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 الخطة االسبوعية
 88/ 00/  <810إلــى         ?0/  00/  <810لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثالث@  الصف والشعبة
   

 English اللغخ الؼشثٍخ التشثٍخ اإلصالهٍخ الوبدح

 ًْاتج التؼلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 ٌحذد طفخ األراى ّاإلقبهخ

 ٌقبسى ثٍي األراى ّاإلقبهخ

 صلوٍخ.* ٌقشأ الٌض قشاءح جِشٌخ 

 * ٌجذي الوتؼلن فِوَ هي الوبدح الوضوْػخ.

 

 الٌشبط اإلثشائً: كتبثخ تلخٍض لقظخ هي اختٍبسٍ.

 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 which animals can jump? Can you 
name them? Which one do you think jumps 
the highest? 

 االحذ
 طفً

 الوْلذ الٌجْي ػطلخ 
 ّاجت

 االثٌٍي
 اختجبس لغخ ػشثٍخ هتبثؼخ دسس فضل تشتٍل القشآى  طفً

Bridge to Success Learner's Book Unit 2 
Lessons 1,2,3    Ps. 27,28,29  

 هي كتبة الطبلت :81ًضخ " هشح ّاحذح" طفحخ  حفع حذٌث فضل تشتٍل القشآى ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 1,2,3   Ps.23,24,25   

 الثالثبء
 شحقظخ الْحش رّ األقذام الكجٍ ششح دسس اَراى ّاإلقبهخ طفً

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

 هي كتبة الٌشبط >=+ :=حل طفحخ   9?حل ًشبط أفكش طــ  ـ ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 4,5          Ps.26,27  

 األسثؼبء
  =>كتبة الٌشبط طفحخ هالء خبسجً ػلى إ هتبثؼخ دسس اَراى ّاإلقبهخ طفً

Bridge to Success Learner's Book Unit 2 
Lessons7  P33  

 هي كتبة الطبلت <80"اكتت أجول تؼلٍق " طفحخ  حفع ألفبظ اَراى ّاإلقبهخ ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 7  Ps.28,29  

 الخوٍش
 وبع ) ًض خبسجً (اصت هتبثؼخ دسس فضل تشتٍل القشآى  طفً

Bridge to Success Learner's Book Unit 2 
Lesson 8    P.34  

 هي كتبة الٌشبط 0<+  1<حل طفحخ  حفع حذٌث فضل تشتٍل القشآى ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 8     P.30  
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 ( أ ) الثالث@  الصف والشعبةتابع 
 

 التشثٍخ األخالقٍخ الذساصبد االجتوبػٍخ بدالشٌبضٍ الؼلْم الوبدح

 ًْاتج التؼلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 ٌضتٌتج هب الوقظْد ثبلتكٌْلْجٍب 

 ٌزكش اهثلخ ػلى التكٌْلْجٍب.

 ٌحذد اجزاء الٌظبم.

 اى ٌكْى قبدسا ػلى توثٍل هضبئل القوضَ  -

 اى ٌكْى قبدسا ػلى اٌجبد ًبتج القضوَ  -     

 (تؼطى   طَ الًِب لن) تن اػبدٍ الخ
 

ٌتؼشف هؼلْهبد ػي ُْاٌبد الظٍذ ّالفشّصٍخ 

 ػي الجبًً الوؤصش
 ٌجٍي كٍفٍخ االػتٌبء ثؼبلوَ 

 االحذ
 طفً

 ػطلخ الوْلذ الٌجْي

                                                                   ><،  :<حل ص 
  =:طفحخ  :ّاجت حل ًشبط سقن 

 ْضغ الذسجبدّ التقٍذ ثبحضبس  الولف ل

 ّاجت

 االثٌٍي
 ?=0ّ<=0حل توبسٌي الكتبة ص طفً

 دسس ًشبط ػولً : توثٍل هضبئل القضوَ 

 8:8-8:0حل التوبسٌي الزاتٍَ ص 

 ::8 - 8:9حل ّاججبتً الوٌزلٍَ  ) ==0ّاجت ص ّاجت

 الثالثبء
 0<0حل اصئلخ ص طفً

 دسس : القضوَ الى أجزاء هتضبٌَّ

 <:8 -=:8ٍَ ص حل التوبسٌي الزات

  1;8- ?:8حل ّاججبتً الوٌزلٍَ ص  1<0ص ّاجت

 األسثؼبء
 1?0هب الوظْد التكوْلْجٍب ّالٌظبهض  طفً

 دسس ػالقَ القضوَ ثبلطشح

 :;8 - 9;8حل التوبسٌي الزاتٍَ ص 

 >;8- ;;8حل ّاججبتً الوٌزلٍَ ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّاجت

 الخوٍش
 8?0اجزاء الٌظبم ص ًطف

 دسس : ػالقَ القضوَ ثبلضشة 

 8>8- 0>8حل التوبسٌي الزاتٍَ ص 

 :>8 - 9>8حل ّاججبتً الوٌزلٍَ   ّاجت
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 الخطة االسبوعية
 88/ 00/  <810إلــى         ?0/  00/  <810لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الثالث@  الصف والشعبة
   

 

 English اللغخ الؼشثٍخ التشثٍخ اإلصالهٍخ الوبدح

 ًْاتج التؼلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 ٌحذد طفخ األراى ّاإلقبهخ

 ٌقبسى ثٍي األراى ّاإلقبهخ

 * ٌقشأ الٌض قشاءح جِشٌخ صلوٍخ.

 * ٌجذي الوتؼلن فِوَ هي الوبدح الوضوْػخ.

 

 الٌشبط اإلثشائً: كتبثخ تلخٍض لقظخ هي اختٍبسٍ.

 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 which animals can jump?Can you 
name them? Which one do you think jumps 
the highest? 

 االحذ
 طفً

 الوْلذ الٌجْي ػطلخ 
 ّاجت

 االثٌٍي
 اختجبس لغخ ػشثٍخ هتبثؼخ دسس فضل تشتٍل القشآى  طفً

Bridge to Success Learner's Book Unit 2 
Lessons 1,2,3    Ps. 27,28,29  

 هي كتبة الطبلت :81ًضخ " هشح ّاحذح" طفحخ  حفع حذٌث فضل تشتٍل القشآى ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 1,2,3   Ps.23,24,25   

 الثالثبء
 قظخ الْحش رّ األقذام الكجٍشح ششح دسس اَراى ّاإلقبهخ طفً

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

 هي كتبة الٌشبط >=+ :=حل طفحخ   9?حل ًشبط أفكش طــ  ـ ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 4,5          Ps.26,27  

 األسثؼبء
  =>إهالء خبسجً ػلى كتبة الٌشبط طفحخ  هتبثؼخ دسس اَراى ّاإلقبهخ طفً

Bridge to Success Learner's Book Unit 2 
Lessons7  P33  

 هي كتبة الطبلت <80"اكتت أجول تؼلٍق " طفحخ  حفع ألفبظ اَراى ّاإلقبهخ ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 7  Ps.28,29  

 الخوٍش
 اصتوبع ) ًض خبسجً ( هتبثؼخ دسس فضل تشتٍل القشآى  طفً

Bridge to Success Learner's Book Unit 2 
Lesson 8    P.34  

 طهي كتبة الٌشب 0<+  1<حل طفحخ  حفع حذٌث فضل تشتٍل القشآى ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 8     P.30  
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 ( ب )الثالث @  الصف والشعبةتابع 
 

  

 التشثٍخ األخالقٍخ الذساصبد االجتوبػٍخ الشٌبضٍبد الؼلْم الوبدح

 ًْاتج التؼلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 ٌضتٌتج هب الوقظْد ثبلتكٌْلْجٍب 

 ٌزكش اهثلخ ػلى التكٌْلْجٍب.

 اء الٌظبم.ٌحذد اجز

 اى ٌكْى قبدسا ػلى توثٍل هضبئل القوضَ  -

 اى ٌكْى قبدسا ػلى اٌجبد ًبتج القضوَ  -     

 ) تن اػبدٍ الخطَ الًِب لن تؼطى  (
 

ٌتؼشف هؼلْهبد ػي ُْاٌبد الظٍذ ّالفشّصٍخ 

 ػي الجبًً الوؤصش
 ٌجٍي كٍفٍخ االػتٌبء ثؼبلوَ 

 االحذ
 طفً

 ػطلخ الوْلذ الٌجْي

                                                                   ><،  :<حل ص 
  =:طفحخ  :ّاجت حل ًشبط سقن 

 ّ التقٍذ ثبحضبس  الولف لْضغ الذسجبد

 ّاجت

 االثٌٍي
 ?=0ّ<=0حل توبسٌي الكتبة ص طفً

 دسس ًشبط ػولً : توثٍل هضبئل القضوَ 

 8:8-8:0حل التوبسٌي الزاتٍَ ص 

 ::8 - 8:9حل ّاججبتً الوٌزلٍَ  ) ==0ّاجت ص ّاجت

 الثالثبء
 0<0حل اصئلخ ص طفً

 دسس : القضوَ الى أجزاء هتضبٌَّ

 <:8 -=:8حل التوبسٌي الزاتٍَ ص 

  1;8- ?:8حل ّاججبتً الوٌزلٍَ ص  1<0ص ّاجت

 األسثؼبء
 1?0هب الوظْد التكوْلْجٍب ّالٌظبهض  طفً

 دسس ػالقَ القضوَ ثبلطشح

 :;8 - 9;8ل التوبسٌي الزاتٍَ ص ح

 >;8- ;;8حل ّاججبتً الوٌزلٍَ ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّاجت

 الخوٍش
 8?0اجزاء الٌظبم ص طفً

 دسس : ػالقَ القضوَ ثبلضشة 

 8>8- 0>8حل التوبسٌي الزاتٍَ ص 

 :>8 - 9>8حل ّاججبتً الوٌزلٍَ   ّاجت

 



 

QM-119-F3 

kh 

 يةالخطة االسبوع
 88/ 00/  <810إلــى         ?0/  00/  <810لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثالث@  الصف والشعبة
   

 English اللغخ الؼشثٍخ التشثٍخ اإلصالهٍخ الوبدح

 ًْاتج التؼلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 ٌحذد طفخ األراى ّاإلقبهخ

 ٌقبسى ثٍي األراى ّاإلقبهخ

 * ٌقشأ الٌض قشاءح جِشٌخ صلوٍخ.

 الوتؼلن فِوَ هي الوبدح الوضوْػخ. * ٌجذي

 

 الٌشبط اإلثشائً: كتبثخ تلخٍض لقظخ هي اختٍبسٍ.

 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 which animals can jump?Can you 
name them? Which one do you think jumps 
the highest? 

 االحذ
 طفً

 الوْلذ الٌجْي ػطلخ 
 ّاجت

 االثٌٍي
 اختجبس لغخ ػشثٍخ هتبثؼخ دسس فضل تشتٍل القشآى  طفً

Bridge to Success Learner's Book Unit 2 
Lessons 1,2,3    Ps. 27,28,29  

 هي كتبة الطبلت :81ًضخ " هشح ّاحذح" طفحخ  حفع حذٌث فضل تشتٍل القشآى ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 1,2,3   Ps.23,24,25   

 الثالثبء
 قظخ الْحش رّ األقذام الكجٍشح ششح دسس اَراى ّاإلقبهخ طفً

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

 هي كتبة الٌشبط >=+ :=حل طفحخ   9?حل ًشبط أفكش طــ  ـ ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 4,5          Ps.26,27  

 األسثؼبء
  =>حخ إهالء خبسجً ػلى كتبة الٌشبط طف هتبثؼخ دسس اَراى ّاإلقبهخ طفً

Bridge to Success Learner's Book Unit 2 
Lessons7  P33  

 هي كتبة الطبلت <80"اكتت أجول تؼلٍق " طفحخ  حفع ألفبظ اَراى ّاإلقبهخ ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 7  Ps.28,29  

 الخوٍش
 ( اصتوبع ) ًض خبسجً هتبثؼخ دسس فضل تشتٍل القشآى  طفً

Bridge to Success Learner's Book Unit 2 
Lesson 8    P.34  

 هي كتبة الٌشبط 0<+  1<حل طفحخ  حفع حذٌث فضل تشتٍل القشآى ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 8     P.30  
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 ( ج ) الثالث@  الصف والشعبةتابع 
 

  

 التشثٍخ األخالقٍخ االجتوبػٍخالذساصبد  الشٌبضٍبد الؼلْم الوبدح

 ًْاتج التؼلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 ٌضتٌتج هب الوقظْد ثبلتكٌْلْجٍب 

 ٌزكش اهثلخ ػلى التكٌْلْجٍب.

 ٌحذد اجزاء الٌظبم.

 اى ٌكْى قبدسا ػلى توثٍل هضبئل القوضَ  -

 اى ٌكْى قبدسا ػلى اٌجبد ًبتج القضوَ  -     

 ) تن اػبدٍ الخطَ الًِب لن تؼطى  (
 

ؼشف هؼلْهبد ػي ُْاٌبد الظٍذ ّالفشّصٍخ ٌت

 ػي الجبًً الوؤصش
 ٌجٍي كٍفٍخ االػتٌبء ثؼبلوَ 

 االحذ
 طفً

 ػطلخ الوْلذ الٌجْي

                                                                   ><،  :<حل ص 
  =:طفحخ  :ّاجت حل ًشبط سقن 

 ّ التقٍذ ثبحضبس  الولف لْضغ الذسجبد

 ّاجت

 االثٌٍي
 ?=0ّ<=0حل توبسٌي الكتبة ص طفً

 دسس ًشبط ػولً : توثٍل هضبئل القضوَ 

 8:8-8:0حل التوبسٌي الزاتٍَ ص 

 ::8 - 8:9حل ّاججبتً الوٌزلٍَ  ) ==0ّاجت ص ّاجت

 الثالثبء
 0<0حل اصئلخ ص طفً

 دسس : القضوَ الى أجزاء هتضبٌَّ

 <:8 -=:8حل التوبسٌي الزاتٍَ ص 

  1;8- ?:8حل ّاججبتً الوٌزلٍَ ص  1<0ص ّاجت

 األسثؼبء
 1?0هب الوظْد التكوْلْجٍب ّالٌظبهض  طفً

 دسس ػالقَ القضوَ ثبلطشح

 :;8 - 9;8حل التوبسٌي الزاتٍَ ص 

 >;8- ;;8حل ّاججبتً الوٌزلٍَ ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّاجت

 الخوٍش
 8?0بم صاجزاء الٌظ طفً

 دسس : ػالقَ القضوَ ثبلضشة 

 8>8- 0>8حل التوبسٌي الزاتٍَ ص 

 :>8 - 9>8حل ّاججبتً الوٌزلٍَ   ّاجت
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 الخطة االسبوعية
 88/ 00/  <810إلــى         ?0/  00/  <810لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثالث@  الصف والشعبة
   

 English اللغخ الؼشثٍخ التشثٍخ اإلصالهٍخ الوبدح

 ًْاتج التؼلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 ٌحذد طفخ األراى ّاإلقبهخ

 ٌقبسى ثٍي األراى ّاإلقبهخ

 * ٌقشأ الٌض قشاءح جِشٌخ صلوٍخ.

 * ٌجذي الوتؼلن فِوَ هي الوبدح الوضوْػخ.

 

 الٌشبط اإلثشائً: كتبثخ تلخٍض لقظخ هي اختٍبسٍ.

 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 which animals can jump?Can you 
name them? Which one do you think jumps 
the highest? 

 االحذ
 طفً

 الوْلذ الٌجْي ػطلخ 
 ّاجت

 االثٌٍي
 اختجبس لغخ ػشثٍخ هتبثؼخ دسس فضل تشتٍل القشآى  طفً

Bridge to Success Learner's Book Unit 2 
Lessons 1,2,3    Ps. 27,28,29  

 هي كتبة الطبلت :81ًضخ " هشح ّاحذح" طفحخ  حفع حذٌث فضل تشتٍل القشآى ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 1,2,3   Ps.23,24,25   

 الثالثبء
 قظخ الْحش رّ األقذام الكجٍشح ششح دسس اَراى ّاإلقبهخ طفً

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

 هي كتبة الٌشبط >=+ :=حل طفحخ   9?حل ًشبط أفكش طــ  ـ ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 4,5          Ps.26,27  

 األسثؼبء
  =>إهالء خبسجً ػلى كتبة الٌشبط طفحخ  هتبثؼخ دسس اَراى ّاإلقبهخ طفً

Bridge to Success Learner's Book Unit 2 
Lessons7  P33  

 لطبلتهي كتبة ا <80"اكتت أجول تؼلٍق " طفحخ  حفع ألفبظ اَراى ّاإلقبهخ ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 7  Ps.28,29  

 الخوٍش
 اصتوبع ) ًض خبسجً ( هتبثؼخ دسس فضل تشتٍل القشآى  طفً

Bridge to Success Learner's Book Unit 2 
Lesson 8    P.34  

 هي كتبة الٌشبط 0<+  1<حل طفحخ  حفع حذٌث فضل تشتٍل القشآى ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 8     P.30  
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 ( د )الثالث  الصف والشعبةتابع 
 

  

 التشثٍخ األخالقٍخ الذساصبد االجتوبػٍخ الشٌبضٍبد الؼلْم الوبدح

 ًْاتج التؼلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 ٌضتٌتج هب الوقظْد ثبلتكٌْلْجٍب 

 ٌزكش اهثلخ ػلى التكٌْلْجٍب.

 ٌحذد اجزاء الٌظبم.

 اى ٌكْى قبدسا ػلى توثٍل هضبئل القوضَ  -

 اى ٌكْى قبدسا ػلى اٌجبد ًبتج القضوَ  -     

 ) تن اػبدٍ الخطَ الًِب لن تؼطى  (
 

ٌتؼشف هؼلْهبد ػي ُْاٌبد الظٍذ ّالفشّصٍخ 

 ػي الجبًً الوؤصش
 ٌجٍي كٍفٍخ االػتٌبء ثؼبلوَ 

 االحذ
 طفً

 ػطلخ الوْلذ الٌجْي

                                                                   ><،  :<حل ص 
  =:طفحخ  :ّاجت حل ًشبط سقن 

 ّ التقٍذ ثبحضبس  الولف لْضغ الذسجبد

 ّاجت

 االثٌٍي
 ?=0ّ<=0حل توبسٌي الكتبة ص طفً

 دسس ًشبط ػولً : توثٍل هضبئل القضوَ 

 8:8-8:0حل التوبسٌي الزاتٍَ ص 

 ::8 - 8:9حل ّاججبتً الوٌزلٍَ   )==0ّاجت ص ّاجت

 الثالثبء
 0<0حل اصئلخ ص طفً

 دسس : القضوَ الى أجزاء هتضبٌَّ

 <:8 -=:8حل التوبسٌي الزاتٍَ ص 

  1;8- ?:8حل ّاججبتً الوٌزلٍَ ص  1<0ص ّاجت

 األسثؼبء
 1?0هب الوظْد التكوْلْجٍب ّالٌظبهض  طفً

 دسس ػالقَ القضوَ ثبلطشح

 :;8 - 9;8الزاتٍَ ص  حل التوبسٌي

 >;8- ;;8حل ّاججبتً الوٌزلٍَ ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّاجت

 الخوٍش
 8?0اجزاء الٌظبم ص طفً

 دسس : ػالقَ القضوَ ثبلضشة 

 8>8- 0>8حل التوبسٌي الزاتٍَ ص 

 :>8 - 9>8حل ّاججبتً الوٌزلٍَ   ّاجت
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 الخطة االسبوعية
 88/ 00/  <810إلــى         ?0/  00/  <810ـوع مــن  لألســـب

 ( ) هـالثالث @  الصف والشعبة
   

 English اللغخ الؼشثٍخ التشثٍخ اإلصالهٍخ الوبدح

 ًْاتج التؼلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 ٌحذد طفخ األراى ّاإلقبهخ

 ٌقبسى ثٍي األراى ّاإلقبهخ

 * ٌقشأ الٌض قشاءح جِشٌخ صلوٍخ.

 ِوَ هي الوبدح الوضوْػخ.* ٌجذي الوتؼلن ف

 

 الٌشبط اإلثشائً: كتبثخ تلخٍض لقظخ هي اختٍبسٍ.

 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 which animals can jump?Can you 
name them? Which one do you think jumps 
the highest? 

 االحذ
 طفً

 الوْلذ الٌجْي ػطلخ 
 ّاجت

 االثٌٍي
 اختجبس لغخ ػشثٍخ هتبثؼخ دسس فضل تشتٍل القشآى  طفً

Bridge to Success Learner's Book Unit 2 
Lessons 1,2,3    Ps. 27,28,29  

 هي كتبة الطبلت :81ًضخ " هشح ّاحذح" طفحخ  حفع حذٌث فضل تشتٍل القشآى ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 1,2,3   Ps.23,24,25   

 الثالثبء
 قظخ الْحش رّ األقذام الكجٍشح ششح دسس اَراى ّاإلقبهخ طفً

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

 هي كتبة الٌشبط >=+ :=حل طفحخ   9?حل ًشبط أفكش طــ  ـ ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 4,5          Ps.26,27  

 األسثؼبء
  =>إهالء خبسجً ػلى كتبة الٌشبط طفحخ  هتبثؼخ دسس اَراى ّاإلقبهخ طفً

Bridge to Success Learner's Book Unit 2 
Lessons7  P33  

 هي كتبة الطبلت <80"اكتت أجول تؼلٍق " طفحخ  حفع ألفبظ اَراى ّاإلقبهخ ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 7  Ps.28,29  

 الخوٍش
 اصتوبع ) ًض خبسجً ( هتبثؼخ دسس فضل تشتٍل القشآى  طفً

Bridge to Success Learner's Book Unit 2 
Lesson 8    P.34  

 هي كتبة الٌشبط 0<+  1<حل طفحخ  حفع حذٌث فضل تشتٍل القشآى ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 8     P.30  
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 ( هـ ) الثالث @  الصف والشعبةتابع 
 

  

 التشثٍخ األخالقٍخ ٍخالذساصبد االجتوبػ الشٌبضٍبد الؼلْم الوبدح

 ًْاتج التؼلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 ٌضتٌتج هب الوقظْد ثبلتكٌْلْجٍب 

 ٌزكش اهثلخ ػلى التكٌْلْجٍب.

 ٌحذد اجزاء الٌظبم.

 اى ٌكْى قبدسا ػلى توثٍل هضبئل القوضَ  -

 اى ٌكْى قبدسا ػلى اٌجبد ًبتج القضوَ  -     

 ) تن اػبدٍ الخطَ الًِب لن تؼطى  (
 

هبد ػي ُْاٌبد الظٍذ ّالفشّصٍخ ٌتؼشف هؼلْ

 ػي الجبًً الوؤصش
 ٌجٍي كٍفٍخ االػتٌبء ثؼبلوَ 

 االحذ
 طفً

 ػطلخ الوْلذ الٌجْي

                                                                   ><،  :<حل ص 
  =:طفحخ  :ّاجت حل ًشبط سقن 

 ّ التقٍذ ثبحضبس  الولف لْضغ الذسجبد

 ّاجت

 االثٌٍي
 ?=0ّ<=0حل توبسٌي الكتبة ص طفً

 دسس ًشبط ػولً : توثٍل هضبئل القضوَ 

 8:8-8:0حل التوبسٌي الزاتٍَ ص 

 ::8 - 8:9حل ّاججبتً الوٌزلٍَ  ) ==0ّاجت ص ّاجت

 الثالثبء
 0<0حل اصئلخ ص طفً

 دسس : القضوَ الى أجزاء هتضبٌَّ

 <:8 -=:8حل التوبسٌي الزاتٍَ ص 

  1;8- ?:8حل ّاججبتً الوٌزلٍَ ص  1<0ص جتّا

 األسثؼبء
 1?0هب الوظْد التكوْلْجٍب ّالٌظبهض  طفً

 دسس ػالقَ القضوَ ثبلطشح

 :;8 - 9;8حل التوبسٌي الزاتٍَ ص 

 >;8- ;;8حل ّاججبتً الوٌزلٍَ ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّاجت

 الخوٍش
 8?0اجزاء الٌظبم ص طفً

 دسس : ػالقَ القضوَ ثبلضشة 

 8>8- 0>8حل التوبسٌي الزاتٍَ ص 

 :>8 - 9>8حل ّاججبتً الوٌزلٍَ   ّاجت
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 الخطة االسبوعية
 88/ 00/  <810إلــى         ?0/  00/  <810لألســـبـوع مــن  

 ( ) والثالث  الصف والشعبة
   

 English اللغخ الؼشثٍخ التشثٍخ اإلصالهٍخ الوبدح

 ًْاتج التؼلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 ٌحذد طفخ األراى ّاإلقبهخ

 ٌقبسى ثٍي األراى ّاإلقبهخ

 * ٌقشأ الٌض قشاءح جِشٌخ صلوٍخ.

 * ٌجذي الوتؼلن فِوَ هي الوبدح الوضوْػخ.

 

 الٌشبط اإلثشائً: كتبثخ تلخٍض لقظخ هي اختٍبسٍ.

 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 which animals can jump?Can you 
name them? Which one do you think jumps 
the highest? 

 االحذ
 طفً

 لذ الٌجْيالوْ ػطلخ 
 ّاجت

 االثٌٍي
 اختجبس لغخ ػشثٍخ هتبثؼخ دسس فضل تشتٍل القشآى  طفً

Bridge to Success Learner's Book Unit 2 
Lessons 1,2,3    Ps. 27,28,29  

 هي كتبة الطبلت :81ًضخ " هشح ّاحذح" طفحخ  حفع حذٌث فضل تشتٍل القشآى ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 1,2,3   Ps.23,24,25   

 الثالثبء
 قظخ الْحش رّ األقذام الكجٍشح ششح دسس اَراى ّاإلقبهخ طفً

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

 هي كتبة الٌشبط >=+ :=حل طفحخ   9?حل ًشبط أفكش طــ  ـ ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 4,5          Ps.26,27  

 األسثؼبء
  =>إهالء خبسجً ػلى كتبة الٌشبط طفحخ  هتبثؼخ دسس اَراى ّاإلقبهخ طفً

Bridge to Success Learner's Book Unit 2 
Lessons7  P33  

 هي كتبة الطبلت <80"اكتت أجول تؼلٍق " طفحخ  حفع ألفبظ اَراى ّاإلقبهخ ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 7  Ps.28,29  

 الخوٍش
 اصتوبع ) ًض خبسجً ( هتبثؼخ دسس فضل تشتٍل القشآى  طفً

Bridge to Success Learner's Book Unit 2 
Lesson 8    P.34  

 هي كتبة الٌشبط 0<+  1<حل طفحخ  حفع حذٌث فضل تشتٍل القشآى ّاجت
Bridge to Success Activity Book Unit 2 
Lessons 8     P.30  
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 ( و )الثالث @  الصف والشعبةتابع 
 

 التشثٍخ األخالقٍخ الذساصبد االجتوبػٍخ الشٌبضٍبد الؼلْم الوبدح

 ًْاتج التؼلن
 
 

 ْمـــالــٍ

 ٌضتٌتج هب الوقظْد ثبلتكٌْلْجٍب 

 ٌزكش اهثلخ ػلى التكٌْلْجٍب.

 ٌحذد اجزاء الٌظبم.

 قبدسا ػلى توثٍل هضبئل القوضَ اى ٌكْى  -

 اى ٌكْى قبدسا ػلى اٌجبد ًبتج القضوَ  -     

 ) تن اػبدٍ الخطَ الًِب لن تؼطى  (
 

ٌتؼشف هؼلْهبد ػي ُْاٌبد الظٍذ ّالفشّصٍخ 

 ػي الجبًً الوؤصش
 ٌجٍي كٍفٍخ االػتٌبء ثؼبلوَ 

 االحذ
 طفً

 ػطلخ الوْلذ الٌجْي

                                                                   ><،  :<حل ص 
  =:طفحخ  :ّاجت حل ًشبط سقن 

 ّ التقٍذ ثبحضبس  الولف لْضغ الذسجبد

 ّاجت

 االثٌٍي
 ?=0ّ<=0حل توبسٌي الكتبة ص طفً

 دسس ًشبط ػولً : توثٍل هضبئل القضوَ 

 8:8-8:0حل التوبسٌي الزاتٍَ ص 

 ::8 - 8:9ً الوٌزلٍَ حل ّاججبت ) ==0ّاجت ص ّاجت

 الثالثبء
 0<0حل اصئلخ ص طفً

 دسس : القضوَ الى أجزاء هتضبٌَّ

 <:8 -=:8حل التوبسٌي الزاتٍَ ص 

  1;8- ?:8حل ّاججبتً الوٌزلٍَ ص  1<0ص ّاجت

 األسثؼبء
 1?0هب الوظْد التكوْلْجٍب ّالٌظبهض  طفً

 دسس ػالقَ القضوَ ثبلطشح

 :;8 - 9;8حل التوبسٌي الزاتٍَ ص 

 >;8- ;;8حل ّاججبتً الوٌزلٍَ ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّاجت

 الخوٍش
 8?0اجزاء الٌظبم ص طفً

 دسس : ػالقَ القضوَ ثبلضشة 

 8>8- 0>8حل التوبسٌي الزاتٍَ ص 

 :>8 - 9>8حل ّاججبتً الوٌزلٍَ   ّاجت

 


