
 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 10/ 10/  9107إلــى         95/  10/  9107لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثالث8  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتٍح انتزتٍح اإلساليٍح انًادج

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌتهٕ اٌَاخ تالٔج سهًٍح 

 ٌفسز يعاًَ انًفزداخ 

 ٌٕظف دزٔف انعطف فً جًم يٍ إَشائ.ّ 

 .ٌكتة انكهًاخ تعذ ٔطم تذاٌتٓا تانذزٔف كتاتح طذٍذح 

 

 : كتاتح َض ٔطفً.انُشاط اإلثزائً

 
To use  what a…!. 
To use some with uncountable nouns. 
To compare two things using -er than… 

Reading :practice reading the story Ps. (38 -44) 

Writing: write a summary of the story. 

 

 االدذ
 أسهٕب انعطف  تالٔج اٌَاخ انكزًٌح طفً

Bridge to Success    Unit 5   Lesson 8 
Learner's Book    Page 96 

 780انتذرب عهى تالٔج اٌَاخ يٍ  ٔاجة
يٍ كتاب  30يٍ كتاب انُشاط  + َسخ طفذح  91دم طفذح 

 انطانة

Bridge to Success    Unit 5    Lesson 8 
Activity  Book    Page 83 

 االثٍٍُ
 تاتع أسهٕب انعطف  يتاتعح شزح االٌاخ طفً

Bridge to Success    Unit 5     Lesson 9 
Learner's Book    Page 97 

 يٍ كتاب انُشاط 99دم طفذح  دفع يعاًَ انًفزداخ ٔاجة
Bridge to Success    Unit 5     Lesson 9 

Activity  Book    Page 84 

 انثالثاء
 يٍ كتاب انُشاط 93+  92إيالء ٔطم انكهًاخ تانذزٔف طفذح  دم اَشطح انذرس طفً

Bridge to Success     Unit 5     Lesson 10 
Learner's Book    Page 98 

 يٍ كتاب انُشاط 91دم طفذح  13ثزي خثزاتً طـ أدم َشاط  ٔاجة
Bridge to Success     Unit 5      Lesson 10 

Activity  Book    Page 85 

 األرتعاء
 يٍ كتاب انطانة 42َشٍذ ٍْا َعًم طفذح  ........................................... طفً

Pop Quiz 
Lessons 5,7,8,9 Learner's Book 

 practice reading the story (Clever Birbal) Page 98 َسخ انُشٍذ عهى دفتز انُسخ ........................................... ٔاجة

 انخًٍس
 فً كتاب انُشاط 94إيالء طفذح  ........................................... طفً

Bridge to Success     Unit 5     Lesson 11 
Learner's Book    Page 99 

 _________________ ........................................... ٔاجة
Bridge to Success     Unit 5     Lesson 11 

Activity  Book    Page 86 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) الثالث8  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزتٍح األخالقٍح انذراساخ االجتًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهٕو انًادج

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌظف كٍف ٌؤثز  االَساٌ عهى االرع 

 ؟ٌذكز يا ْٕ انطقس 

  يضاعفح انذقائق انًعزٔفح إلٌجاد َاتج

 4انضزب فً 

  يضاعفح انذقائق انًعزٔفح إلٌجاد َاتج

 5انضزب فً 

 *ٌتعزف دالالخ األنٕاٌ فً انخزٌطح .

  

  شزح جٕاَة انثقافح االياراتٍح تشكم

 عاو ٔ انثقافح انفزدٌح تشكم خاص

 االدذ
 294 -293طفذّ  4انضزب فً  تاثٍز االَساٌ عهى سطخ االرع طفً

 جًع طٕر عٍ انثقافح االياراتٍح  31، 24ٔاجة ص 

 (296-295ٔاجثاتً ص ) 111ٔاجة ص  ٔاجة

 االثٍٍُ
  219-210طفذّ  5انضزب فً  110دم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

 212 - 211ٔاجثاتً   119-111ٔاجة ص  ٔاجة

 انثالثاء
 216-215ذّ طف 4ٔ5انقسًّ عهى  115 - 116دم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

 ( 221 – 217ٔاجثاتً ص )  116 - 113ٔاجة ص  ٔاجة

 األرتعاء
  224- 223ص  6انضزب فً  117دم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

 226 -225ٔاجثاتً ص   ٔاجة

 انخًٍس
 يا انًقظٕد تانطقس طفً

  5االختثار انقظٍز االٔل انٕدذِ

 152انى طفذّ  141يٍ طفذّ 

 5ٔ  4ة عهى جذٔل انتذرٌ  ٔاجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 31/ 10/  9107إلــى         27/  10/  9107لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الثالث8  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتٍح انتزتٍح اإلساليٍح انًادج

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌتهٕ اٌَاخ تالٔج سهًٍح 

 ٌفسز يعاًَ انًفزداخ 

  انعطف فً جًم يٍ إَشائّ.ٌٕظف دزٔف 

 .ٌكتة انكهًاخ تعذ ٔطم تذاٌتٓا تانذزٔف كتاتح طذٍذح 

 

 : كتاتح َض ٔطفً.انُشاط اإلثزائً

 
To use  what a…!. 
To use some with uncountable nouns. 
To compare two things using -er than… 

Reading :practice reading the story Ps. (38 -44) 

Writing: write a summary of the story. 

 

 االدذ
 أسهٕب انعطف  تالٔج اٌَاخ انكزًٌح طفً

Bridge to Success    Unit 5   Lesson 8 
Learner's Book    Page 96 

 780انتذرب عهى تالٔج اٌَاخ يٍ  ٔاجة
يٍ كتاب  30يٍ كتاب انُشاط  + َسخ طفذح  91دم طفذح 

 انطانة

Bridge to Success    Unit 5    Lesson 8 
Activity  Book    Page 83 

 االثٍٍُ
 تاتع أسهٕب انعطف  يتاتعح شزح االٌاخ طفً

Bridge to Success    Unit 5     Lesson 9 
Learner's Book    Page 97 

 يٍ كتاب انُشاط 99دم طفذح  دفع يعاًَ انًفزداخ ٔاجة
Bridge to Success    Unit 5     Lesson 9 

Activity  Book    Page 84 

 انثالثاء
 يٍ كتاب انُشاط 93+  92إيالء ٔطم انكهًاخ تانذزٔف طفذح  دم اَشطح انذرس طفً

Bridge to Success     Unit 5     Lesson 10 
Learner's Book    Page 98 

 يٍ كتاب انُشاط 91دم طفذح  13ثزي خثزاتً طـ أدم َشاط  ٔاجة
Bridge to Success     Unit 5      Lesson 10 

Activity  Book    Page 85 

 األرتعاء
 يٍ كتاب انطانة 42َشٍذ ٍْا َعًم طفذح  ........................................... طفً

Pop Quiz 
Lessons 5,7,8,9 Learner's Book 

 practice reading the story (Clever Birbal) Page 98 عهى دفتز انُسخَسخ انُشٍذ  ........................................... ٔاجة

 انخًٍس
 فً كتاب انُشاط 94إيالء طفذح  ........................................... طفً

Bridge to Success     Unit 5     Lesson 11 
Learner's Book    Page 99 

 _________________ ........................................... ٔاجة
Bridge to Success     Unit 5     Lesson 11 

Activity  Book    Page 86 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 

 ( ب )الثالث 8  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزتٍح األخالقٍح انذراساخ االجتًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهٕو انًادج

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

  االرعٌظف كٍف ٌؤثز  االَساٌ عهى 

 ٌذكز يا ْٕ انطقس؟ 

  يضاعفح انذقائق انًعزٔفح إلٌجاد َاتج

 4انضزب فً 

  يضاعفح انذقائق انًعزٔفح إلٌجاد َاتج

 5انضزب فً 

 *ٌتعزف دالالخ األنٕاٌ فً انخزٌطح .

  

  شزح جٕاَة انثقافح االياراتٍح تشكم

 عاو ٔ انثقافح انفزدٌح تشكم خاص

 االدذ
 294 -293طفذّ  4انضزب فً  عتاثٍز االَساٌ عهى سطخ االر طفً

 جًع طٕر عٍ انثقافح االياراتٍح  31، 24ٔاجة ص 

 (296-295ٔاجثاتً ص ) 111ٔاجة ص  ٔاجة

 االثٍٍُ
  219-210طفذّ  5انضزب فً  110دم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

 212 - 211ٔاجثاتً   119-111ٔاجة ص  ٔاجة

 انثالثاء
 216-215طفذّ  4ٔ5انقسًّ عهى  115 - 116دم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

 ( 221 – 217ٔاجثاتً ص )  116 - 113ٔاجة ص  ٔاجة

 األرتعاء
  224- 223ص  6انضزب فً  117دم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

 226 -225ٔاجثاتً ص   ٔاجة

 انخًٍس
 يا انًقظٕد تانطقس طفً

  5االختثار انقظٍز االٔل انٕدذِ

 152ّ انى طفذ 141يٍ طفذّ 

 5ٔ  4انتذرٌة عهى جذٔل   ٔاجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 10/ 10/  9107إلــى         95/  10/  9107لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثالث8  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتٍح انتزتٍح اإلساليٍح انًادج

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌتهٕ اٌَاخ تالٔج سهًٍح 

 اًَ انًفزداخٌفسز يع 

 .ٌّٕظف دزٔف انعطف فً جًم يٍ إَشائ 

 .ٌكتة انكهًاخ تعذ ٔطم تذاٌتٓا تانذزٔف كتاتح طذٍذح 

 

 : كتاتح َض ٔطفً.انُشاط اإلثزائً

 
To use  what a…!. 
To use some with uncountable nouns. 
To compare two things using -er than… 

Reading :practice reading the story Ps. (38 -44) 

Writing: write a summary of the story. 

 

 االدذ
 أسهٕب انعطف  تالٔج اٌَاخ انكزًٌح طفً

Bridge to Success    Unit 5   Lesson 8 
Learner's Book    Page 96 

 780انتذرب عهى تالٔج اٌَاخ يٍ  ٔاجة
كتاب يٍ  30يٍ كتاب انُشاط  + َسخ طفذح  91دم طفذح 

 انطانة

Bridge to Success    Unit 5    Lesson 8 
Activity  Book    Page 83 

 االثٍٍُ
 تاتع أسهٕب انعطف  يتاتعح شزح االٌاخ طفً

Bridge to Success    Unit 5     Lesson 9 
Learner's Book    Page 97 

 يٍ كتاب انُشاط 99دم طفذح  دفع يعاًَ انًفزداخ ٔاجة
Bridge to Success    Unit 5     Lesson 9 

Activity  Book    Page 84 

 انثالثاء
 يٍ كتاب انُشاط 93+  92إيالء ٔطم انكهًاخ تانذزٔف طفذح  دم اَشطح انذرس طفً

Bridge to Success     Unit 5     Lesson 10 
Learner's Book    Page 98 

 كتاب انُشاطيٍ  91دم طفذح  13ثزي خثزاتً طـ أدم َشاط  ٔاجة
Bridge to Success     Unit 5      Lesson 10 

Activity  Book    Page 85 

 األرتعاء
 يٍ كتاب انطانة 42َشٍذ ٍْا َعًم طفذح  ........................................... طفً

Pop Quiz 
Lessons 5,7,8,9 Learner's Book 

 practice reading the story (Clever Birbal) Page 98 َسخ انُشٍذ عهى دفتز انُسخ ........................................... ٔاجة

 انخًٍس
 فً كتاب انُشاط 94إيالء طفذح  ........................................... طفً

Bridge to Success     Unit 5     Lesson 11 
Learner's Book    Page 99 

 _________________ ........................................... ٔاجة
Bridge to Success     Unit 5     Lesson 11 

Activity  Book    Page 86 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) الثالث8  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتٍح األخالقٍح انذراساخ االجتًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهٕو انًادج

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٍف ٌؤثز  االَساٌ عهى االرعٌظف ك 

 ٌذكز يا ْٕ انطقس؟ 

  يضاعفح انذقائق انًعزٔفح إلٌجاد َاتج

 4انضزب فً 

  يضاعفح انذقائق انًعزٔفح إلٌجاد َاتج

 5انضزب فً 

 *ٌتعزف دالالخ األنٕاٌ فً انخزٌطح .

  

  شزح جٕاَة انثقافح االياراتٍح تشكم

 عاو ٔ انثقافح انفزدٌح تشكم خاص

 االدذ
 294 -293طفذّ  4انضزب فً  االَساٌ عهى سطخ االرعتاثٍز  طفً

 جًع طٕر عٍ انثقافح االياراتٍح  31، 24ٔاجة ص 

 (296-295ٔاجثاتً ص ) 111ٔاجة ص  ٔاجة

 االثٍٍُ
  219-210طفذّ  5انضزب فً  110دم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

 212 - 211ٔاجثاتً   119-111ٔاجة ص  ٔاجة

 انثالثاء
 216-215طفذّ  4ٔ5انقسًّ عهى  115 - 116ًارٌٍ انكتاب ص دم ت طفً

 ( 221 – 217ٔاجثاتً ص )  116 - 113ٔاجة ص  ٔاجة

 األرتعاء
  224- 223ص  6انضزب فً  117دم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

 226 -225ٔاجثاتً ص   ٔاجة

 انخًٍس
 يا انًقظٕد تانطقس طفً

  5االختثار انقظٍز االٔل انٕدذِ

 152انى طفذّ  141يٍ طفذّ 

 5ٔ  4انتذرٌة عهى جذٔل   ٔاجة

 

  
 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 10/ 10/  9107إلــى         95/  10/  9107لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثالث8  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتٍح انتزتٍح اإلساليٍح انًادج

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌتهٕ اٌَاخ تالٔج سهًٍح 

 ٌفسز يعاًَ انًفزداخ 

 .ٌّٕظف دزٔف انعطف فً جًم يٍ إَشائ 

 .ٌكتة انكهًاخ تعذ ٔطم تذاٌتٓا تانذزٔف كتاتح طذٍذح 

 

 : كتاتح َض ٔطفً.انُشاط اإلثزائً

 
To use  what a…!. 
To use some with uncountable nouns. 
To compare two things using -er than… 

Reading :practice reading the story Ps. (38 -44) 

Writing: write a summary of the story. 

 

 االدذ
 أسهٕب انعطف  تالٔج اٌَاخ انكزًٌح طفً

Bridge to Success    Unit 5   Lesson 8 
Learner's Book    Page 96 

 780انتذرب عهى تالٔج اٌَاخ يٍ  ٔاجة
يٍ كتاب  30كتاب انُشاط  + َسخ طفذح يٍ  91دم طفذح 

 انطانة

Bridge to Success    Unit 5    Lesson 8 
Activity  Book    Page 83 

 االثٍٍُ
 تاتع أسهٕب انعطف  يتاتعح شزح االٌاخ طفً

Bridge to Success    Unit 5     Lesson 9 
Learner's Book    Page 97 

 يٍ كتاب انُشاط 99ح دم طفذ دفع يعاًَ انًفزداخ ٔاجة
Bridge to Success    Unit 5     Lesson 9 

Activity  Book    Page 84 

 انثالثاء
 يٍ كتاب انُشاط 93+  92إيالء ٔطم انكهًاخ تانذزٔف طفذح  دم اَشطح انذرس طفً

Bridge to Success     Unit 5     Lesson 10 
Learner's Book    Page 98 

 يٍ كتاب انُشاط 91دم طفذح  13زي خثزاتً طـ ثأدم َشاط  ٔاجة
Bridge to Success     Unit 5      Lesson 10 

Activity  Book    Page 85 

 األرتعاء
 يٍ كتاب انطانة 42َشٍذ ٍْا َعًم طفذح  ........................................... طفً

Pop Quiz 
Lessons 5,7,8,9 Learner's Book 

 practice reading the story (Clever Birbal) Page 98 َسخ انُشٍذ عهى دفتز انُسخ ........................................... ٔاجة

 انخًٍس
 فً كتاب انُشاط 94إيالء طفذح  ........................................... طفً

Bridge to Success     Unit 5     Lesson 11 
Learner's Book    Page 99 

 _________________ ........................................... ٔاجة
Bridge to Success     Unit 5     Lesson 11 

Activity  Book    Page 86 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د )الثالث  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزتٍح األخالقٍح انذراساخ االجتًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهٕو انًادج

 اتج انتعهىَٕ
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌظف كٍف ٌؤثز  االَساٌ عهى االرع 

 ٌذكز يا ْٕ انطقس؟ 

  يضاعفح انذقائق انًعزٔفح إلٌجاد َاتج

 4انضزب فً 

  يضاعفح انذقائق انًعزٔفح إلٌجاد َاتج

 5انضزب فً 

 *ٌتعزف دالالخ األنٕاٌ فً انخزٌطح .

  

  شزح جٕاَة انثقافح االياراتٍح تشكم

 دٌح تشكم خاصعاو ٔ انثقافح انفز

 االدذ
 294 -293طفذّ  4انضزب فً  تاثٍز االَساٌ عهى سطخ االرع طفً

 جًع طٕر عٍ انثقافح االياراتٍح  31، 24ٔاجة ص 

 (296-295ٔاجثاتً ص ) 111ٔاجة ص  ٔاجة

 االثٍٍُ
  219-210طفذّ  5انضزب فً  110دم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

 212 - 211ٔاجثاتً   119-111ٔاجة ص  ٔاجة

 انثالثاء
 216-215طفذّ  4ٔ5انقسًّ عهى  115 - 116دم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

 ( 221 – 217ٔاجثاتً ص )  116 - 113ٔاجة ص  ٔاجة

 األرتعاء
  224- 223ص  6انضزب فً  117دم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

 226 -225ٔاجثاتً ص   ٔاجة

 انخًٍس
 يا انًقظٕد تانطقس طفً

  5االختثار انقظٍز االٔل انٕدذِ

 152انى طفذّ  141يٍ طفذّ 

 5ٔ  4انتذرٌة عهى جذٔل   ٔاجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 31/ 10/  9107إلــى         27/  10/  9107لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـالثالث 8  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتٍح انتزتٍح اإلساليٍح انًادج

 نتعهىَٕاتج ا
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌتهٕ اٌَاخ تالٔج سهًٍح 

 ٌفسز يعاًَ انًفزداخ 

 .ٌّٕظف دزٔف انعطف فً جًم يٍ إَشائ 

 .ٌكتة انكهًاخ تعذ ٔطم تذاٌتٓا تانذزٔف كتاتح طذٍذح 

 

 : كتاتح َض ٔطفً.انُشاط اإلثزائً

 
To use  what a…!. 
To use some with uncountable nouns. 
To compare two things using -er than… 

Reading :practice reading the story Ps. (38 -44) 

Writing: write a summary of the story. 

 

 االدذ
 أسهٕب انعطف  تالٔج اٌَاخ انكزًٌح طفً

Bridge to Success    Unit 5   Lesson 8 
Learner's Book    Page 96 

 780ٍ انتذرب عهى تالٔج اٌَاخ ي ٔاجة
يٍ كتاب  30يٍ كتاب انُشاط  + َسخ طفذح  91دم طفذح 

 انطانة

Bridge to Success    Unit 5    Lesson 8 
Activity  Book    Page 83 

 االثٍٍُ
 تاتع أسهٕب انعطف  يتاتعح شزح االٌاخ طفً

Bridge to Success    Unit 5     Lesson 9 
Learner's Book    Page 97 

 يٍ كتاب انُشاط 99دم طفذح  عاًَ انًفزداخدفع ي ٔاجة
Bridge to Success    Unit 5     Lesson 9 

Activity  Book    Page 84 

 انثالثاء
 يٍ كتاب انُشاط 93+  92إيالء ٔطم انكهًاخ تانذزٔف طفذح  دم اَشطح انذرس طفً

Bridge to Success     Unit 5     Lesson 10 
Learner's Book    Page 98 

 يٍ كتاب انُشاط 91دم طفذح  13ثزي خثزاتً طـ أدم َشاط  ٔاجة
Bridge to Success     Unit 5      Lesson 10 

Activity  Book    Page 85 

 األرتعاء
 يٍ كتاب انطانة 42َشٍذ ٍْا َعًم طفذح  ........................................... طفً

Pop Quiz 
Lessons 5,7,8,9 Learner's Book 

 practice reading the story (Clever Birbal) Page 98 َسخ انُشٍذ عهى دفتز انُسخ ........................................... ٔاجة

 انخًٍس
 فً كتاب انُشاط 94إيالء طفذح  ........................................... طفً

Bridge to Success     Unit 5     Lesson 11 
Learner's Book    Page 99 

 _________________ ........................................... ٔاجة
Bridge to Success     Unit 5     Lesson 11 

Activity  Book    Page 86 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الثالث 8  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزتٍح األخالقٍح ٍحانذراساخ االجتًاع انزٌاضٍاخ انعهٕو انًادج

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌظف كٍف ٌؤثز  االَساٌ عهى االرع 

 ٌذكز يا ْٕ انطقس؟ 

  يضاعفح انذقائق انًعزٔفح إلٌجاد َاتج

 4انضزب فً 

  يضاعفح انذقائق انًعزٔفح إلٌجاد َاتج

 5انضزب فً 

 *ٌتعزف دالالخ األنٕاٌ فً انخزٌطح .

  

 تشكم  شزح جٕاَة انثقافح االياراتٍح

 عاو ٔ انثقافح انفزدٌح تشكم خاص

 االدذ
 294 -293طفذّ  4انضزب فً  تاثٍز االَساٌ عهى سطخ االرع طفً

 جًع طٕر عٍ انثقافح االياراتٍح  31، 24ٔاجة ص 

 (296-295ٔاجثاتً ص ) 111ٔاجة ص  ٔاجة

 االثٍٍُ
  219-210طفذّ  5انضزب فً  110دم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

 212 - 211ٔاجثاتً   119-111ٔاجة ص  ٔاجة

 انثالثاء
 216-215طفذّ  4ٔ5انقسًّ عهى  115 - 116دم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

 ( 221 – 217ٔاجثاتً ص )  116 - 113ٔاجة ص  ٔاجة

 األرتعاء
  224- 223ص  6انضزب فً  117دم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

 226 -225ٔاجثاتً ص   ٔاجة

 سانخًٍ
 يا انًقظٕد تانطقس طفً

  5االختثار انقظٍز االٔل انٕدذِ

 152انى طفذّ  141يٍ طفذّ 

 5ٔ  4انتذرٌة عهى جذٔل   ٔاجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 31/ 10/  9107إلــى         27/  10/  9107لألســـبـوع مــن  

 ( ) والثالث  الصف والشعبة
   

 English عزتٍحانهغح ان انتزتٍح اإلساليٍح انًادج

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌتهٕ اٌَاخ تالٔج سهًٍح 

 ٌفسز يعاًَ انًفزداخ 

 .ٌّٕظف دزٔف انعطف فً جًم يٍ إَشائ 

 .ٌكتة انكهًاخ تعذ ٔطم تذاٌتٓا تانذزٔف كتاتح طذٍذح 

 

 : كتاتح َض ٔطفً.انُشاط اإلثزائً

 
To use  what a…!. 
To use some with uncountable nouns. 
To compare two things using -er than… 

Reading :practice reading the story Ps. (38 -44) 

Writing: write a summary of the story. 

 

 االدذ
 أسهٕب انعطف  تالٔج اٌَاخ انكزًٌح طفً

Bridge to Success    Unit 5   Lesson 8 
Learner's Book    Page 96 

 780ذرب عهى تالٔج اٌَاخ يٍ انت ٔاجة
يٍ كتاب  30يٍ كتاب انُشاط  + َسخ طفذح  91دم طفذح 

 انطانة

Bridge to Success    Unit 5    Lesson 8 
Activity  Book    Page 83 

 االثٍٍُ
 تاتع أسهٕب انعطف  يتاتعح شزح االٌاخ طفً

Bridge to Success    Unit 5     Lesson 9 
Learner's Book    Page 97 

 يٍ كتاب انُشاط 99دم طفذح  دفع يعاًَ انًفزداخ ٔاجة
Bridge to Success    Unit 5     Lesson 9 

Activity  Book    Page 84 

 انثالثاء
 يٍ كتاب انُشاط 93+  92إيالء ٔطم انكهًاخ تانذزٔف طفذح  دم اَشطح انذرس طفً

Bridge to Success     Unit 5     Lesson 10 
Learner's Book    Page 98 

 يٍ كتاب انُشاط 91دم طفذح  13ثزي خثزاتً طـ أدم َشاط  ٔاجة
Bridge to Success     Unit 5      Lesson 10 

Activity  Book    Page 85 

 األرتعاء
 يٍ كتاب انطانة 42َشٍذ ٍْا َعًم طفذح  ........................................... طفً

Pop Quiz 
Lessons 5,7,8,9 Learner's Book 

 practice reading the story (Clever Birbal) Page 98 َسخ انُشٍذ عهى دفتز انُسخ ........................................... ٔاجة

 انخًٍس
 فً كتاب انُشاط 94إيالء طفذح  ........................................... طفً

Bridge to Success     Unit 5     Lesson 11 
Learner's Book    Page 99 

 _________________ ........................................... ٔاجة
Bridge to Success     Unit 5     Lesson 11 

Activity  Book    Page 86 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و )الثالث 8  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتٍح األخالقٍح انذراساخ االجتًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهٕو انًادج

 َٕاتج انتعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌظف كٍف ٌؤثز  االَساٌ عهى االرع 

 ٌذكز يا ْٕ انطقس؟ 

  يضاعفح انذقائق انًعزٔفح إلٌجاد َاتج

 4انضزب فً 

  يضاعفح انذقائق انًعزٔفح إلٌجاد َاتج

 5انضزب فً 

 *ٌتعزف دالالخ األنٕاٌ فً انخزٌطح .

  

  انثقافح االياراتٍح تشكم شزح جٕاَة

 عاو ٔ انثقافح انفزدٌح تشكم خاص

 االدذ
 294 -293طفذّ  4انضزب فً  تاثٍز االَساٌ عهى سطخ االرع طفً

 جًع طٕر عٍ انثقافح االياراتٍح  31، 24ٔاجة ص 

 (296-295ٔاجثاتً ص ) 111ٔاجة ص  ٔاجة

 االثٍٍُ
  219-210طفذّ  5انضزب فً  110دم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

 212 - 211ٔاجثاتً   119-111ٔاجة ص  ٔاجة

 انثالثاء
 216-215طفذّ  4ٔ5انقسًّ عهى  115 - 116دم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

 ( 221 – 217ٔاجثاتً ص )  116 - 113ٔاجة ص  ٔاجة

 األرتعاء
  224- 223ص  6انضزب فً  117دم تًارٌٍ انكتاب ص  طفً

 226 -225 ٔاجثاتً ص  ٔاجة

 انخًٍس
 يا انًقظٕد تانطقس طفً

  5االختثار انقظٍز االٔل انٕدذِ

 152انى طفذّ  141يٍ طفذّ 

 5ٔ  4انتذرٌة عهى جذٔل   ٔاجة

 


