
 

QM-119-F3 

         

 

 لخطة االسبوعٌةا

  11/   10/  2018 إلــى        7/  10/ 2018 لألســـبـوع مــن                                    الثالث ) أ (الـــــصــف            

  

 

 

 

 

  English اللغخ العشثيخ التشثيخ االعالهيخ الوبدح

 ًىاتج التعلن

 اليىم

 يتلى اآليبد تالوح عليوخ 

 يفغش هعبًي الوفشداد 

 جوبلي لاليبديششح الوعًٌ اإل 

 قشاءح جهشيخ عليوخ. )األقذام الطبئشح( يقشأ الوتعلن القظخ 

  .يفغش الوتعلن الكلوبد هغتخذًهب الوعجن الىسقي أو الشقوي 

 كٌشبط إثشائييكتت الطبلت تلخيض لقظخ األقذام الطبئشح 

-To use adverbs of frequency to say how often 

something happens. 

-To describe characters using new adjectives. 

-Anchor –reading : Bear's Plum Tree : 

                 Practice reading   the story. 

 Pages 6-7-8-9-10. 

-Anchor- Writing: Make a simple poster about the story. 

Prepare a summary of the story.(not more three lines). 

 االحذ
 07 - 07الوفشداد والتشاكيت طفحخ  –قظخ األقذام الطبئشح  ششح عىسح العلق طفي

Bridge to Success     Learner's Book –Unit  1 

Lesson 15   Page  22 

 هي كتبة الٌشبط 07حل طفحخ  7707التذسيت علً تالوح االيبد هي  واجت
Bridge to Success     Activity Book –Unit  1 

Lesson 15   Page  20 

 االثٌيي
 قشاءح قظخ األقذام الطبئشح هي كتبة الطبلت هتبثعخ ششح الذسط طفي

Bridge to Success      Learner's Book –Unit  1 

Lesson 16   Page  23 

 هي كتبة الٌشبط 03حل طفحخ  071 77التذسيت علً تالوح اآليبد هي  واجت
Bridge to Success      Activity Book –Unit  1 

Lesson 16   Page  22 

 الثالثبء
 طفي

 حل اًشطخ الذسط
هي كتبة الطبلت علً دفتش اإلهالء 88إهالء طفحخ   

Bridge to Success      Learner's Book –Unit  1 

Lesson 17 Page  24 

 __________________ حفظ عىسح العلق واجت
Bridge to Success    Activity Book –Unit  1 

Lesson 17   Page  23 

 االسثعبء
 طفي

 

 هي كتبة الٌشبط 00+ سحلتي هع كلوخ ) ثشاعخ ( طفحخ  07حل طفحخ 
Pop Quiz               L.Bk pages (11-13- 14- 15) 

      A.Bk Pages (11 – 12-13-14-15) 

 -------------------------- هي كتبة الٌشبط 03حل طفحخ  واجت

 خويظال
 هي كتبة الٌشبط 03 – 03قظخ سيوب والجلجل طفحخ  طفي

Bridge to Success      Learner's Book –Unit  1 

Lesson 18   Page  24 

 __________________ واجت
Write a short paragraph using the adverbs of frequency 

(always-never- sometimes-usually). 



 

QM-119-F3 

 

       

 التشثيخ االخالقيخ  الذساعبد االجتوبعيخ  الشيبضيبدا علىمال الوبدح

 ًىاتج التعلن

 اليىم

  يحذد اجضاء الجزسح 

 يغتٌتج كيف تٌتج الٌجبتبد 

  يقبسى ثيي تكبثش الٌجبد الضهشي والظٌىثشيبد 

 يغتٌتج كيف تٌوى ثعض الٌجبتبد ثذوى ثزوس 

 أى يكىى قبدًسا  علي جوع األعذاد هي ثالثخ أسقبم 

 قبدًسا  علي جوع األعذاد هي أسثعخ أسقبم أى يكىى 

 أى يحل الوغبئل ثإعتشاتيجيخ 0 إجبثبد هٌطقيخ 

 أى يطشح رهٌيًب

ٌشرح الدور القٌادي 

للشخصٌات الوطنٌة )محمد 

بن زاٌد( فً نهضة دولة 

 اإلمارات .

يعجش عي االهتٌبى والتقذيش 

 لألخشيي.

 االحذ

 80و 83حل اعئلخ الكتبة ص  طفي
 األعذاد هي ثالثخ أسقبمدسط 0 جوع ال

 13-13حل التوبسيي الزاتيخ و حل الوغبئل طفحخ 
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 18-10حل الىاججبد الوٌضليخ طفحخ  17صساعخ ثععض الجزوس ًشبط ص  واجت

 االثٌيي

 كيف تٌوى الٌجبتبد هي الجزسح   طفي
 سط 0 جوع الاألعذاد هي أسثعخ أسقبمد

 773-770حل التوبسيي الزاتيخ و حل الوغبئل طفحخ 

 773-773حل الىاججبد الوٌضليخ طفحخ  ًشبط سعن اجضاء الجزسح وهشاحل ًوى الٌجبد واجت

 الثالثبء

 كيف تٌتج الٌجبتبد الجزوس  طفي
 دسط 0 حل الوغبئل ثإعتشاتيجيخ 0 إجبثبد هٌطقيخ

 778+ توشيي علي اإلعتشاتيجيخ طفحخ  770إلعتشاتيجيخ طفحخ تعلن ا

 773حل الىاججبد الوٌضليخ طفحخ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واجت

 االسثعبء
 هب الوقظىد ثذوسح حيبح الٌجبد طفي

 تبثع دسط 0 حل الوغبئل ثإعتشاتيجيخ 0 إجبثبد هٌطقيخ

 771تطجيق اإلعتشاتيجيخ طفحخ 

 

 واجت
ًشبط ثبلظىس او الشعن يقبسى ثيي دوسح حيبح الٌجبد الضهشي 

 والظٌىثشيبد 
 770+773حل الوشاجعخ طفحخ 

 الخويظ

 دوسح حيبح الغشخظ  طفي

 إختجبس قظيش هي دسط 0الجوع الزهٌي +تقذيش الوجبهيع

 83إلي طفحخ  00هي طفحخ 

 730ثبإلضبفخ إلي دسط 0 الطشح الزهٌي طفحخ 

 وسقخ عول 0 حظبد األعجىع  777واجت ص  تواج



 

QM-119-F3 

         

 

 لخطة االسبوعٌةا

  11/   10/  2018 إلــى        7/  10/ 2018 لألســـبـوع مــن                              ( بالثالث ) الـــــصــف             

  

 

 

 

 

  English اللغخ العشثيخ التشثيخ االعالهيخ الوبدح

 ًىاتج التعلن

 ليىما

 يتلى اآليبد تالوح عليوخ 

 يفغش هعبًي الوفشداد 

 يششح الوعًٌ اإلجوبلي لاليبد 

 قشاءح جهشيخ عليوخ. )األقذام الطبئشح( يقشأ الوتعلن القظخ 

  .يفغش الوتعلن الكلوبد هغتخذًهب الوعجن الىسقي أو الشقوي 

 كٌشبط إثشائييكتت الطبلت تلخيض لقظخ األقذام الطبئشح 

-To use adverbs of frequency to say how often 

something happens. 

-To describe characters using new adjectives. 

-Anchor –reading : Bear's Plum Tree : 

                 Practice reading   the story. 

 Pages 6-7-8-9-10. 

-Anchor- Writing: Make a simple poster about the story. 

Prepare a summary of the story.(not more three lines). 

 االحذ
 07 - 07الوفشداد والتشاكيت طفحخ  –قظخ األقذام الطبئشح  ششح عىسح العلق طفي

Bridge to Success     Learner's Book –Unit  1 

Lesson 15   Page  22 

 هي كتبة الٌشبط 07حل طفحخ  7707التذسيت علً تالوح االيبد هي  واجت
Bridge to Success     Activity Book –Unit  1 

Lesson 15   Page  20 

 االثٌيي
 قشاءح قظخ األقذام الطبئشح هي كتبة الطبلت هتبثعخ ششح الذسط طفي

Bridge to Success      Learner's Book –Unit  1 

Lesson 16   Page  23 

 هي كتبة الٌشبط 03حل طفحخ  071 77التذسيت علً تالوح اآليبد هي  واجت
Bridge to Success      Activity Book –Unit  1 

Lesson 16   Page  22 

 الثالثبء
 طفي

 حل اًشطخ الذسط
هي كتبة الطبلت علً دفتش اإلهالء 88إهالء طفحخ   

Bridge to Success      Learner's Book –Unit  1 

Lesson 17 Page  24 

 __________________ حفظ عىسح العلق واجت
Bridge to Success    Activity Book –Unit  1 

Lesson 17   Page  23 

 االسثعبء
 طفي

 

 هي كتبة الٌشبط 00+ سحلتي هع كلوخ ) ثشاعخ ( طفحخ  07حل طفحخ 
Pop Quiz               L.Bk pages (11-13- 14- 15) 

      A.Bk Pages (11 – 12-13-14-15) 

 -------------------------- هي كتبة الٌشبط 03حل طفحخ  واجت

 خويظال
 هي كتبة الٌشبط 03 – 03قظخ سيوب والجلجل طفحخ  طفي

Bridge to Success      Learner's Book –Unit  1 

Lesson 18   Page  24 

 __________________ واجت
Write a short paragraph using the adverbs of frequency 

(always-never- sometimes-usually). 



 

QM-119-F3 

 

       

 التشثيخ االخالقيخ  الذساعبد االجتوبعيخ  الشيبضيبدا علىمال الوبدح

 ًىاتج التعلن

 اليىم

  يحذد اجضاء الجزسح 

 يغتٌتج كيف تٌتج الٌجبتبد 

  يقبسى ثيي تكبثش الٌجبد الضهشي والظٌىثشيبد 

 يغتٌتج كيف تٌوى ثعض الٌجبتبد ثذوى ثزوس 

 أى يكىى قبدًسا  علي جوع األعذاد هي ثالثخ أسقبم 

 قبدًسا  علي جوع األعذاد هي أسثعخ أسقبم أى يكىى 

 أى يحل الوغبئل ثإعتشاتيجيخ 0 إجبثبد هٌطقيخ 

 أى يطشح رهٌيًب

ٌشرح الدور القٌادي 

للشخصٌات الوطنٌة )محمد 

بن زاٌد( فً نهضة دولة 

 اإلمارات .

يعجش عي االهتٌبى والتقذيش 

 لألخشيي.

 االحذ

 80و 83حل اعئلخ الكتبة ص  طفي
 األعذاد هي ثالثخ أسقبمدسط 0 جوع ال

 13-13حل التوبسيي الزاتيخ و حل الوغبئل طفحخ 
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 18-10حل الىاججبد الوٌضليخ طفحخ  17صساعخ ثععض الجزوس ًشبط ص  واجت

 االثٌيي

 كيف تٌوى الٌجبتبد هي الجزسح   طفي
 سط 0 جوع الاألعذاد هي أسثعخ أسقبمد

 773-770حل التوبسيي الزاتيخ و حل الوغبئل طفحخ 

 773-773حل الىاججبد الوٌضليخ طفحخ  ًشبط سعن اجضاء الجزسح وهشاحل ًوى الٌجبد واجت

 الثالثبء

 كيف تٌتج الٌجبتبد الجزوس  طفي
 دسط 0 حل الوغبئل ثإعتشاتيجيخ 0 إجبثبد هٌطقيخ

 778+ توشيي علي اإلعتشاتيجيخ طفحخ  770إلعتشاتيجيخ طفحخ تعلن ا

 773حل الىاججبد الوٌضليخ طفحخ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واجت

 االسثعبء
 هب الوقظىد ثذوسح حيبح الٌجبد طفي

 تبثع دسط 0 حل الوغبئل ثإعتشاتيجيخ 0 إجبثبد هٌطقيخ

 771تطجيق اإلعتشاتيجيخ طفحخ 

 

 واجت
ًشبط ثبلظىس او الشعن يقبسى ثيي دوسح حيبح الٌجبد الضهشي 

 والظٌىثشيبد 
 770+773حل الوشاجعخ طفحخ 

 الخويظ

 دوسح حيبح الغشخظ  طفي

 إختجبس قظيش هي دسط 0الجوع الزهٌي +تقذيش الوجبهيع

 83إلي طفحخ  00هي طفحخ 

 730ثبإلضبفخ إلي دسط 0 الطشح الزهٌي طفحخ 

 وسقخ عول 0 حظبد األعجىع  777واجت ص  تواج



 

QM-119-F3 

         

 

 لخطة االسبوعٌةا

  11/   10/  2018 إلــى        7/  10/ 2018 لألســـبـوع مــن                              ( ج )الثالثالـــــصــف            

  

 

 

 

 

  English اللغخ العشثيخ التشثيخ االعالهيخ الوبدح

 ًىاتج التعلن

 يىمال

 يتلى اآليبد تالوح عليوخ 

 يفغش هعبًي الوفشداد 

 يششح الوعًٌ اإلجوبلي لاليبد 

 قشاءح جهشيخ عليوخ. )األقذام الطبئشح( يقشأ الوتعلن القظخ 

  .يفغش الوتعلن الكلوبد هغتخذًهب الوعجن الىسقي أو الشقوي 

 كٌشبط إثشائييكتت الطبلت تلخيض لقظخ األقذام الطبئشح 

-To use adverbs of frequency to say how often 

something happens. 

-To describe characters using new adjectives. 

-Anchor –reading : Bear's Plum Tree : 

                 Practice reading   the story. 

 Pages 6-7-8-9-10. 

-Anchor- Writing: Make a simple poster about the story. 

Prepare a summary of the story.(not more three lines). 

 االحذ
 07 - 07الوفشداد والتشاكيت طفحخ  –قظخ األقذام الطبئشح  ششح عىسح العلق طفي

Bridge to Success     Learner's Book –Unit  1 

Lesson 15   Page  22 

 هي كتبة الٌشبط 07حل طفحخ  7707التذسيت علً تالوح االيبد هي  واجت
Bridge to Success     Activity Book –Unit  1 

Lesson 15   Page  20 

 االثٌيي
 قشاءح قظخ األقذام الطبئشح هي كتبة الطبلت هتبثعخ ششح الذسط طفي

Bridge to Success      Learner's Book –Unit  1 

Lesson 16   Page  23 

 هي كتبة الٌشبط 03حل طفحخ  071 77التذسيت علً تالوح اآليبد هي  واجت
Bridge to Success      Activity Book –Unit  1 

Lesson 16   Page  22 

 الثالثبء
 طفي

 حل اًشطخ الذسط
هي كتبة الطبلت علً دفتش اإلهالء 88إهالء طفحخ   

Bridge to Success      Learner's Book –Unit  1 

Lesson 17 Page  24 

 __________________ حفظ عىسح العلق واجت
Bridge to Success    Activity Book –Unit  1 

Lesson 17   Page  23 

 االسثعبء
 طفي

 

 هي كتبة الٌشبط 00+ سحلتي هع كلوخ ) ثشاعخ ( طفحخ  07حل طفحخ 
Pop Quiz               L.Bk pages (11-13- 14- 15) 

      A.Bk Pages (11 – 12-13-14-15) 

 -------------------------- هي كتبة الٌشبط 03حل طفحخ  واجت

 خويظال
 هي كتبة الٌشبط 03 – 03قظخ سيوب والجلجل طفحخ  طفي

Bridge to Success      Learner's Book –Unit  1 

Lesson 18   Page  24 

 __________________ واجت
Write a short paragraph using the adverbs of frequency 

(always-never- sometimes-usually). 



 

QM-119-F3 

 

       

 التشثيخ االخالقيخ  الذساعبد االجتوبعيخ  الشيبضيبدا علىمال الوبدح

 ًىاتج التعلن

 اليىم

  يحذد اجضاء الجزسح 

 يغتٌتج كيف تٌتج الٌجبتبد 

  يقبسى ثيي تكبثش الٌجبد الضهشي والظٌىثشيبد 

 يغتٌتج كيف تٌوى ثعض الٌجبتبد ثذوى ثزوس 

 أى يكىى قبدًسا  علي جوع األعذاد هي ثالثخ أسقبم 

 قبدًسا  علي جوع األعذاد هي أسثعخ أسقبم أى يكىى 

 أى يحل الوغبئل ثإعتشاتيجيخ 0 إجبثبد هٌطقيخ 

 أى يطشح رهٌيًب

ٌشرح الدور القٌادي 

للشخصٌات الوطنٌة )محمد 

بن زاٌد( فً نهضة دولة 

 اإلمارات .

يعجش عي االهتٌبى والتقذيش 

 لألخشيي.

 االحذ

 80و 83حل اعئلخ الكتبة ص  طفي
 األعذاد هي ثالثخ أسقبمدسط 0 جوع ال

 13-13حل التوبسيي الزاتيخ و حل الوغبئل طفحخ 
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 18-10حل الىاججبد الوٌضليخ طفحخ  17صساعخ ثععض الجزوس ًشبط ص  واجت

 االثٌيي

 كيف تٌوى الٌجبتبد هي الجزسح   طفي
 سط 0 جوع الاألعذاد هي أسثعخ أسقبمد

 773-770حل التوبسيي الزاتيخ و حل الوغبئل طفحخ 

 773-773حل الىاججبد الوٌضليخ طفحخ  ًشبط سعن اجضاء الجزسح وهشاحل ًوى الٌجبد واجت

 الثالثبء

 كيف تٌتج الٌجبتبد الجزوس  طفي
 دسط 0 حل الوغبئل ثإعتشاتيجيخ 0 إجبثبد هٌطقيخ

 778+ توشيي علي اإلعتشاتيجيخ طفحخ  770إلعتشاتيجيخ طفحخ تعلن ا

 773حل الىاججبد الوٌضليخ طفحخ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واجت

 االسثعبء
 هب الوقظىد ثذوسح حيبح الٌجبد طفي

 تبثع دسط 0 حل الوغبئل ثإعتشاتيجيخ 0 إجبثبد هٌطقيخ

 771تطجيق اإلعتشاتيجيخ طفحخ 

 

 واجت
ًشبط ثبلظىس او الشعن يقبسى ثيي دوسح حيبح الٌجبد الضهشي 

 والظٌىثشيبد 
 770+773حل الوشاجعخ طفحخ 

 الخويظ

 دوسح حيبح الغشخظ  طفي

 إختجبس قظيش هي دسط 0الجوع الزهٌي +تقذيش الوجبهيع

 83إلي طفحخ  00هي طفحخ 

 730ثبإلضبفخ إلي دسط 0 الطشح الزهٌي طفحخ 

 وسقخ عول 0 حظبد األعجىع  777واجت ص  تواج



 

QM-119-F3 

         

 

 لخطة االسبوعٌةا

  11/   10/  2018 إلــى        7/  10/ 2018 لألســـبـوع مــن                             (دالثالث ) الـــــصــف           

  

 

 

 

 

  English اللغخ العشثيخ التشثيخ االعالهيخ الوبدح

 ًىاتج التعلن

 اليىم

 يتلى اآليبد تالوح عليوخ 

 يفغش هعبًي الوفشداد 

 يششح الوعًٌ اإلجوبلي لاليبد 

 قشاءح جهشيخ عليوخ. )األقذام الطبئشح( يقشأ الوتعلن القظخ 

  .يفغش الوتعلن الكلوبد هغتخذًهب الوعجن الىسقي أو الشقوي 

 كٌشبط إثشائييكتت الطبلت تلخيض لقظخ األقذام الطبئشح 

-To use adverbs of frequency to say how often 

something happens. 

-To describe characters using new adjectives. 

-Anchor –reading : Bear's Plum Tree : 

                 Practice reading   the story. 

 Pages 6-7-8-9-10. 

-Anchor- Writing: Make a simple poster about the story. 

Prepare a summary of the story.(not more three lines). 

 االحذ
 07 - 07الوفشداد والتشاكيت طفحخ  –قظخ األقذام الطبئشح  ششح عىسح العلق طفي

Bridge to Success     Learner's Book –Unit  1 

Lesson 15   Page  22 

 هي كتبة الٌشبط 07حخ حل طف 7707التذسيت علً تالوح االيبد هي  واجت
Bridge to Success     Activity Book –Unit  1 

Lesson 15   Page  20 

 االثٌيي
 قشاءح قظخ األقذام الطبئشح هي كتبة الطبلت هتبثعخ ششح الذسط طفي

Bridge to Success      Learner's Book –Unit  1 

Lesson 16   Page  23 

 هي كتبة الٌشبط 03حل طفحخ  071 77د هي التذسيت علً تالوح اآليب واجت
Bridge to Success      Activity Book –Unit  1 

Lesson 16   Page  22 

 الثالثبء
 طفي

 حل اًشطخ الذسط
هي كتبة الطبلت علً دفتش اإلهالء 88إهالء طفحخ   

Bridge to Success      Learner's Book –Unit  1 

Lesson 17 Page  24 

 __________________ عىسح العلق حفظ واجت
Bridge to Success    Activity Book –Unit  1 

Lesson 17   Page  23 

 االسثعبء
 طفي

 

 هي كتبة الٌشبط 00+ سحلتي هع كلوخ ) ثشاعخ ( طفحخ  07حل طفحخ 
Pop Quiz               L.Bk pages (11-13- 14- 15) 

      A.Bk Pages (11 – 12-13-14-15) 

 -------------------------- هي كتبة الٌشبط 03حل طفحخ  واجت

 الخويظ
 هي كتبة الٌشبط 03 – 03قظخ سيوب والجلجل طفحخ  طفي

Bridge to Success      Learner's Book –Unit  1 

Lesson 18   Page  24 

 __________________ واجت
Write a short paragraph using the adverbs of frequency 

(always-never- sometimes-usually). 



 

QM-119-F3 

 

       

 التشثيخ االخالقيخ  الذساعبد االجتوبعيخ  الشيبضيبدا العلىم الوبدح

 ًىاتج التعلن

 اليىم

  يحذد اجضاء الجزسح 

 يغتٌتج كيف تٌتج الٌجبتبد 

  يقبسى ثيي تكبثش الٌجبد الضهشي والظٌىثشيبد 

 ثذوى ثزوس يغتٌتج كيف تٌوى ثعض الٌجبتبد 

 أى يكىى قبدًسا  علي جوع األعذاد هي ثالثخ أسقبم 

 أى يكىى قبدًسا  علي جوع األعذاد هي أسثعخ أسقبم 

 أى يحل الوغبئل ثإعتشاتيجيخ 0 إجبثبد هٌطقيخ 

 أى يطشح رهٌيًب

ٌشرح الدور القٌادي 

للشخصٌات الوطنٌة )محمد 

بن زاٌد( فً نهضة دولة 

 اإلمارات .

التقذيش يعجش عي االهتٌبى و

 لألخشيي.

 االحذ

 80و 83حل اعئلخ الكتبة ص  طفي
 دسط 0 جوع الاألعذاد هي ثالثخ أسقبم

 13-13حل التوبسيي الزاتيخ و حل الوغبئل طفحخ 
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 18-10لوٌضليخ طفحخ حل الىاججبد ا 17صساعخ ثععض الجزوس ًشبط ص  واجت

 االثٌيي

 كيف تٌوى الٌجبتبد هي الجزسح   طفي
 دسط 0 جوع الاألعذاد هي أسثعخ أسقبم

 773-770حل التوبسيي الزاتيخ و حل الوغبئل طفحخ 

 773-773حل الىاججبد الوٌضليخ طفحخ  ًشبط سعن اجضاء الجزسح وهشاحل ًوى الٌجبد واجت

 الثالثبء

 جبتبد الجزوس كيف تٌتج الٌ طفي
 دسط 0 حل الوغبئل ثإعتشاتيجيخ 0 إجبثبد هٌطقيخ

 778+ توشيي علي اإلعتشاتيجيخ طفحخ  770تعلن اإلعتشاتيجيخ طفحخ 

 773حل الىاججبد الوٌضليخ طفحخ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واجت

 االسثعبء
 هب الوقظىد ثذوسح حيبح الٌجبد طفي

 ل الوغبئل ثإعتشاتيجيخ 0 إجبثبد هٌطقيختبثع دسط 0 ح

 771تطجيق اإلعتشاتيجيخ طفحخ 

 

 واجت
ًشبط ثبلظىس او الشعن يقبسى ثيي دوسح حيبح الٌجبد الضهشي 

 والظٌىثشيبد 
 770+773حل الوشاجعخ طفحخ 

 الخويظ

 دوسح حيبح الغشخظ  طفي

 إختجبس قظيش هي دسط 0الجوع الزهٌي +تقذيش الوجبهيع

 83إلي طفحخ  00خ هي طفح

 730ثبإلضبفخ إلي دسط 0 الطشح الزهٌي طفحخ 

 وسقخ عول 0 حظبد األعجىع  777واجت ص  واجت



 

QM-119-F3 

         

 

 لخطة االسبوعٌةا

  11/   10/  2018 إلــى        7/  10/ 2018 لألســـبـوع مــن                             ( )هـالثالث الـــــصــف             

  

 

 

 

 

  English اللغخ العشثيخ التشثيخ االعالهيخ الوبدح

 ًىاتج التعلن

 اليىم

 يتلى اآليبد تالوح عليوخ 

 يفغش هعبًي الوفشداد 

 يششح الوعًٌ اإلجوبلي لاليبد 

 قشاءح جهشيخ عليوخ. )األقذام الطبئشح( يقشأ الوتعلن القظخ 

  .يفغش الوتعلن الكلوبد هغتخذًهب الوعجن الىسقي أو الشقوي 

 كٌشبط إثشائيتت الطبلت تلخيض لقظخ األقذام الطبئشح يك

-To use adverbs of frequency to say how often 

something happens. 

-To describe characters using new adjectives. 

-Anchor –reading : Bear's Plum Tree : 

                 Practice reading   the story. 

 Pages 6-7-8-9-10. 

-Anchor- Writing: Make a simple poster about the story. 

Prepare a summary of the story.(not more three lines). 

 االحذ
 07 - 07الوفشداد والتشاكيت طفحخ  –قظخ األقذام الطبئشح  ششح عىسح العلق طفي

Bridge to Success     Learner's Book –Unit  1 

Lesson 15   Page  22 

 هي كتبة الٌشبط 07حل طفحخ  7707التذسيت علً تالوح االيبد هي  واجت
Bridge to Success     Activity Book –Unit  1 

Lesson 15   Page  20 

 االثٌيي
 قشاءح قظخ األقذام الطبئشح هي كتبة الطبلت هتبثعخ ششح الذسط طفي

Bridge to Success      Learner's Book –Unit  1 

Lesson 16   Page  23 

 هي كتبة الٌشبط 03حل طفحخ  071 77التذسيت علً تالوح اآليبد هي  واجت
Bridge to Success      Activity Book –Unit  1 

Lesson 16   Page  22 

 الثالثبء
 طفي

 حل اًشطخ الذسط
هي كتبة الطبلت علً دفتش اإلهالء 88إهالء طفحخ   

Bridge to Success      Learner's Book –Unit  1 

Lesson 17 Page  24 

 __________________ حفظ عىسح العلق واجت
Bridge to Success    Activity Book –Unit  1 

Lesson 17   Page  23 

 االسثعبء
 طفي

 

 هي كتبة الٌشبط 00+ سحلتي هع كلوخ ) ثشاعخ ( طفحخ  07حل طفحخ 
Pop Quiz               L.Bk pages (11-13- 14- 15) 

      A.Bk Pages (11 – 12-13-14-15) 

 -------------------------- هي كتبة الٌشبط 03حل طفحخ  واجت

 الخويظ
 هي كتبة الٌشبط 03 – 03قظخ سيوب والجلجل طفحخ  طفي

Bridge to Success      Learner's Book –Unit  1 

Lesson 18   Page  24 

 __________________ جتوا
Write a short paragraph using the adverbs of frequency 

(always-never- sometimes-usually). 



 

QM-119-F3 

 

       

 التشثيخ االخالقيخ  الذساعبد االجتوبعيخ  الشيبضيبدا العلىم الوبدح

 ًىاتج التعلن

 اليىم

  يحذد اجضاء الجزسح 

 يغتٌتج كيف تٌتج الٌجبتبد 

 يي تكبثش الٌجبد الضهشي والظٌىثشيبد يقبسى ث 

 يغتٌتج كيف تٌوى ثعض الٌجبتبد ثذوى ثزوس 

 أى يكىى قبدًسا  علي جوع األعذاد هي ثالثخ أسقبم 

 أى يكىى قبدًسا  علي جوع األعذاد هي أسثعخ أسقبم 

 أى يحل الوغبئل ثإعتشاتيجيخ 0 إجبثبد هٌطقيخ 

 أى يطشح رهٌيًب

ٌشرح الدور القٌادي 

لوطنٌة )محمد للشخصٌات ا

بن زاٌد( فً نهضة دولة 

 اإلمارات .

يعجش عي االهتٌبى والتقذيش 

 لألخشيي.

 االحذ

 80و 83حل اعئلخ الكتبة ص  طفي
 دسط 0 جوع الاألعذاد هي ثالثخ أسقبم

 13-13حل التوبسيي الزاتيخ و حل الوغبئل طفحخ 
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 18-10حل الىاججبد الوٌضليخ طفحخ  17صساعخ ثععض الجزوس ًشبط ص  واجت

 االثٌيي

 كيف تٌوى الٌجبتبد هي الجزسح   طفي
 دسط 0 جوع الاألعذاد هي أسثعخ أسقبم

 773-770حل التوبسيي الزاتيخ و حل الوغبئل طفحخ 

 773-773حل الىاججبد الوٌضليخ طفحخ  دًشبط سعن اجضاء الجزسح وهشاحل ًوى الٌجب واجت

 الثالثبء

 كيف تٌتج الٌجبتبد الجزوس  طفي
 دسط 0 حل الوغبئل ثإعتشاتيجيخ 0 إجبثبد هٌطقيخ

 778+ توشيي علي اإلعتشاتيجيخ طفحخ  770تعلن اإلعتشاتيجيخ طفحخ 

 773حخ حل الىاججبد الوٌضليخ طف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واجت

 االسثعبء
 هب الوقظىد ثذوسح حيبح الٌجبد طفي

 تبثع دسط 0 حل الوغبئل ثإعتشاتيجيخ 0 إجبثبد هٌطقيخ

 771تطجيق اإلعتشاتيجيخ طفحخ 

 

 واجت
ًشبط ثبلظىس او الشعن يقبسى ثيي دوسح حيبح الٌجبد الضهشي 

 والظٌىثشيبد 
 770+773حل الوشاجعخ طفحخ 

 الخويظ

 الغشخظ  دوسح حيبح طفي

 إختجبس قظيش هي دسط 0الجوع الزهٌي +تقذيش الوجبهيع

 83إلي طفحخ  00هي طفحخ 

 730ثبإلضبفخ إلي دسط 0 الطشح الزهٌي طفحخ 

 وسقخ عول 0 حظبد األعجىع  777واجت ص  واجت



 

QM-119-F3 

         

 

 لخطة االسبوعٌةا

  11/   10/  2018 إلــى        7/  10/ 2018 لألســـبـوع مــن                             ( والثالث ) الـــــصــف             

  

 

 

 

 

  English اللغخ العشثيخ التشثيخ االعالهيخ الوبدح

 ًىاتج التعلن

 اليىم

 يتلى اآليبد تالوح عليوخ 

 يفغش هعبًي الوفشداد 

 يششح الوعًٌ اإلجوبلي لاليبد 

 ليوخ.قشاءح جهشيخ ع )األقذام الطبئشح( يقشأ الوتعلن القظخ 

  .يفغش الوتعلن الكلوبد هغتخذًهب الوعجن الىسقي أو الشقوي 

 كٌشبط إثشائييكتت الطبلت تلخيض لقظخ األقذام الطبئشح 

-To use adverbs of frequency to say how often 

something happens. 

-To describe characters using new adjectives. 

-Anchor –reading : Bear's Plum Tree : 

                 Practice reading   the story. 

 Pages 6-7-8-9-10. 

-Anchor- Writing: Make a simple poster about the story. 

Prepare a summary of the story.(not more three lines). 

 االحذ
 07 - 07يت طفحخ الوفشداد والتشاك –قظخ األقذام الطبئشح  ششح عىسح العلق طفي

Bridge to Success     Learner's Book –Unit  1 

Lesson 15   Page  22 

 هي كتبة الٌشبط 07حل طفحخ  7707التذسيت علً تالوح االيبد هي  واجت
Bridge to Success     Activity Book –Unit  1 

Lesson 15   Page  20 

 االثٌيي
 ألقذام الطبئشح هي كتبة الطبلتقشاءح قظخ ا هتبثعخ ششح الذسط طفي

Bridge to Success      Learner's Book –Unit  1 

Lesson 16   Page  23 

 هي كتبة الٌشبط 03حل طفحخ  071 77التذسيت علً تالوح اآليبد هي  واجت
Bridge to Success      Activity Book –Unit  1 

Lesson 16   Page  22 

 الثالثبء
 طفي

 الذسطحل اًشطخ 
هي كتبة الطبلت علً دفتش اإلهالء 88إهالء طفحخ   

Bridge to Success      Learner's Book –Unit  1 

Lesson 17 Page  24 

 __________________ حفظ عىسح العلق واجت
Bridge to Success    Activity Book –Unit  1 

Lesson 17   Page  23 

 االسثعبء
 طفي

 

 هي كتبة الٌشبط 00ي هع كلوخ ) ثشاعخ ( طفحخ + سحلت 07حل طفحخ 
Pop Quiz               L.Bk pages (11-13- 14- 15) 

      A.Bk Pages (11 – 12-13-14-15) 

 -------------------------- هي كتبة الٌشبط 03حل طفحخ  واجت

 الخويظ
 هي كتبة الٌشبط 03 – 03قظخ سيوب والجلجل طفحخ  طفي

Bridge to Success      Learner's Book –Unit  1 

Lesson 18   Page  24 

 __________________ واجت
Write a short paragraph using the adverbs of frequency 

(always-never- sometimes-usually). 



 

QM-119-F3 

 

       

 التشثيخ االخالقيخ  الذساعبد االجتوبعيخ  الشيبضيبدا العلىم الوبدح

 التعلنًىاتج 

 اليىم

  يحذد اجضاء الجزسح 

 يغتٌتج كيف تٌتج الٌجبتبد 

  يقبسى ثيي تكبثش الٌجبد الضهشي والظٌىثشيبد 

 يغتٌتج كيف تٌوى ثعض الٌجبتبد ثذوى ثزوس 

 أى يكىى قبدًسا  علي جوع األعذاد هي ثالثخ أسقبم 

 أى يكىى قبدًسا  علي جوع األعذاد هي أسثعخ أسقبم 

 جيخ 0 إجبثبد هٌطقيخأى يحل الوغبئل ثإعتشاتي 

 أى يطشح رهٌيًب

ٌشرح الدور القٌادي 

للشخصٌات الوطنٌة )محمد 

بن زاٌد( فً نهضة دولة 

 اإلمارات .

يعجش عي االهتٌبى والتقذيش 

 لألخشيي.

 االحذ

 80و 83حل اعئلخ الكتبة ص  طفي
 دسط 0 جوع الاألعذاد هي ثالثخ أسقبم

 13-13حل التوبسيي الزاتيخ و حل الوغبئل طفحخ 

ص
ل 

ح
3

3
،

3
7

 

د
سا

هب
إل
 ا
د

شا
 ت

ى
ىا

عٌ
 ث

غن
ج

 ه
ل
عو

 

ت 
ٌا
ص

خ
ش

 ال
حد

أل
ر 

دٌ
تق

 و
كر

ش
ة 

اق
ط
 ب
مل

ع
 

 18-10حل الىاججبد الوٌضليخ طفحخ  17صساعخ ثععض الجزوس ًشبط ص  واجت

 االثٌيي

 كيف تٌوى الٌجبتبد هي الجزسح   طفي
 دسط 0 جوع الاألعذاد هي أسثعخ أسقبم

 773-770بئل طفحخ حل التوبسيي الزاتيخ و حل الوغ

 773-773حل الىاججبد الوٌضليخ طفحخ  ًشبط سعن اجضاء الجزسح وهشاحل ًوى الٌجبد واجت

 الثالثبء

 كيف تٌتج الٌجبتبد الجزوس  طفي
 دسط 0 حل الوغبئل ثإعتشاتيجيخ 0 إجبثبد هٌطقيخ

 778+ توشيي علي اإلعتشاتيجيخ طفحخ  770تعلن اإلعتشاتيجيخ طفحخ 

 773حل الىاججبد الوٌضليخ طفحخ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واجت

 االسثعبء
 هب الوقظىد ثذوسح حيبح الٌجبد طفي

 تبثع دسط 0 حل الوغبئل ثإعتشاتيجيخ 0 إجبثبد هٌطقيخ

 771تطجيق اإلعتشاتيجيخ طفحخ 

 

 واجت
شي ًشبط ثبلظىس او الشعن يقبسى ثيي دوسح حيبح الٌجبد الضه

 والظٌىثشيبد 
 770+773حل الوشاجعخ طفحخ 

 الخويظ

 دوسح حيبح الغشخظ  طفي

 إختجبس قظيش هي دسط 0الجوع الزهٌي +تقذيش الوجبهيع

 83إلي طفحخ  00هي طفحخ 

 730ثبإلضبفخ إلي دسط 0 الطشح الزهٌي طفحخ 

 وسقخ عول 0 حظبد األعجىع  777واجت ص  واجت


