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 الخطة االسبوعية
 21/ 11/  2012إلــى         17/  11/  2012لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼزثيخ انززثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  ٌيجيٍ أٌ اإليًبٌ ثبنًالئكخ يٍ أركبٌ اإليًب 

 يذكز أصًبء ثؼض انًالئكخ وصفبرهى  

  يضزُزج وظبئف انًالئكخ وأيبنهى 

 .يقزأ انطبنت قزاءح جهزيخ صهيًخ 

  هًزح انىصم وانقطغ ثيٍيًيز انطبنت. 
 

يالحظخ: انزجبء انزذرة ػهى قزاءح قصخ غبثخ انؼجبئت نزصذ 

 انذرجبد.

 To talk about the sky. 

 To use (is and was) to write sentences 
using the past tense 

Reading : Practice reading the story (Eight Red Apples 
)Ps. 38-44 

Writing: Write a few sentences about the rules of being 
in the supermarket with your Mom 

 االحذ
كزبة انُشبطيٍ  66صفحخ  انقطغح هًزح انىصم وهًز يذكز أصًبء ثؼض انًالئكخ صفي  

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 1   P.69 

66حم انُشبط األول صفحخ رقى  واجت ذرة ػهى اإليالءيٍ كزبة انُشبط يغ انز 65حم صفحخ    
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 1           P.58 

 االثُيٍ
67صفحخ كزبة انُشبط ػهى إيالء  يضزُزج وظبئف انًالئكخ وأػًبنهى  صفي  

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 2            P.69 

67حم انُشبط انثبنث صفحخ رقى  واجت  كزبثخ خًش كهًبد رجذأ ثهًزح وصم وهًزح قطغ ػهى دفزز انُضخ  
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 2         P.59 

 انثالثبء
 انًضزح  رالوح صىرح انزيٍ  صفي

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 3      P.71 

َززَذ ورحذيذ )ػُبصز انقصخ(قزاءح قصخ يٍ اإل انزذريت ػهى رالوح صىرح انزيٍ واجت  
Bridge to Success      Unit 4      Activity  Book 

Lesson 3           P.60 

 األرثؼبء
 كزاصخ انخظ .………………………… صفي

Pop Quiz 
Activity  Book    Ps.41,42,43,46,48,49 

رقبٌ انحزفحم انصفحبد انًطهىثخ ثخظ يزرت وإ يزبثؼخ .………………………… واجت  …………………………. 

 انخًيش
غبثخ انؼجبئت درس قزاءح .………………………… صفي  

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 4     P.72 

 .………………………… .………………………… واجت
Bridge to Success      Unit 4    Activity  Book 

Lesson 4            P.61 
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 ( أ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 جيبانزصًيى و انزكُىنى انززثيخ األخالقيخ انذراصبد االجزًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  يحذد كيف رضزخذو انزكُىنىجيب في انطت 

  يزىقغ كيف صزكىٌ انزكُىنىجيب في انًضزقجم 

  يؼذد خطىاد ػًهيخ انزصًيى انزذريت ػهى

 يهبرح انزبثغ و انًضزقم  

 يحم انًضبئم ثبصززاريجيه اثحث ػٍ ًَظ  -

  10يجذ َبرج انضزة في  -

بػفبد انؼذد يجذ َبرج انضزة في يض -

10 

 10يجذ َبرج انقضًه ػهى  -

يصف تأثير األنشطة  -
 البشرية على البيئة .

يزؼزف انطهجخ يفهىو  -

خطبر انًحيطخ انجيئخ واأل

 ثُب 

 فهى أهًيخ حًبيخ انجيئخ . -

 

 االحذ
 كيف يزى اصزخذاو انزكُىنىجيب في انطت  صفي

 – 323اصزقصبء حم انًضبئم ص 
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 األونى  صفي:يزاجؼخ انىحذح

يطخ خز انىاجت : حذد ػهى

يبراد انؼبصًخ نذونخ اإل

 وانًضطحبد انًبئيخ انًحيطخ 

 صفي : ػبنى األوفيبء

 4َشبط  66واجت :

3
D

 p
ri

n
ti

n
g

 i
n

 t
h

e
 U

A
E

 

 623واججبري ص  ........................ واجت

 االثُيٍ
 انزكُىنىجيب في انًضزقجم  صفي

  01انضزة في 

  661- 623ص 

 662واججبري ص   174واجت ص  واجت

 انثالثبء

 خطىاد ػًهيخ انزصًيى  صفي
 01انضزة في يضبػفبد انؼذد 

  663 – 663ص 

 واجت

رصًيى آنخ انفهىد نألطفبل االصزؼبَخ ثبنًىقغ 

-Hs3cFOhttps://www.youtube.com/watch?v=aE
wo 

  663واججبري ص 

 األرثؼبء
 يفهىو ثزاءح االخززاع  صفي

  01انقضًه ػهى 

  640ص 

 644واججبري ص  واجت 120ص  واجت

 انخًيش
 انزذريت ػهى يهبرح انزبثغ و انًضزقم  صفي

  01ربثغ درس انقضًه ػهى 

 642ص 

 3حفع جذول ضزة  ............................. واجت

https://www.youtube.com/watch?v=aEHs3cFO-wo
https://www.youtube.com/watch?v=aEHs3cFO-wo


 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 21/ 11/  2012إلــى         17/  11/  2012لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼزثيخ انززثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  ٌيجيٍ أٌ اإليًبٌ ثبنًالئكخ يٍ أركبٌ اإليًب 

  وصفبرهى يذكز أصًبء ثؼض انًالئكخ 

  يضزُزج وظبئف انًالئكخ وأيبنهى 

 .يقزأ انطبنت قزاءح جهزيخ صهيًخ 

 ٍهًزح انىصم وانقطغ يًيز انطبنت ثي. 
 

يالحظخ: انزجبء انزذرة ػهى قزاءح قصخ غبثخ انؼجبئت نزصذ 

 انذرجبد.

 To talk about the sky. 

 To use (is and was) to write sentences 
using the past tense 

Reading : Practice reading the story (Eight Red Apples 
)Ps. 38-44 

Writing: Write a few sentences about the rules of being 
in the supermarket with your Mom 

 االحذ
يٍ كزبة انُشبط 66هًزح انىصم وهًزح انقطغ صفحخ  يذكز أصًبء ثؼض انًالئكخ صفي  

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 1   P.69 

66حم انُشبط األول صفحخ رقى  واجت يٍ كزبة انُشبط يغ انزذرة ػهى اإليالء 65حم صفحخ    
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 1           P.58 

 االثُيٍ
67ء ػهى كزبة انُشبط صفحخ إيال يضزُزج وظبئف انًالئكخ وأػًبنهى  صفي  

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 2            P.69 

67حم انُشبط انثبنث صفحخ رقى  واجت  كزبثخ خًش كهًبد رجذأ ثهًزح وصم وهًزح قطغ ػهى دفزز انُضخ  
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 2         P.59 

 انثالثبء
 انًضزح  رالوح صىرح انزيٍ  صفي

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 3      P.71 

 قزاءح قصخ يٍ اإلَززَذ ورحذيذ )ػُبصز انقصخ( انزذريت ػهى رالوح صىرح انزيٍ واجت
Bridge to Success      Unit 4      Activity  Book 

Lesson 3           P.60 

 األرثؼبء
 كزاصخ انخظ .………………………… صفي

Pop Quiz 
Activity  Book    Ps.41,42,43,46,48,49 

 .………………………… يزبثؼخ حم انصفحبد انًطهىثخ ثخظ يزرت وإرقبٌ انحزف .………………………… واجت

 انخًيش
 قزاءح درس غبثخ انؼجبئت .………………………… صفي

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 4     P.72 

 .………………………… .………………………… واجت
Bridge to Success      Unit 4    Activity  Book 

Lesson 4            P.61 
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 ( ب )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزكُىنىجيبانزصًيى و  انززثيخ األخالقيخ انذراصبد االجزًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  يحذد كيف رضزخذو انزكُىنىجيب في انطت 

  يزىقغ كيف صزكىٌ انزكُىنىجيب في انًضزقجم 

  يؼذد خطىاد ػًهيخ انزصًيى انزذريت ػهى

 يهبرح انزبثغ و انًضزقم  

 يحم انًضبئم ثبصززاريجيه اثحث ػٍ ًَظ  -

  10يجذ َبرج انضزة في  -

زة في يضبػفبد انؼذد يجذ َبرج انض -

10 

 10يجذ َبرج انقضًه ػهى  -

يصف تأثير األنشطة  -
 البشرية على البيئة .

يزؼزف انطهجخ يفهىو  -

انجيئخ واألخطبر انًحيطخ 

 ثُب 

 فهى أهًيخ حًبيخ انجيئخ . -

 

 االحذ
 كيف يزى اصزخذاو انزكُىنىجيب في انطت  صفي

 – 323اصزقصبء حم انًضبئم ص 

324  

 خ انىحذح األونى صفي:يزاجؼ

انىاجت : حذد ػهى خزيطخ 

نذونخ اإليبراد انؼبصًخ 

 وانًضطحبد انًبئيخ انًحيطخ 

 صفي : ػبنى األوفيبء

 4َشبط  66واجت :

3
D

 p
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A
E

 

 623واججبري ص  ........................ واجت

 االثُيٍ
 انزكُىنىجيب في انًضزقجم  صفي

  01انضزة في 

  661- 623ص 

 662واججبري ص   174واجت ص  واجت

 انثالثبء

 خطىاد ػًهيخ انزصًيى  صفي
 01انضزة في يضبػفبد انؼذد 

  663 – 663ص 

 واجت

رصًيى آنخ انفهىد نألطفبل االصزؼبَخ ثبنًىقغ 

-tch?v=aEHs3cFOhttps://www.youtube.com/wa
wo 

  663واججبري ص 

 األرثؼبء
 يفهىو ثزاءح االخززاع  صفي

  01انقضًه ػهى 

  640ص 

 644واججبري ص  واجت 120ص  واجت

 انخًيش
 انزذريت ػهى يهبرح انزبثغ و انًضزقم  صفي

  01ربثغ درس انقضًه ػهى 

 642ص 

 3ذول ضزة حفع ج ............................. واجت

https://www.youtube.com/watch?v=aEHs3cFO-wo
https://www.youtube.com/watch?v=aEHs3cFO-wo
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 الخطة االسبوعية
 21/ 11/  2012إلــى         17/  11/  2012لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼزثيخ انززثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  ٌيجيٍ أٌ اإليًبٌ ثبنًالئكخ يٍ أركبٌ اإليًب 

 نًالئكخ وصفبرهى يذكز أصًبء ثؼض ا 

  يضزُزج وظبئف انًالئكخ وأيبنهى 

 .يقزأ انطبنت قزاءح جهزيخ صهيًخ 

 ٍهًزح انىصم وانقطغ يًيز انطبنت ثي. 
 

يالحظخ: انزجبء انزذرة ػهى قزاءح قصخ غبثخ انؼجبئت نزصذ 

 انذرجبد.

 To talk about the sky. 

 To use (is and was) to write sentences 
using the past tense 

Reading : Practice reading the story (Eight Red Apples 
)Ps. 38-44 

Writing: Write a few sentences about the rules of being 
in the supermarket with your Mom 

 االحذ
يٍ كزبة انُشبط 66هًزح انىصم وهًزح انقطغ صفحخ  يذكز أصًبء ثؼض انًالئكخ صفي  

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 1   P.69 

66حم انُشبط األول صفحخ رقى  واجت يٍ كزبة انُشبط يغ انزذرة ػهى اإليالء 65حم صفحخ    
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 1           P.58 

 االثُيٍ
67إيالء ػهى كزبة انُشبط صفحخ  نهى يضزُزج وظبئف انًالئكخ وأػًب صفي  

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 2            P.69 

67حم انُشبط انثبنث صفحخ رقى  واجت  كزبثخ خًش كهًبد رجذأ ثهًزح وصم وهًزح قطغ ػهى دفزز انُضخ  
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 2         P.59 

 انثالثبء
 انًضزح  رالوح صىرح انزيٍ  صفي

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 3      P.71 

 قزاءح قصخ يٍ اإلَززَذ ورحذيذ )ػُبصز انقصخ( انزذريت ػهى رالوح صىرح انزيٍ واجت
Bridge to Success      Unit 4      Activity  Book 

Lesson 3           P.60 

 األرثؼبء
 كزاصخ انخظ .………………………… صفي

Pop Quiz 
Activity  Book    Ps.41,42,43,46,48,49 

 .………………………… يزبثؼخ حم انصفحبد انًطهىثخ ثخظ يزرت وإرقبٌ انحزف .………………………… واجت

 انخًيش
 قزاءح درس غبثخ انؼجبئت .………………………… صفي

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 4     P.72 

 .………………………… .………………………… واجت
Bridge to Success      Unit 4    Activity  Book 

Lesson 4            P.61 
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 ( ج ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

 يى و انزكُىنىجيبانزصً انززثيخ األخالقيخ انذراصبد االجزًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  يحذد كيف رضزخذو انزكُىنىجيب في انطت 

  يزىقغ كيف صزكىٌ انزكُىنىجيب في انًضزقجم 

  يؼذد خطىاد ػًهيخ انزصًيى انزذريت ػهى

 يهبرح انزبثغ و انًضزقم  

 يحم انًضبئم ثبصززاريجيه اثحث ػٍ ًَظ  -

  10يجذ َبرج انضزة في  -

ج انضزة في يضبػفبد انؼذد يجذ َبر -

10 

 10يجذ َبرج انقضًه ػهى  -

يصف تأثير األنشطة  -
 البشرية على البيئة .

يزؼزف انطهجخ يفهىو  -

انجيئخ واألخطبر انًحيطخ 

 ثُب 

 فهى أهًيخ حًبيخ انجيئخ . -

 

 االحذ
 كيف يزى اصزخذاو انزكُىنىجيب في انطت  صفي

 – 323اصزقصبء حم انًضبئم ص 

324  

 يزاجؼخ انىحذح األونى صفي:

انىاجت : حذد ػهى خزيطخ 

نذونخ اإليبراد انؼبصًخ 

 وانًضطحبد انًبئيخ انًحيطخ 

 صفي : ػبنى األوفيبء

 4َشبط  66واجت :

3
D

 p
ri

n
ti

n
g

 i
n

 t
h

e
 U

A
E

 

 623واججبري ص  ........................ واجت

 االثُيٍ
 انزكُىنىجيب في انًضزقجم  صفي

  01انضزة في 

  661- 623ص 

 662واججبري ص   174واجت ص  واجت

 انثالثبء

 خطىاد ػًهيخ انزصًيى  صفي
 01انضزة في يضبػفبد انؼذد 

  663 – 663ص 

 واجت

رصًيى آنخ انفهىد نألطفبل االصزؼبَخ ثبنًىقغ 

-om/watch?v=aEHs3cFOhttps://www.youtube.c
wo 

  663واججبري ص 

 األرثؼبء
 يفهىو ثزاءح االخززاع  صفي

  01انقضًه ػهى 

  640ص 

 644واججبري ص  واجت 120ص  واجت

 انخًيش
 انزذريت ػهى يهبرح انزبثغ و انًضزقم  صفي

  01ربثغ درس انقضًه ػهى 

 642ص 

 3حفع جذول ضزة  ............................. واجت

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aEHs3cFO-wo
https://www.youtube.com/watch?v=aEHs3cFO-wo
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 الخطة االسبوعية
 21/ 11/  2012إلــى         17/  11/  2012لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼزثيخ انززثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  ٌيجيٍ أٌ اإليًبٌ ثبنًالئكخ يٍ أركبٌ اإليًب 

  يذكز أصًبء ثؼض انًالئكخ وصفبرهى 

  يضزُزج وظبئف انًالئكخ وأيبنهى 

 .يقزأ انطبنت قزاءح جهزيخ صهيًخ 

 ٍهًزح انىصم وانقطغ يًيز انطبنت ثي. 
 

يالحظخ: انزجبء انزذرة ػهى قزاءح قصخ غبثخ انؼجبئت نزصذ 

 انذرجبد.

 To talk about the sky. 

 To use (is and was) to write sentences 
using the past tense 

Reading : Practice reading the story (Eight Red Apples 
)Ps. 38-44 

Writing: Write a few sentences about the rules of being 
in the supermarket with your Mom 

 االحذ
ة انُشبطيٍ كزب 66هًزح انىصم وهًزح انقطغ صفحخ  يذكز أصًبء ثؼض انًالئكخ صفي  

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 1   P.69 

66حم انُشبط األول صفحخ رقى  واجت يٍ كزبة انُشبط يغ انزذرة ػهى اإليالء 65حم صفحخ    
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 1           P.58 

 االثُيٍ
67إيالء ػهى كزبة انُشبط صفحخ  ف انًالئكخ وأػًبنهى يضزُزج وظبئ صفي  

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 2            P.69 

67حم انُشبط انثبنث صفحخ رقى  واجت  كزبثخ خًش كهًبد رجذأ ثهًزح وصم وهًزح قطغ ػهى دفزز انُضخ  
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 2         P.59 

 انثالثبء
 انًضزح  رالوح صىرح انزيٍ  صفي

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 3      P.71 

 قزاءح قصخ يٍ اإلَززَذ ورحذيذ )ػُبصز انقصخ( انزذريت ػهى رالوح صىرح انزيٍ واجت
Bridge to Success      Unit 4      Activity  Book 

Lesson 3           P.60 

 األرثؼبء
 كزاصخ انخظ .………………………… صفي

Pop Quiz 
Activity  Book    Ps.41,42,43,46,48,49 

 .………………………… يزبثؼخ حم انصفحبد انًطهىثخ ثخظ يزرت وإرقبٌ انحزف .………………………… واجت

 انخًيش
 قزاءح درس غبثخ انؼجبئت .………………………… صفي

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 4     P.72 

 .………………………… .………………………… واجت
Bridge to Success      Unit 4    Activity  Book 

Lesson 4            P.61 
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 ( د )الثالث  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزصًيى و انزكُىنىجيب خ األخالقيخانززثي انذراصبد االجزًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  يحذد كيف رضزخذو انزكُىنىجيب في انطت 

  يزىقغ كيف صزكىٌ انزكُىنىجيب في انًضزقجم 

  يؼذد خطىاد ػًهيخ انزصًيى انزذريت ػهى

 يهبرح انزبثغ و انًضزقم  

 يحم انًضبئم ثبصززاريجيه اثحث ػٍ ًَظ  -

  10في  يجذ َبرج انضزة -

يجذ َبرج انضزة في يضبػفبد انؼذد  -

10 

 10يجذ َبرج انقضًه ػهى  -

يصف تأثير األنشطة  -
 البشرية على البيئة .

يزؼزف انطهجخ يفهىو  -

انجيئخ واألخطبر انًحيطخ 

 ثُب 

 فهى أهًيخ حًبيخ انجيئخ . -

 

 االحذ
 كيف يزى اصزخذاو انزكُىنىجيب في انطت  صفي

 – 323ص اصزقصبء حم انًضبئم 
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 صفي:يزاجؼخ انىحذح األونى 

انىاجت : حذد ػهى خزيطخ 

نذونخ اإليبراد انؼبصًخ 

 وانًضطحبد انًبئيخ انًحيطخ 

 صفي : ػبنى األوفيبء

 4َشبط  66واجت :

3
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 623واججبري ص  ........................ واجت

 االثُيٍ
  انزكُىنىجيب في انًضزقجم صفي

  01انضزة في 

  661- 623ص 

 662واججبري ص   174واجت ص  واجت

 انثالثبء

 خطىاد ػًهيخ انزصًيى  صفي
 01انضزة في يضبػفبد انؼذد 

  663 – 663ص 

 واجت

رصًيى آنخ انفهىد نألطفبل االصزؼبَخ ثبنًىقغ 

-s://www.youtube.com/watch?v=aEHs3cFOhttp
wo 

  663واججبري ص 

 األرثؼبء
 يفهىو ثزاءح االخززاع  صفي

  01انقضًه ػهى 

  640ص 

 644واججبري ص  واجت 120ص  واجت

 انخًيش
 انزذريت ػهى يهبرح انزبثغ و انًضزقم  صفي

  01ربثغ درس انقضًه ػهى 

 642ص 

 3حفع جذول ضزة  ............................. واجت

https://www.youtube.com/watch?v=aEHs3cFO-wo
https://www.youtube.com/watch?v=aEHs3cFO-wo
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 الخطة االسبوعية
 21/ 11/  2012إلــى         17/  11/  2012لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـالثالث :  الصف والشعبة
   

 

 English انهغخ انؼزثيخ انززثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 إليًبٌ يجيٍ أٌ اإليًبٌ ثبنًالئكخ يٍ أركبٌ ا 

  يذكز أصًبء ثؼض انًالئكخ وصفبرهى 

  يضزُزج وظبئف انًالئكخ وأيبنهى 

 .يقزأ انطبنت قزاءح جهزيخ صهيًخ 

 ٍهًزح انىصم وانقطغ يًيز انطبنت ثي. 
 

يالحظخ: انزجبء انزذرة ػهى قزاءح قصخ غبثخ انؼجبئت نزصذ 

 انذرجبد.

 To talk about the sky. 

 To use (is and was) to write sentences 
using the past tense 

Reading : Practice reading the story (Eight Red Apples 
)Ps. 38-44 

Writing: Write a few sentences about the rules of being 
in the supermarket with your Mom 

 االحذ
يٍ كزبة انُشبط 66هًزح انىصم وهًزح انقطغ صفحخ  يذكز أصًبء ثؼض انًالئكخ صفي  

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 1   P.69 

66حم انُشبط األول صفحخ رقى  واجت يٍ كزبة انُشبط يغ انزذرة ػهى اإليالء 65حم صفحخ    
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 1           P.58 

 االثُيٍ
67إيالء ػهى كزبة انُشبط صفحخ  ُزج وظبئف انًالئكخ وأػًبنهى يضز صفي  

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 2            P.69 

67حم انُشبط انثبنث صفحخ رقى  واجت  كزبثخ خًش كهًبد رجذأ ثهًزح وصم وهًزح قطغ ػهى دفزز انُضخ  
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 2         P.59 

 انثالثبء
 انًضزح  رالوح صىرح انزيٍ  صفي

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 3      P.71 

 قزاءح قصخ يٍ اإلَززَذ ورحذيذ )ػُبصز انقصخ( انزذريت ػهى رالوح صىرح انزيٍ واجت
Bridge to Success      Unit 4      Activity  Book 

Lesson 3           P.60 

 األرثؼبء
 كزاصخ انخظ .………………………… صفي

Pop Quiz 
Activity  Book    Ps.41,42,43,46,48,49 

 .………………………… يزبثؼخ حم انصفحبد انًطهىثخ ثخظ يزرت وإرقبٌ انحزف .………………………… واجت

 انخًيش
جبئتقزاءح درس غبثخ انؼ .………………………… صفي  

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 4     P.72 

 .………………………… .………………………… واجت
Bridge to Success      Unit 4    Activity  Book 

Lesson 4            P.61 
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 ( هـ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزصًيى و انزكُىنىجيب انززثيخ األخالقيخ خانذراصبد االجزًبػي انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  يحذد كيف رضزخذو انزكُىنىجيب في انطت 

  يزىقغ كيف صزكىٌ انزكُىنىجيب في انًضزقجم 

  يؼذد خطىاد ػًهيخ انزصًيى انزذريت ػهى

 يهبرح انزبثغ و انًضزقم  

 يحم انًضبئم ثبصززاريجيه اثحث ػٍ ًَظ  -

  10رج انضزة في يجذ َب -

يجذ َبرج انضزة في يضبػفبد انؼذد  -

10 

 10يجذ َبرج انقضًه ػهى  -

يصف تأثير األنشطة  -
 البشرية على البيئة .

يزؼزف انطهجخ يفهىو  -

انجيئخ واألخطبر انًحيطخ 

 ثُب 

 فهى أهًيخ حًبيخ انجيئخ . -

 

 االحذ
 كيف يزى اصزخذاو انزكُىنىجيب في انطت  صفي

 – 323انًضبئم ص اصزقصبء حم 

324  

 صفي:يزاجؼخ انىحذح األونى 

انىاجت : حذد ػهى خزيطخ 

نذونخ اإليبراد انؼبصًخ 

 وانًضطحبد انًبئيخ انًحيطخ 

 صفي : ػبنى األوفيبء

 4َشبط  66واجت :

3
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 623واججبري ص  ........................ واجت

 االثُيٍ
 انًضزقجم انزكُىنىجيب في  صفي

  01انضزة في 

  661- 623ص 

 662واججبري ص   174واجت ص  واجت

 انثالثبء

 خطىاد ػًهيخ انزصًيى  صفي
 01انضزة في يضبػفبد انؼذد 

  663 – 663ص 

 واجت

رصًيى آنخ انفهىد نألطفبل االصزؼبَخ ثبنًىقغ 

-https://www.youtube.com/watch?v=aEHs3cFO
wo 

  663واججبري ص 

 األرثؼبء
 يفهىو ثزاءح االخززاع  صفي

  01انقضًه ػهى 

  640ص 

 644واججبري ص  واجت 120ص  واجت

 انخًيش
 انزذريت ػهى يهبرح انزبثغ و انًضزقم  صفي

  01ربثغ درس انقضًه ػهى 

 642ص 

 3حفع جذول ضزة  ............................. واجت

 

https://www.youtube.com/watch?v=aEHs3cFO-wo
https://www.youtube.com/watch?v=aEHs3cFO-wo
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 الخطة االسبوعية
 21/ 11/  2012إلــى         17/  11/  2012لألســـبـوع مــن  

 ( ) والثالث  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼزثيخ انززثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 كبٌ اإليًبٌ يجيٍ أٌ اإليًبٌ ثبنًالئكخ يٍ أر 

  يذكز أصًبء ثؼض انًالئكخ وصفبرهى 

  يضزُزج وظبئف انًالئكخ وأيبنهى 

 .يقزأ انطبنت قزاءح جهزيخ صهيًخ 

 ٍهًزح انىصم وانقطغ يًيز انطبنت ثي. 
 

يالحظخ: انزجبء انزذرة ػهى قزاءح قصخ غبثخ انؼجبئت نزصذ 

 انذرجبد.

 To talk about the sky. 

 To use (is and was) to write sentences 
using the past tense 

Reading : Practice reading the story (Eight Red Apples 
)Ps. 38-44 

Writing: Write a few sentences about the rules of being 
in the supermarket with your Mom 

 االحذ
يٍ كزبة انُشبط 66فحخ هًزح انىصم وهًزح انقطغ ص يذكز أصًبء ثؼض انًالئكخ صفي  

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 1   P.69 

66حم انُشبط األول صفحخ رقى  واجت يٍ كزبة انُشبط يغ انزذرة ػهى اإليالء 65حم صفحخ    
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 1           P.58 

 االثُيٍ
67إيالء ػهى كزبة انُشبط صفحخ  يضزُزج وظبئف انًالئكخ وأػًبنهى  يصف  

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 2            P.69 

67حم انُشبط انثبنث صفحخ رقى  واجت  كزبثخ خًش كهًبد رجذأ ثهًزح وصم وهًزح قطغ ػهى دفزز انُضخ  
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 2         P.59 

 انثالثبء
 انًضزح  رالوح صىرح انزيٍ  صفي

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 3      P.71 

 قزاءح قصخ يٍ اإلَززَذ ورحذيذ )ػُبصز انقصخ( انزذريت ػهى رالوح صىرح انزيٍ واجت
Bridge to Success      Unit 4      Activity  Book 

Lesson 3           P.60 

 األرثؼبء
 كزاصخ انخظ .………………………… صفي

Pop Quiz 
Activity  Book    Ps.41,42,43,46,48,49 

 .………………………… يزبثؼخ حم انصفحبد انًطهىثخ ثخظ يزرت وإرقبٌ انحزف .………………………… واجت

 انخًيش
خ انؼجبئتقزاءح درس غبث .………………………… صفي  

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 4     P.72 

 .………………………… .………………………… واجت
Bridge to Success      Unit 4    Activity  Book 

Lesson 4            P.61 
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 ( و )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزصًيى و انزكُىنىجيب انززثيخ األخالقيخ جزًبػيخانذراصبد اال انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  يحذد كيف رضزخذو انزكُىنىجيب في انطت 

  يزىقغ كيف صزكىٌ انزكُىنىجيب في انًضزقجم 

  يؼذد خطىاد ػًهيخ انزصًيى انزذريت ػهى

 يهبرح انزبثغ و انًضزقم  

 يحم انًضبئم ثبصززاريجيه اثحث ػٍ ًَظ  -

  10يجذ َبرج انضزة في  -

يجذ َبرج انضزة في يضبػفبد انؼذد  -

10 

 10يجذ َبرج انقضًه ػهى  -

يصف تأثير األنشطة  -
 البشرية على البيئة .

يزؼزف انطهجخ يفهىو  -

انجيئخ واألخطبر انًحيطخ 

 ثُب 

 فهى أهًيخ حًبيخ انجيئخ . -

 

 االحذ
 كيف يزى اصزخذاو انزكُىنىجيب في انطت  صفي

 – 323بء حم انًضبئم ص اصزقص

324  

 صفي:يزاجؼخ انىحذح األونى 

انىاجت : حذد ػهى خزيطخ 

نذونخ اإليبراد انؼبصًخ 

 وانًضطحبد انًبئيخ انًحيطخ 

 صفي : ػبنى األوفيبء

 4َشبط  66واجت :

3
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 623واججبري ص  ........................ واجت

 االثُيٍ
 يب في انًضزقجم انزكُىنىج صفي

  01انضزة في 

  661- 623ص 

 662واججبري ص   174واجت ص  واجت

 انثالثبء

 خطىاد ػًهيخ انزصًيى  صفي
 01انضزة في يضبػفبد انؼذد 

  663 – 663ص 

 واجت

رصًيى آنخ انفهىد نألطفبل االصزؼبَخ ثبنًىقغ 

-https://www.youtube.com/watch?v=aEHs3cFO
wo 

  663واججبري ص 

 األرثؼبء
 يفهىو ثزاءح االخززاع  صفي

  01انقضًه ػهى 

  640ص 

 644واججبري ص  واجت 120ص  واجت

 انخًيش
 انزذريت ػهى يهبرح انزبثغ و انًضزقم  صفي

  01ربثغ درس انقضًه ػهى 

 642ص 

 3حفع جذول ضزة  ............................. واجت

 

https://www.youtube.com/watch?v=aEHs3cFO-wo
https://www.youtube.com/watch?v=aEHs3cFO-wo

