى

ٌذذد يظاهش انتكٍف ػُذ انُثاتاخ وانذٍىاَاخ فى
انغاتح وانًذٍظ

انشٌاضٍاخ
 اٌ ٌكىٌ قادسا ػهى تًثٍم يضائم انقضًهاٌ ٌكىٌ قادسا اٌجاد َاتج انقضًه

انــٍـــىو

االدذ

االثٍٍُ

انثالثاء

األستؼاء

انخًٍش

طفً

يظاهش انتكٍف ػُذ َثاتاخ ودٍىاَاخ انغاتح

ٌتؼشف ٌىو قٍاو اتذاد دونح االياساخ انؼشتٍح
انًتذذج
ٌششح دوس انشخظٍاخ انتاسٌخٍح وٌشتطها
تانؼطالخ واالدتفاالخ انىطٍُح ( ٌىو انشهٍذ)

ٌذسك أهًٍح قًٍح انتضايخ

تاتغ دسس  :اصتخذاو انضشب الٌجاد انتىافٍق
دم انتًاسٌٍ انًضائم ص 888

واجة

ػًم يقاسَح تٍٍ انًذاكاج وانتًىٌه

دم انًشاجؼه

طفً

يظاهش انتكٍف نهكائُاخ انذٍح تانًذٍظ واالساضى
انشطثح

دسس َشاط ػًم  :تًثٍم يضائم انقضًه
دم انتًاسٌٍ انزاتٍه ص878 -870

واجة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دم واجثاتً انًُزنٍه ص 877-878

طفً

دم تًاسٌٍ انكتاب ص 040

دسس  :انقضًه انى أجزاء يتضاوٌه
دم انتًاسٌٍ انزاتٍه ص 872-874

واجة

واجة ص 041

دم واجثاتً انًُزنٍه ص 811-876

طفً

دم تًاسٌٍ انكتاب ص 042

دسس :ػالقه انقضًه تانطشح
دم انتًاسٌٍ انزاتٍه 817-818

واجة

واجة ص 044

دم واجثاتً انًُزنٍه ص 817-811

طفً

دم تًاسٌٍ انكتاب ص 020

دسس :ػالقه انقًضه تانضشب
دم انتًاسٌٍ انزاتٍه ص 878-870

واجة ص 021

دم واجثاتً انًُزنٍه 877-878

واجة

انذساصاخ االجتًاػٍح

انتشتٍح األخالقٍح

واجة أفكش و أنىٌ طفذح 48
اصتكشف و أدذد طفذح 44

ػًم يششوع ػٍ انتضايخ يٍ خالل انشصى أو كتاتح
قظح قظٍشج تؼثش ػٍ انتضايخ أو تظىٌش انطانة
فً يىقف تضايخ و دفظها فً يهف انتشتٍح
األخالقٍح

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
01/ 00 / 8102

إلــى

00 / 00 / 8102 لألســـبـوع مــن
) الصف والشعبة الثالث ( و

English
-To talk about where I live and explain location.
- To identify the family members.
Reading :Anchor, Reading B.K
Practice reading (I can jump)P.106 to 111
Writing: Search and find the answers: Do you know
what animals can jump?Can you name them?
Which one do you think jumps the highest?

انهغح انؼشتٍح
.* ٌقشأ انُض قشاءج جهشٌح صهًٍح
.* ٌفضش يؼاًَ انكهًاخ انًظههح يضتؼٍُا تانًؼجى

انتشتٍح اإلصاليٍح

انًادج
َىاتج انتؼهى

ٌؼذد ششوط انظالج
ٌثٍٍ يثطالخ انظالج

انــٍـــىو

. كتاتح فقشج ػٍ يكاٌ ٌذثه انطانة:ًانُشاط اإلثشائ

Bridge to Success Learner's Book
Lesson 16
P.65
Bridge to Success Activity Book
Unit 3
Lesson16 Ps.55,56
Bridge to Success Learner's Book
Unit 2
Lessons 1,2,3
Ps. 27,28,29
Bridge to Success Activity Book
Unit 2
Lessons 1,2,3
Ps.23,24,25

020 + 021 انًفشداخ وانتشاكٍة طفذح

يتاتؼح اَشطح صىسج انضذى

ًطف

 يٍ كتاب انُشاط47 دم طفذح

تذضٍش ششوط انظالج ويثطالتها

واجة

)قشاءج قظح (انىدش رو األقذاو انطائشج

ششح ششوط انظالج ويثطالتها

ًطف

 يٍ كتاب انُشاط47 دم طفذح

ػًم تطاقح تهخض ششوط انظالج

واجة

Bridge to Success Learner's Book
Lessons 4,5 Ps.30,31
Bridge to Success Activity Book
Unit 2
Lessons 4,5 Ps.26,27

 يٍ كتاب انُشاط74 إيالء خاسجً طفذح

يتاتؼح انذسس

ًطف

 يٍ كتاب انطانة802 دم طفذح

28دم َشاط أثشي خثشاتً طــ

واجة

Bridge to Success Learner's Book
Lessons7 P33
Bridge to Success Activity Book
Unit 2
Lessons 7 Ps.28,29
Bridge to Success Learner's Book
Unit 2
Lesson 8 Ps.34

 يٍ كتاب انُشاط77 هًزج انىطم وهًزج انقطغ طفذح

ًطف

 يٍ كتاب انُشاط71 دم طفذح

واجة

 يٍ كتاب انُشاط76 + 72 كتاتح فقشج طفذح

ًطف

Unit 3

Unit 2

Unit 2

Bridge to Success Activity Book
Unit 2
Lessons 8 Ps.30

QM-119-F3

االدذ

ٍٍُاالث

انثالثاء

األستؼاء

انخًٍش
 تؼذ يشاجؼتها41 كتاتح انفقشج طذفح

واجة

kh

تابع الصف والشعبة  :الثالث ( و )
انؼهىو

انًادج
َىاتج انتؼهى

ٌذذد يظاهش انتكٍف ػُذ انُثاتاخ وانذٍىاَاخ فى
انغاتح وانًذٍظ

انشٌاضٍاخ
 اٌ ٌكىٌ قادسا ػهى تًثٍم يضائم انقضًهاٌ ٌكىٌ قادسا اٌجاد َاتج انقضًه

انــٍـــىو

االدذ

االثٍٍُ

انثالثاء

األستؼاء

انخًٍش

انذساصاخ االجتًاػٍح

انتشتٍح األخالقٍح

ٌتؼشف ٌىو قٍاو اتذاد دونح االياساخ انؼشتٍح
انًتذذج
ٌششح دوس انشخظٍاخ انتاسٌخٍح وٌشتطها
تانؼطالخ واالدتفاالخ انىطٍُح ( ٌىو انشهٍذ)

ٌذسك أهًٍح قًٍح انتضايخ

تاتغ دسس  :اصتخذاو انضشب الٌجاد انتىافٍق
دم انتًاسٌٍ انًضائم ص 888

طفً

يظاهش انتكٍف ػُذ َثاتاخ ودٍىاَاخ انغاتح

واجة

ػًم يقاسَح تٍٍ انًذاكاج وانتًىٌه

دم انًشاجؼه

طفً

يظاهش انتكٍف نهكائُاخ انذٍح تانًذٍظ واالساضى
انشطثح

دسس َشاط ػًم  :تًثٍم يضائم انقضًه
دم انتًاسٌٍ انزاتٍه ص878 -870

واجة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دم واجثاتً انًُزنٍه ص 877-878

طفً

دم تًاسٌٍ انكتاب ص 040

دسس  :انقضًه انى أجزاء يتضاوٌه
دم انتًاسٌٍ انزاتٍه ص 872-874

واجة

واجة ص 041

دم واجثاتً انًُزنٍه ص 811-876

طفً

دم تًاسٌٍ انكتاب ص 042

دسس :ػالقه انقضًه تانطشح
دم انتًاسٌٍ انزاتٍه 817-818

واجة

واجة ص 044

دم واجثاتً انًُزنٍه ص 817-811

طفً

دم تًاسٌٍ انكتاب ص 020

دسس :ػالقه انقًضه تانضشب
دم انتًاسٌٍ انزاتٍه ص 878-870

واجة

واجة ص 021

دم واجثاتً انًُزنٍه 877-878

واجة أفكش و أنىٌ طفذح 48
اصتكشف و أدذد طفذح 44

ػًم يششوع ػٍ انتضايخ يٍ خالل انشصى أو كتاتح
قظح قظٍشج تؼثش ػٍ انتضايخ أو تظىٌش انطانة
فً يىقف تضايخ و دفظها فً يهف انتشتٍح
األخالقٍح

QM-119-F3

