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 الخطة االسبوعية
 27/ 2/  2020إلــى         23/  2/  2020لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتٍح انتزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاتج انتعهى    
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌثٍٍ َظة أتً تكز انظذٌك رضً هللا عُه. 

 عُه ٌظتُتج طفاخ أتً تكز انظذٌك رضً هللا. 

 ( يٍ طىرج انًشيم9-1ٌتهى اٌَاخ ). 

 .ٌمزأ انُض لزاءج جهزٌح طهًٍح 

 ٌ كتاتح طهًٍح. وطفًٍا ًَظاكتة 

 To write questions using (do – does) and 
answer them. 

 To recognize verbs in past simple tense. 

Reading: Anchor – Prepare and read the story WORMS 
- Pages 93 - 98. 

Writing: Write a short paragraph about worms. 
(What are worms? Are worms good or bad? Why?) 

 االحذ
 نتذرب عهى كتاتح َض وطفًا يٍ انذي نمة تانظذٌك؟ طفً

 Bridge to Success - Learner's Book   
Unit 6- Lesson 13 - Pages 121,122 

نكتابفً ا 80حم طفحح  واجة  يتاتعح انكتاتح 
 Bridge to Success - Learner's Book   

Unit 6 - Lesson 13 - Page 105 

 االثٍٍُ
 طفً

ٌظتخهض آثار إًٌاٌ أتً تكز انظذٌك تانُثً طهى هللا 

 عهٍه وطهى
 لزاءج يانك انُظز انذهثً

 Bridge to Success - Learner's Book   
Unit 6  - Lesson 14 - Page 123 

81حم طفحح جةوا يٍ كتاب انُشاط 54حم طفحح    
 Bridge to Success - Learner's Book   

Unit 6  - Lesson 14 -  Page 106 

 انثالثاء

 َشٍذ سيٍ انطفىنح (يٍ طىرج انًشيم9-1اطتكًال تظًٍع اٌَاخ ) طفً
Pop Quiz 

L.Bk Pages (111-112-113-117-118) 
A.Bk Pages (96-97-98-102) 

 .................................... واجة
يٍ كتاب انطانة عهى دفتز  130َظخ انُشٍذ طفحح 

 انُظخ
Project: Choose two bugs and write about them. 

 

 األرتعاء
 .................................... طفً

    Bridge to Success - Learner's Book نص االستماع: المعلمة الماهرة 
Unit 6 - Lesson 15 - Page 124 

 .................................... .................................... واجة
 Bridge to Success -  Learner's Book   

Unit 6 - Lesson 15 - Page 107 

 انخًٍض
 .................................... طفً

    Bridge to Success - Learner's Book مسرح
Unit 6- Lesson  17 - Page 126 

 .................................... .................................... واجة
 Bridge to Success - Learner's Book   

Unit 6 - Lesson 17 - Page 109 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتظًٍى و انتكُىنىجٍا انتزتٍح األخاللٍح اخ االجتًاعٍحانذراط انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌمٍض طىل انًادج 

  ٌمٍض حجى انًادج 

  ٌمٍض كتهح انًادج 

  ٌٌمارٌ تٍٍ انكتهح و انىس 

 .ٌظتُتج انطانة يفهىو انًعادنح 

 حٌكتة انطانة يعادنح نتًثٍم انجًه . 

 َح ٌحم انطانة انًظائم انهفظٍح انًكى

 يٍ خطىتٍٍ.

  ٌظتخذو انطانة انتفكٍز انًُطمً نحم

 انًظائم.

 ٌتعزف انطانة عهى انكظىر. 

 .ٌكتة انطانة كظز انىحذج 

  ٌمظى انطانة انكم انً اجشاء

 يتظاوٌح.

يناقش أهمية التراث وأنواعه 
 في دولة اإلمارات.

انتظزف تطزق تذل عهى 

أَهى ٌعزفىٌ يعُى أٌ ٌكىٌ 

انًزء يزاعٍا نشعىر 

 ٌٍ .اَخز

Identify how to build 
a crane using the 
magnetic hook. 

 
536انً ص 533كتاتح انًعادالخ ص لٍاص انطىل  تاطتخذاو انُظاو انًتزي  طفً  

 طفً: يفهىو انتزاث

الطفً : اختز أحذ األَشطح 

انتزاثٍح واجًع عُها تعض 

 انًعهىياخ.

 الطفً  : طٍذ انظمىر.

 76واجة : ص 

 انتزاثٍح .طفً: األَشطح 

الطفً : أجًع طىر عٍ أهى 

 األَشطح انتزاثٍح.

 طفً :تظاو ٌمذو يشزوعه

 4انتًزٌٍ  39واجة:ص 

b
u
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n
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 538ص – 537ص كتاب انُشاط  95واجة ص  واجة

 االثٍٍُ
 طفً

ٌمٍض حجى انًادج انًُتظًح  انشكم و 

 غٍز انًُتظًح 

 حم انًظائم انهفظٍح انًكىَح يٍ خطىتٍٍ

 524انى 539ص 

  543ص .................................... واجة

 انثالثاء
 لٍاص كتهح انًادج  طفً

تكًهح درص حم انًظائم انهفظٍح انًكىَح يٍ 

 خطىتٍٍ

 544ص  96واجة كتاب انُشاط ص  واجة

 األرتعاء
 548انً 545اطتمظاء حم انًظائم ص ٌمارٌ تٍٍ انكتهح و انىسٌ  طفً

 555ص .................................... واجة

 انخًٍض
 566انً ص  563كظىر انىحذاخ ص حم انتذرٌثاخ  طفً

 568ص – 567ص كتاب انطانة  344واجة ص  واجة
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kh 

 الخطة االسبوعية
 27/ 2/  2020إلــى         23/  2/  2020لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتٍح انتزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 .ٌثٍٍ َظة أتً تكز انظذٌك رضً هللا عُه 

 .ٌظتُتج طفاخ أتً تكز انظذٌك رضً هللا عُه 

 ( يٍ طىرج انًشيم.9-1ٌتهى اٌَاخ ) 

 .ٌمزأ انُض لزاءج جهزٌح طهًٍح 

 .ٌكتة ًَظا وطفًٍا كتاتح طهًٍح 

 To write questions using (do – does) and 
answer them. 

 To recognize verbs in past simple tense. 

Reading: Anchor – Prepare and read the story WORMS 
- Pages 93 - 98. 

Writing: Write a short paragraph about worms. 
(What are worms? Are worms good or bad? Why?) 

 االحذ
 نتذرب عهى كتاتح َض وطفًا يٍ انذي نمة تانظذٌك؟ طفً

 Bridge to Success - Learner's Book   
Unit 6- Lesson 13 - Pages 121,122 

فً انكتاب 80حم طفحح  واجة  يتاتعح انكتاتح 
 Bridge to Success - Learner's Book   

Unit 6 - Lesson 13 - Page 105 

 االثٍٍُ
 طفً

آثار إًٌاٌ أتً تكز انظذٌك تانُثً طهى هللا  ٌظتخهض

 عهٍه وطهى
 لزاءج يانك انُظز انذهثً

 Bridge to Success - Learner's Book   
Unit 6  - Lesson 14 - Page 123 

81حم طفحح واجة يٍ كتاب انُشاط 54حم طفحح    
 Bridge to Success - Learner's Book   

Unit 6  - Lesson 14 -  Page 106 

 انثالثاء

 َشٍذ سيٍ انطفىنح (يٍ طىرج انًشيم9-1اطتكًال تظًٍع اٌَاخ ) طفً
Pop Quiz 

L.Bk Pages (111-112-113-117-118) 
A.Bk Pages (96-97-98-102) 

 .................................... واجة
يٍ كتاب انطانة عهى دفتز  130َظخ انُشٍذ طفحح 

 انُظخ
Project: Choose two bugs and write about them. 

 

 األرتعاء
 .................................... طفً

    Bridge to Success - Learner's Book نص االستماع: المعلمة الماهرة 
Unit 6 - Lesson 15 - Page 124 

 .................................... .................................... واجة
 Bridge to Success -  Learner's Book   

Unit 6 - Lesson 15 - Page 107 

 انخًٍض
 .................................... طفً

    Bridge to Success - Learner's Book مسرح
Unit 6- Lesson  17 - Page 126 

 .................................... .................................... واجة
 Bridge to Success - Learner's Book   

Unit 6 - Lesson 17 - Page 109 
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 ( ب )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتظًٍى و انتكُىنىجٍا انتزتٍح األخاللٍح انذراطاخ االجتًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌمٍض طىل انًادج 

 انًادج  ٌمٍض حجى 

  ٌمٍض كتهح انًادج 

  ٌٌمارٌ تٍٍ انكتهح و انىس 

 .ٌظتُتج انطانة يفهىو انًعادنح 

 . ٌكتة انطانة يعادنح نتًثٍم انجًهح 

  ٌحم انطانة انًظائم انهفظٍح انًكىَح

 يٍ خطىتٍٍ.

  ٌظتخذو انطانة انتفكٍز انًُطمً نحم

 انًظائم.

 .ٌتعزف انطانة عهى انكظىر 

 .ٌكتة انطانة كظز انىحذج 

  ٌمظى انطانة انكم انً اجشاء

 يتظاوٌح.

يناقش أهمية التراث وأنواعه 
 في دولة اإلمارات.

انتظزف تطزق تذل عهى 

أَهى ٌعزفىٌ يعُى أٌ ٌكىٌ 

انًزء يزاعٍا نشعىر 

 اَخزٌٍ .

Identify how to build 
a crane using the 
magnetic hook. 

 االحذ
536انً ص 533كتاتح انًعادالخ ص لٍاص انطىل  تاطتخذاو انُظاو انًتزي  طفً  

 طفً: يفهىو انتزاث

الطفً : اختز أحذ األَشطح 

انتزاثٍح واجًع عُها تعض 

 انًعهىياخ.

 الطفً  : طٍذ انظمىر.

 76واجة : ص 

 طفً: األَشطح انتزاثٍح .

الطفً : أجًع طىر عٍ أهى 

 األَشطح انتزاثٍح.

 طفً :تظاو ٌمذو يشزوعه

 4انتًزٌٍ  39واجة:ص 

b
u

il
d

 a
 c

ra
n

e
 

 538ص – 537ص كتاب انُشاط  95واجة ص  واجة

 االثٍٍُ
 طفً

ٌمٍض حجى انًادج انًُتظًح  انشكم و 

 غٍز انًُتظًح 

 حم انًظائم انهفظٍح انًكىَح يٍ خطىتٍٍ

 524انى 539ص 

  543ص .................................... واجة

 انثالثاء
 لٍاص كتهح انًادج  طفً

ح درص حم انًظائم انهفظٍح انًكىَح يٍ تكًه

 خطىتٍٍ

 544ص  96واجة كتاب انُشاط ص  واجة

 األرتعاء
 548انً 545اطتمظاء حم انًظائم ص ٌمارٌ تٍٍ انكتهح و انىسٌ  طفً

 555ص .................................... واجة

 انخًٍض
 566ً ص ان 563كظىر انىحذاخ ص حم انتذرٌثاخ  طفً

 568ص – 567ص كتاب انطانة  344واجة ص  واجة
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 الخطة االسبوعية
 27/ 2/  2020إلــى         23/  2/  2020لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتٍح انتزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 نظذٌك رضً هللا عُه.ٌثٍٍ َظة أتً تكز ا 

 .ٌظتُتج طفاخ أتً تكز انظذٌك رضً هللا عُه 

 ( يٍ طىرج انًشيم.9-1ٌتهى اٌَاخ ) 

 .ٌمزأ انُض لزاءج جهزٌح طهًٍح 

 .ٌكتة ًَظا وطفًٍا كتاتح طهًٍح 

 To write questions using (do – does) and 
answer them. 

 To recognize verbs in past simple tense. 

Reading: Anchor – Prepare and read the story WORMS 
- Pages 93 - 98. 

Writing: Write a short paragraph about worms. 
(What are worms? Are worms good or bad? Why?) 

 االحذ
 نتذرب عهى كتاتح َض وطفًا يٍ انذي نمة تانظذٌك؟ طفً

 Bridge to Success - Learner's Book   
Unit 6- Lesson 13 - Pages 121,122 

فً انكتاب 80حم طفحح  واجة  يتاتعح انكتاتح 
 Bridge to Success - Learner's Book   

Unit 6 - Lesson 13 - Page 105 

 االثٍٍُ
 طفً

ٌظتخهض آثار إًٌاٌ أتً تكز انظذٌك تانُثً طهى هللا 

 عهٍه وطهى
 لزاءج يانك انُظز انذهثً

 Bridge to Success - Learner's Book   
Unit 6  - Lesson 14 - Page 123 

81حم طفحح واجة يٍ كتاب انُشاط 54حم طفحح    
 Bridge to Success - Learner's Book   

Unit 6  - Lesson 14 -  Page 106 

 انثالثاء

 َشٍذ سيٍ انطفىنح (يٍ طىرج انًشيم9-1اطتكًال تظًٍع اٌَاخ ) طفً
Pop Quiz 

L.Bk Pages (111-112-113-117-118) 
A.Bk Pages (96-97-98-102) 

 .................................... واجة
يٍ كتاب انطانة عهى دفتز  130َظخ انُشٍذ طفحح 

 انُظخ
Project: Choose two bugs and write about them. 

 

 األرتعاء
 .................................... طفً

علمة الماهرة نص االستماع: الم   Bridge to Success - Learner's Book   
Unit 6 - Lesson 15 - Page 124 

 .................................... .................................... واجة
 Bridge to Success -  Learner's Book   

Unit 6 - Lesson 15 - Page 107 

 انخًٍض
 .................................... طفً

    Bridge to Success - Learner's Book مسرح
Unit 6- Lesson  17 - Page 126 

 .................................... .................................... واجة
 Bridge to Success - Learner's Book   

Unit 6 - Lesson 17 - Page 109 
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 ( ج ) الثالث:  الشعبةالصف وتابع 
 

 انتظًٍى و انتكُىنىجٍا انتزتٍح األخاللٍح انذراطاخ االجتًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌمٍض طىل انًادج 

  ٌمٍض حجى انًادج 

  ٌمٍض كتهح انًادج 

  ٌٌمارٌ تٍٍ انكتهح و انىس 

 .ٌظتُتج انطانة يفهىو انًعادنح 

 ادنح نتًثٍم انجًهح .ٌكتة انطانة يع 

  ٌحم انطانة انًظائم انهفظٍح انًكىَح

 يٍ خطىتٍٍ.

  ٌظتخذو انطانة انتفكٍز انًُطمً نحم

 انًظائم.

 .ٌتعزف انطانة عهى انكظىر 

 .ٌكتة انطانة كظز انىحذج 

  ٌمظى انطانة انكم انً اجشاء

 يتظاوٌح.

يناقش أهمية التراث وأنواعه 
 في دولة اإلمارات.

عهى انتظزف تطزق تذل 

أَهى ٌعزفىٌ يعُى أٌ ٌكىٌ 

انًزء يزاعٍا نشعىر 

 اَخزٌٍ .

Identify how to build 
a crane using the 
magnetic hook. 

 االحذ
536انً ص 533كتاتح انًعادالخ ص لٍاص انطىل  تاطتخذاو انُظاو انًتزي  طفً  

 طفً: يفهىو انتزاث

الطفً : اختز أحذ األَشطح 

 انتزاثٍح واجًع عُها تعض

 انًعهىياخ.

 الطفً  : طٍذ انظمىر.

 76واجة : ص 

 طفً: األَشطح انتزاثٍح .

الطفً : أجًع طىر عٍ أهى 

 األَشطح انتزاثٍح.

 طفً :تظاو ٌمذو يشزوعه

 4انتًزٌٍ  39واجة:ص 

b
u
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d
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 538ص – 537ص كتاب انُشاط  95واجة ص  واجة

 االثٍٍُ
 طفً

و  ٌمٍض حجى انًادج انًُتظًح  انشكم

 غٍز انًُتظًح 

 حم انًظائم انهفظٍح انًكىَح يٍ خطىتٍٍ

 524انى 539ص 

  543ص .................................... واجة

 انثالثاء
 لٍاص كتهح انًادج  طفً

تكًهح درص حم انًظائم انهفظٍح انًكىَح يٍ 

 خطىتٍٍ

 544ص  96واجة كتاب انُشاط ص  واجة

 األرتعاء
 548انً 545اطتمظاء حم انًظائم ص ٌمارٌ تٍٍ انكتهح و انىسٌ  طفً

 555ص .................................... واجة

 انخًٍض
 566انً ص  563كظىر انىحذاخ ص حم انتذرٌثاخ  طفً

 568ص – 567ص كتاب انطانة  344واجة ص  واجة
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 الخطة االسبوعية
 27/ 2/  2020إلــى         23/  2/  2020لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتٍح انتزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 .ٌثٍٍ َظة أتً تكز انظذٌك رضً هللا عُه 

 .ٌظتُتج طفاخ أتً تكز انظذٌك رضً هللا عُه 

 ( يٍ طىرج انًشيم.9-1ٌتهى اٌَاخ ) 

 ٌ.مزأ انُض لزاءج جهزٌح طهًٍح 

 .ٌكتة ًَظا وطفًٍا كتاتح طهًٍح 

 To write questions using (do – does) and 
answer them. 

 To recognize verbs in past simple tense. 

Reading: Anchor – Prepare and read the story WORMS 
- Pages 93 - 98. 

Writing: Write a short paragraph about worms. 
(What are worms? Are worms good or bad? Why?) 

 االحذ
 نتذرب عهى كتاتح َض وطفًا يٍ انذي نمة تانظذٌك؟ طفً

 Bridge to Success - Learner's Book   
Unit 6- Lesson 13 - Pages 121,122 

فً انكتاب 80حم طفحح  واجة  يتاتعح انكتاتح 
 Bridge to Success - Learner's Book   

Unit 6 - Lesson 13 - Page 105 

 االثٍٍُ
 طفً

ٌظتخهض آثار إًٌاٌ أتً تكز انظذٌك تانُثً طهى هللا 

 عهٍه وطهى
 لزاءج يانك انُظز انذهثً

 Bridge to Success - Learner's Book   
Unit 6  - Lesson 14 - Page 123 

81حم طفحح واجة يٍ كتاب انُشاط 54حم طفحح    
 Bridge to Success - Learner's Book   

Unit 6  - Lesson 14 -  Page 106 

 انثالثاء

 َشٍذ سيٍ انطفىنح (يٍ طىرج انًشيم9-1اطتكًال تظًٍع اٌَاخ ) طفً
Pop Quiz 

L.Bk Pages (111-112-113-117-118) 
A.Bk Pages (96-97-98-102) 

 .................................... واجة
يٍ كتاب انطانة عهى دفتز  130نُشٍذ طفحح َظخ ا

 انُظخ
Project: Choose two bugs and write about them. 

 

 األرتعاء
 .................................... طفً

    Bridge to Success - Learner's Book نص االستماع: المعلمة الماهرة 
Unit 6 - Lesson 15 - Page 124 

 .................................... .................................... واجة
 Bridge to Success -  Learner's Book   

Unit 6 - Lesson 15 - Page 107 

 انخًٍض
 .................................... طفً

    Bridge to Success - Learner's Book مسرح
Unit 6- Lesson  17 - Page 126 

 .................................... .................................... واجة
 Bridge to Success - Learner's Book   

Unit 6 - Lesson 17 - Page 109 
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 ( د )الثالث  الصف والشعبةتابع 
 

 كُىنىجٍاانتظًٍى و انت انتزتٍح األخاللٍح انذراطاخ االجتًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌمٍض طىل انًادج 

  ٌمٍض حجى انًادج 

  ٌمٍض كتهح انًادج 

  ٌٌمارٌ تٍٍ انكتهح و انىس 

 .ٌظتُتج انطانة يفهىو انًعادنح 

 . ٌكتة انطانة يعادنح نتًثٍم انجًهح 

  ٌحم انطانة انًظائم انهفظٍح انًكىَح

 يٍ خطىتٍٍ.

 حم ٌظتخذو انطانة انتفكٍز انًُطمً ن

 انًظائم.

 .ٌتعزف انطانة عهى انكظىر 

 .ٌكتة انطانة كظز انىحذج 

  ٌمظى انطانة انكم انً اجشاء

 يتظاوٌح.

يناقش أهمية التراث وأنواعه 
 في دولة اإلمارات.

انتظزف تطزق تذل عهى 

أَهى ٌعزفىٌ يعُى أٌ ٌكىٌ 

انًزء يزاعٍا نشعىر 

 اَخزٌٍ .

Identify how to build 
a crane using the 
magnetic hook. 

 االحذ
536انً ص 533كتاتح انًعادالخ ص لٍاص انطىل  تاطتخذاو انُظاو انًتزي  طفً  

 طفً: يفهىو انتزاث

الطفً : اختز أحذ األَشطح 

انتزاثٍح واجًع عُها تعض 

 انًعهىياخ.

 الطفً  : طٍذ انظمىر.

 76واجة : ص 

 طفً: األَشطح انتزاثٍح .

الطفً : أجًع طىر عٍ أهى 

 طح انتزاثٍح.األَش

 طفً :تظاو ٌمذو يشزوعه

 4انتًزٌٍ  39واجة:ص 
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 538ص – 537ص كتاب انُشاط  95واجة ص  واجة

 االثٍٍُ
 طفً

ٌمٍض حجى انًادج انًُتظًح  انشكم و 

 غٍز انًُتظًح 

 حم انًظائم انهفظٍح انًكىَح يٍ خطىتٍٍ

 524انى 539ص 

  543ص .................................... واجة

 انثالثاء
 لٍاص كتهح انًادج  طفً

تكًهح درص حم انًظائم انهفظٍح انًكىَح يٍ 

 خطىتٍٍ

 544ص  96واجة كتاب انُشاط ص  واجة

 األرتعاء
 548انً 545اطتمظاء حم انًظائم ص ٌمارٌ تٍٍ انكتهح و انىسٌ  طفً

 555ص .................................... واجة

 انخًٍض
 566انً ص  563كظىر انىحذاخ ص حم انتذرٌثاخ  طفً

 568ص – 567ص كتاب انطانة  344واجة ص  واجة
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 الخطة االسبوعية

 27/ 2/  2020إلــى         23/  2/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) هـالثالث :  الصف والشعبة

   

 English انعزتٍح انهغح انتزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 .ٌثٍٍ َظة أتً تكز انظذٌك رضً هللا عُه 

 .ٌظتُتج طفاخ أتً تكز انظذٌك رضً هللا عُه 

 ( يٍ طىرج انًشيم.9-1ٌتهى اٌَاخ ) 

 .ٌمزأ انُض لزاءج جهزٌح طهًٍح 

 .ٌكتة ًَظا وطفًٍا كتاتح طهًٍح 

 To write questions using (do – does) and 
answer them. 

 To recognize verbs in past simple tense. 

Reading: Anchor – Prepare and read the story WORMS 
- Pages 93 - 98. 

Writing: Write a short paragraph about worms. 
(What are worms? Are worms good or bad? Why?) 

 االحذ
 نتذرب عهى كتاتح َض وطفًا يٍ انذي نمة تانظذٌك؟ طفً

 Bridge to Success - Learner's Book   
Unit 6- Lesson 13 - Pages 121,122 

فً انكتاب 80حم طفحح  واجة  يتاتعح انكتاتح 
 Bridge to Success - Learner's Book   

Unit 6 - Lesson 13 - Page 105 

 االثٍٍُ
 طفً

ً طهى هللا ٌظتخهض آثار إًٌاٌ أتً تكز انظذٌك تانُث

 عهٍه وطهى
 لزاءج يانك انُظز انذهثً

 Bridge to Success - Learner's Book   
Unit 6  - Lesson 14 - Page 123 

81حم طفحح واجة يٍ كتاب انُشاط 54حم طفحح    
 Bridge to Success - Learner's Book   

Unit 6  - Lesson 14 -  Page 106 

 انثالثاء

 َشٍذ سيٍ انطفىنح (يٍ طىرج انًشيم9-1ٌاخ )اطتكًال تظًٍع اَ طفً
Pop Quiz 

L.Bk Pages (111-112-113-117-118) 
A.Bk Pages (96-97-98-102) 

 .................................... واجة
يٍ كتاب انطانة عهى دفتز  130َظخ انُشٍذ طفحح 

 انُظخ
Project: Choose two bugs and write about them. 

 

 تعاءاألر
 .................................... طفً

    Bridge to Success - Learner's Book نص االستماع: المعلمة الماهرة 
Unit 6 - Lesson 15 - Page 124 

 .................................... .................................... واجة
 Bridge to Success -  Learner's Book   

Unit 6 - Lesson 15 - Page 107 

 انخًٍض
 .................................... طفً

    Bridge to Success - Learner's Book مسرح
Unit 6- Lesson  17 - Page 126 

 .................................... .................................... واجة
 Bridge to Success - Learner's Book   

Unit 6 - Lesson 17 - Page 109 
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 ( هـ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًٍى و انتكُىنىجٍا انتزتٍح األخاللٍح انذراطاخ االجتًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌمٍض طىل انًادج 

  ٌمٍض حجى انًادج 

  ٌمٍض كتهح انًادج 

  ٌتٍٍ انكتهح و انىسٌ ٌمار 

 .ٌظتُتج انطانة يفهىو انًعادنح 

 . ٌكتة انطانة يعادنح نتًثٍم انجًهح 

  ٌحم انطانة انًظائم انهفظٍح انًكىَح

 يٍ خطىتٍٍ.

  ٌظتخذو انطانة انتفكٍز انًُطمً نحم

 انًظائم.

 .ٌتعزف انطانة عهى انكظىر 

 .ٌكتة انطانة كظز انىحذج 

  ٌمظى انطانة انكم انً اجشاء

 ح.يتظاوٌ

يناقش أهمية التراث وأنواعه 
 في دولة اإلمارات.

انتظزف تطزق تذل عهى 

أَهى ٌعزفىٌ يعُى أٌ ٌكىٌ 

انًزء يزاعٍا نشعىر 

 اَخزٌٍ .

Identify how to build 
a crane using the 
magnetic hook. 

 االحذ
536انً ص 533كتاتح انًعادالخ ص لٍاص انطىل  تاطتخذاو انُظاو انًتزي  طفً  

 ً: يفهىو انتزاثطف

الطفً : اختز أحذ األَشطح 

انتزاثٍح واجًع عُها تعض 

 انًعهىياخ.

 الطفً  : طٍذ انظمىر.

 76واجة : ص 

 طفً: األَشطح انتزاثٍح .

الطفً : أجًع طىر عٍ أهى 

 األَشطح انتزاثٍح.

 طفً :تظاو ٌمذو يشزوعه

 4انتًزٌٍ  39واجة:ص 
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 538ص – 537ص شاط كتاب انُ 95واجة ص  واجة

 االثٍٍُ
 طفً

ٌمٍض حجى انًادج انًُتظًح  انشكم و 

 غٍز انًُتظًح 

 حم انًظائم انهفظٍح انًكىَح يٍ خطىتٍٍ

 524انى 539ص 

  543ص .................................... واجة

 انثالثاء
 لٍاص كتهح انًادج  طفً

يٍ تكًهح درص حم انًظائم انهفظٍح انًكىَح 

 خطىتٍٍ

 544ص  96واجة كتاب انُشاط ص  واجة

 األرتعاء
 548انً 545اطتمظاء حم انًظائم ص ٌمارٌ تٍٍ انكتهح و انىسٌ  طفً

 555ص .................................... واجة

 انخًٍض
 566انً ص  563كظىر انىحذاخ ص حم انتذرٌثاخ  طفً

 568ص – 567ص انطانة  كتاب 344واجة ص  واجة
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 الخطة االسبوعية
 27/ 2/  2020إلــى         23/  2/  2020لألســـبـوع مــن  

 ( ) والثالث  الصف والشعبة 
   

 English انهغح انعزتٍح انتزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 .ٌثٍٍ َظة أتً تكز انظذٌك رضً هللا عُه 

 تً تكز انظذٌك رضً هللا عُه.ٌظتُتج طفاخ أ 

 ( يٍ طىرج انًشيم.9-1ٌتهى اٌَاخ ) 

 .ٌمزأ انُض لزاءج جهزٌح طهًٍح 

 .ٌكتة ًَظا وطفًٍا كتاتح طهًٍح 

 To write questions using (do – does) and 
answer them. 

 To recognize verbs in past simple tense. 

Reading: Anchor – Prepare and read the story WORMS 
- Pages 93 - 98. 

Writing: Write a short paragraph about worms. 
(What are worms? Are worms good or bad? Why?) 

 االحذ
 نتذرب عهى كتاتح َض وطفًا يٍ انذي نمة تانظذٌك؟ طفً

 Bridge to Success - Learner's Book   
Unit 6- Lesson 13 - Pages 121,122 

فً انكتاب 80حم طفحح  واجة  يتاتعح انكتاتح 
 Bridge to Success - Learner's Book   

Unit 6 - Lesson 13 - Page 105 

 االثٍٍُ
 طفً

ٌظتخهض آثار إًٌاٌ أتً تكز انظذٌك تانُثً طهى هللا 

 عهٍه وطهى
 لزاءج يانك انُظز انذهثً

 Bridge to Success - Learner's Book   
Unit 6  - Lesson 14 - Page 123 

81حم طفحح واجة يٍ كتاب انُشاط 54حم طفحح    
 Bridge to Success - Learner's Book   

Unit 6  - Lesson 14 -  Page 106 

 انثالثاء

 َشٍذ سيٍ انطفىنح (يٍ طىرج انًشيم9-1اطتكًال تظًٍع اٌَاخ ) طفً
Pop Quiz 

L.Bk Pages (111-112-113-117-118) 
A.Bk Pages (96-97-98-102) 

 .................................... واجة
يٍ كتاب انطانة عهى دفتز  130َظخ انُشٍذ طفحح 

 انُظخ
Project: Choose two bugs and write about them. 

 

 األرتعاء
 .................................... طفً

    Bridge to Success - Learner's Book نص االستماع: المعلمة الماهرة 
Unit 6 - Lesson 15 - Page 124 

 .................................... .................................... واجة
 Bridge to Success -  Learner's Book   

Unit 6 - Lesson 15 - Page 107 

 انخًٍض
 .................................... طفً

    Bridge to Success - Learner's Book مسرح
Unit 6- Lesson  17 - Page 126 

 .................................... .................................... واجة
 Bridge to Success - Learner's Book   

Unit 6 - Lesson 17 - Page 109 
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 ( و )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
  

 انتظًٍى و انتكُىنىجٍا انتزتٍح األخاللٍح انذراطاخ االجتًاعٍح انزٌاضٍاخ عهىوان انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌمٍض طىل انًادج 

  ٌمٍض حجى انًادج 

  ٌمٍض كتهح انًادج 

  ٌٌمارٌ تٍٍ انكتهح و انىس 

 .ٌظتُتج انطانة يفهىو انًعادنح 

 . ٌكتة انطانة يعادنح نتًثٍم انجًهح 

  انًظائم انهفظٍح انًكىَح ٌحم انطانة

 يٍ خطىتٍٍ.

  ٌظتخذو انطانة انتفكٍز انًُطمً نحم

 انًظائم.

 .ٌتعزف انطانة عهى انكظىر 

 .ٌكتة انطانة كظز انىحذج 

  ٌمظى انطانة انكم انً اجشاء

 يتظاوٌح.

يناقش أهمية التراث وأنواعه 
 في دولة اإلمارات.

انتظزف تطزق تذل عهى 

أَهى ٌعزفىٌ يعُى أٌ ٌكىٌ 

زء يزاعٍا نشعىر انً

 اَخزٌٍ .

Identify how to build 
a crane using the 
magnetic hook. 

 االحذ
536انً ص 533كتاتح انًعادالخ ص لٍاص انطىل  تاطتخذاو انُظاو انًتزي  طفً  

 طفً: يفهىو انتزاث

الطفً : اختز أحذ األَشطح 

انتزاثٍح واجًع عُها تعض 

 انًعهىياخ.

 الطفً  : طٍذ انظمىر.

 76واجة : ص 

 طفً: األَشطح انتزاثٍح .

الطفً : أجًع طىر عٍ أهى 

 األَشطح انتزاثٍح.

 طفً :تظاو ٌمذو يشزوعه

 4انتًزٌٍ  39واجة:ص 

b
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 538ص – 537ص كتاب انُشاط  95واجة ص  واجة

 االثٍٍُ
 طفً

ٌمٍض حجى انًادج انًُتظًح  انشكم و 

 غٍز انًُتظًح 

 ظٍح انًكىَح يٍ خطىتٍٍحم انًظائم انهف

 524انى 539ص 

  543ص .................................... واجة

 انثالثاء
 لٍاص كتهح انًادج  طفً

تكًهح درص حم انًظائم انهفظٍح انًكىَح يٍ 

 خطىتٍٍ

 544ص  96واجة كتاب انُشاط ص  واجة

 األرتعاء
 548انً 545اء حم انًظائم صاطتمظ ٌمارٌ تٍٍ انكتهح و انىسٌ  طفً

 555ص .................................... واجة

 انخًٍض
 566انً ص  563كظىر انىحذاخ ص حم انتذرٌثاخ  طفً

 568ص – 567ص كتاب انطانة  344واجة ص  واجة

 


