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    23/  9/  2021إلــى      19/   9/ 2021الخطة االسبوعية مــن    
 ) الصف والشعبة: الثالث  ) أ 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 لآليات اإلجمالي المعنى يشرح
 الكريمة
 اآليات إليه ترشد ما يستنتج
 الكريمة

 .يكتب نُصا موظًفا عناصر الكتابة
 .يقرأ النص قراءة جهرية سليمة
 .يميز بين همزتي الوصل والقظع

 

-To recite a poem. 

-To recognize the adverbs of frequency. 

-To describe the characters of the stories using adjectives. 

Reading: Anchor Reading Book: Practice reading (Bear’s Plum Tree) Ps.5-10 

Writing: Anchor Writing Book: Answer the questions on Pages 6-7 

 االحد
 صفي

مناقشة وتفسير المعنى العام  
 لآليات 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1(Look in a book)Lesson 10   Page 10 )كتابة فقرة )األفكار

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 1(Look in a book)Lesson 10   Page 10 متابعة الكاتبة كتابة ملخص لتفسير سورة الليل  واجب

 االثنين

 صفي
 استنتاج الفرق بين التقي والشقي 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1(Look in a book)Lesson 11   Pages 11, 12, 13 من كتاب الطالب 58نشيد زقزق العصفور صفحة 

 واجب
عقد مقارنة بين أعمال كالً من  

 التقي والشقي 
 Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 11   Page 11 نسخ نشيد زقزق العصفور على دفتر النسخ

 الثالثاء
 صفي

التحدث عن الخليفة الراشد أبو  

 بكر الصيق 
 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 12   Page 14 همزة الوصل وهمزة القطع

 واجب
 10:1حفظ سورة الليل من 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 12   Page 12 النشاط كتاب من 21 صحفة حل

 األربعاء
 صفي

................................... 
 متابعة درس همزة الوصل وهمزة القطع

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1(Look in a book) Lesson 13   Page 15 

 

 واجب
التدرب على مهارة كتابة الكلمات المبدوءة بهمزتي  ...................................

 الوصل والقطع
Bridge to Success   Activity Book   Unit 1(Look in a book)Lesson 13   Page 13 

 الخميس
 ................................... صفي

همزة الوصل وهمزة إمالء خارجي في مهارة كتابة 
 )القطع )على كتاب النشاط

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1(Look in a book)Lesson 14   Page 16 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 1(Look in a book) Lesson 14   Page 14 ................................... ................................... واجب
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  )) أ الثالثوالشعبة :تابع الصف 

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 والتكنولوجياالتصميم 

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 الحيوان أعضاء تساعد كيف  يستنتج ان
 . احتياجاته تلبية في
 بين المشتركة الخصائص يحدد  ان

 . الحيوانات 
 
 
 
 
 
 

 تقدير المجاميع 

 استخدام النماذج فى عملية الجمع 

 ارقام  3جمع االعداد المكونة من   

 ارقام  4جمع االعداد المكونة من  

 استقصاء حل المسائل 

يتعرف السلطات السياسية في دولة *
  االمارات

  يعدد مهام المجلس األعلى*
 التمييز يناقش كيفية مواجهة *

#1 Identify computer Aided Design (CAD) 
and technical graphics. 
#2 Construct basic 2D shapes. 

 االحد
 صفي

 تلبية  على الحيوان أعضاء تساعد كيف 
 52ص  احتياجاته؟

 يقدر الطالب ناتج جمع عددين 
  الحصة األولى 

دراسات اجتماعية كتاب سلسلة  
  االتحاد سالمة درس سلطات 

 
  الحصة الثانية

دراسات اجتماعية كتاب سلسلة  
  سالمة متابعة درس سلطات االتحاد 

 
  الحصة الثالثة 

  تربية أخالقية درس مواجهة التمييز
 

واجب كتاب النشاط سلسلة سالمة  
 37صفحة 

CW      during the lesson inside 
the Lab  

Activity 2   

Activity 3  

HW            Activity 1      Page 22 

 

 86-  85حل تمارين الكتاب صفحة   واجب

 االثنين
 يستخدم النماذج فى عملية الجمع  54ص الحيوانات؟ هي ما صفي

 92 -  91حل تمارين الكتاب صفحة  ................................... واجب

 الثالثاء
 صفي

 على  الحيوانات تحصل كيف
 56ص حاجاتها؟

 ارقام 3يجد ناتج جمع عدد مكون من 

 98 - 97حل تمارين الكتاب صفحة  61ص  - 2-حل سؤال   واجب

 األربعاء
 صفي

كيف تحافظ الحيوانات على سالمتها؟  
 58ص

 ارقام 4يجد ناتج جمع عدد مكون من 

 106--105حل تمارين الكتاب صفحة ملخص بصري  60حل ص واجب

 الخميس
 يحل المسائل الكالمية  ................................... صفي

 112 -  111حل تمارين الكتاب صفحة  ................................... واجب
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     23 /  9 /  2021إلــى      19/    9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 (ب)    الثالثصف والشعبة: ال

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 لآليات اإلجمالي المعنى يشرح
 الكريمة
 اآليات إليه ترشد ما يستنتج
 الكريمة

 

 .يكتب الطالب نُصا موظًفا عناصر الكتابة
 .يقرأ الطالب النص قراءة جهرية سليمة

 قطع.يميز بين همزتي الوصل وال

-To recite a poem. 

-To recognize the adverbs of frequency. 

-To describe the characters of the stories using adjectives. 

Reading: Anchor Reading Book: Practice reading (Bear’s Plum Tree) Ps.5-10 

Writing: Anchor Writing Book: Answer the questions on Pages 6-7 

 االحد
 صفي

 مناقشة وتفسير المعنى العام لآليات 
 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1(Look in a book) Lesson 10   Page 10 )كتابة فقرة )األفكار

 واجب
 كتابة ملخص لتفسير سورة الليل 

 متابعة الكتابة
Bridge to Success   Activity Book   Unit 1(Look in a book) Lesson 10   Page 10 
 

 االثنين

 صفي
 استنتاج الفرق بين التقي والشقي 

 من كتاب الطالب 58نشيد زقزق العصفور صفحة 
Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 11   Pages 11, 12, 13 
 

 واجب
مقارنة بين أعمال كالً من التقي  عقد 

 والشقي 
 Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 11   Page 11 نسخ نشيد زقزق العصفور على دفتر النسخ

 الثالثاء
 صفي

 10:1حفظ سورة الليل من 
 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 12   Page 14 همزة القطع وهمزة الوصل

 واجب
................................... 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 12   Page 12 النشاط  كتاب  من 21 صحفة حل

 األربعاء
 صفي

................................... 
 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 13   Page 15 متابعة درس همزة القطع وهمزة الوصل

 واجب
التدرب على مهارة كتابة الكلمات المبدوءة  ...................................

 والقطعبهمزتي الوصل 

Bridge to Success   Activity Book   Unit1 (Look in a book) Lesson 13   Page 13 

 

 الخميس
 صفي

إمالء خارجي في مهارة كتابة همزة الوصل  ...................................
 )وهمزة القطع )على كتاب النشاط

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 14   Page 16 

 

 واجب
................................... 

----------------------------------- Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 14   Page 14 
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 ( ب) الثالثتابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 في الحيوان أعضاء تساعد كيف  يستنتج
 . احتياجاته تلبية

 بين المشتركة الخصائص يحدد  ان
 . الحيوانات 

 

 تقدير المجاميع 

 استخدام النماذج فى عملية الجمع 

 ارقام  3المكونة من   جمع االعداد  

 ارقام  4جمع االعداد المكونة من  

 استقصاء حل المسائل 

 

يتعرف السلطات السياسية في دولة *
  االمارات

  يعدد مهام المجلس األعلى*
 يناقش كيفية مواجهة التمييز *

 

#1 Identify computer Aided Design (CAD) 
and technical graphics. 
#2 Construct basic 2D shapes. 

 االحد
 صفي

  على الحيوان أعضاء  تساعد كيف
 52ص احتياجاته؟ تلبية

 يقدر الطالب ناتج جمع عددين 

  الحصة األولى 
دراسات اجتماعية كتاب سلسلة  

  سالمة درس سلطات االتحاد 
 

  الحصة الثانية
دراسات اجتماعية كتاب سلسلة  
  سالمة متابعة درس سلطات االتحاد 

 
  الحصة الثالثة 

  تربية أخالقية درس مواجهة التمييز
 

واجب كتاب النشاط سلسلة سالمة  
 37صفحة 
 

CW      during the lesson inside 
the Lab  

Activity 2   

Activity 3  

HW            Activity 1      Page 22 

 

 86-  85حل تمارين الكتاب صفحة  ----------------------- واجب

 االثنين
 يستخدم النماذج فى عملية الجمع  54ص الحيوانات؟ هي ما صفي

 92 -  91حل تمارين الكتاب صفحة  ----------------------- واجب

 الثالثاء
 صفي

 على الحيوانات  تحصل كيف -
 56ص  حاجاتها؟

 ارقام 3يجد ناتج جمع عدد مكون من 

 61ص  - 2-حل سؤال   واجب
 98 - 97حل تمارين الكتاب صفحة 

 

 األربعاء
 صفي

كيف تحافظ الحيوانات على سالمتها؟  
 58ص

 ارقام 4يجد ناتج جمع عدد مكون من 

 واجب
 ملخص بصري  60حل ص

 
 106--105حل تمارين الكتاب صفحة

 الخميس
 يحل المسائل الكالمية  ----------------------- صفي

 ----------------------- واجب
 112 -  111حل تمارين الكتاب صفحة 
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     23 /  9 /  2021إلــى      19/    9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 ( ج)    الثالثالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية اإلسالمية التربية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 الكريمة لآليات اإلجمالي المعنى يشرح
 الكريمة اآليات إليه ترشد ما يستنتج

 

 .يكتب نُصا موظًفا عناصر الكتابة 
 .يقرأ النص قراءة جهرية سليمة 
 .يميز بين همزتي الوصل والقظع

 

-To recite a poem. 

-To recognize the adverbs of frequency. 

-To describe the characters of the stories using adjectives. 

Reading: Anchor Reading Book: Practice reading (Bear’s Plum Tree) Ps.5-10 

Writing: Anchor Writing Book: Answer the questions on Pages 6-7 

 االحد
 صفي

 مناقشة وتفسير المعنى العام لآليات 
 

 )كتابة فقرة )األفكار
Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1(Look in a book) Lesson 10   Page10 

 

 واجب
 كتابة ملخص لتفسير سورة الليل 

 متابعة الكتابة
Bridge to Success   Activity Book   Unit 1(Look in a book) Lesson 10   Page 10 
 

 االثنين

 صفي
من كتاب  58نشيد زقزق العصفور صفحة  استنتاج الفرق بين التقي والشقي 

 الطالب

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book)Lesson 11   Pages 11, 12, 13 
 

 واجب
عقد مقارنة بين أعمال كالً من التقي  

 والشقي 
 Bridge to Success   Activity Book   Unit 1(Look in a book) Lesson 11   Page 11 نشيد زقزق العصفور على دفتر النسخنسخ 

 الثالثاء
 صفي

 التحدث عن الخليفة الراشد أبو بكر الصيق
 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 12   Page 14 همزة الوصل وهمزة القطع

 واجب
 10:1حفظ سورة الليل من 

 النشاط  كتاب  من 21 صحفة حل
Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 12   Page 12 
 

 األربعاء
 صفي

----------------------- 
 متابعة درس همزة الوصل وهمزة القطع

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 13   Page 15 

 

 واجب
التدرب على مهارة كتابة الكلمات المبدوءة  -----------------------

 بهمزتي الوصل والقطع

Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 13   Page 13 

 

 الخميس

 صفي
إمالء خارجي في مهارة كتابة همزة الوصل  -----------------------

 )وهمزة القطع )على كتاب النشاط
Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1(Look in a book) Lesson 14   Page 16 

 واجب
----------------------- 

------------------------------------ 
Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 14   Page 14 
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 ))ج الثالثتابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 الحيوان أعضاء تساعد كيف  يستنتج ن
 . احتياجاته تلبية في
 بين المشتركة الخصائص يحدد  ان

 . الحيوانات 
 
 

 

 تقدير المجاميع

 استخدام النماذج فى عملية الجمع

 ارقام 3جمع االعداد المكونة من  

 ارقام 4جمع االعداد المكونة من 

 استقصاء حل المسائل

السلطات السياسية في دولة يتعرف *
  االمارات

  يعدد مهام المجلس األعلى*
 يناقش كيفية مواجهة التمييز *

 

#1 Identify computer Aided Design (CAD) 
and technical graphics. 
#2 Construct basic 2D shapes. 

 االحد
 صفي

 تلبية  على الحيوان أعضاء تساعد كيف 
 52ص  احتياجاته؟

 الطالب ناتج جمع عددين يقدر  

  الحصة األولى 
دراسات اجتماعية كتاب سلسلة  

  سالمة درس سلطات االتحاد 
 

  الحصة الثانية
دراسات اجتماعية كتاب سلسلة  
  سالمة متابعة درس سلطات االتحاد 

 
  الحصة الثالثة 

  تربية أخالقية درس مواجهة التمييز
 

واجب كتاب النشاط سلسلة سالمة  
 37صفحة 
 

CW      during the lesson inside 
the Lab  

Activity 2   

Activity 3  

HW            Activity 1      Page 22 

 

 ----------------------- واجب
 86-  85حل تمارين الكتاب صفحة 

 

 االثنين
 صفي

 54ص الحيوانات؟ هي ما
 

 يستخدم النماذج فى عملية الجمع 

 

 ----------------------- واجب
 92 -  91حل تمارين الكتاب صفحة 

 

 الثالثاء
 صفي

 الحيوانات تحصل كيف -
 56ص حاجاتها؟ على

 ارقام 3يجد ناتج جمع عدد مكون من 

 

 واجب
 61ص  - 2-حل سؤال  

 
 98 - 97حل تمارين الكتاب صفحة 

 

 األربعاء
 صفي

كيف تحافظ الحيوانات على سالمتها؟  
 58ص

 ارقام 4يجد ناتج جمع عدد مكون من 

 

 واجب
 ملخص بصري  60حل ص

 
 106--105حل تمارين الكتاب صفحة

 

 الخميس
 يحل المسائل الكالمية  ----------------------- صفي

 112 -  111حل تمارين الكتاب صفحة  ----------------------- واجب
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     23 /  9 /    2021إلــى       19/    9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 (  د )  الثالثالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 الكريمة لآليات اإلجمالي المعنى يشرح
 الكريمة اآليات إليه ترشد ما يستنتج

 
 

 .يكتب نُصا موظًفا عناصر الكتابة 
 .قراءة جهرية سليمة يقرأ النص 

 .يميز بين همزتي الوصل والقظع
 

-To recite a poem. 

-To recognize the adverbs of frequency. 

-To describe the characters of the stories using adjectives. 

Reading: Anchor Reading Book: Practice reading (Bear’s Plum Tree) Ps.5-10 

Writing: Anchor Writing Book: Answer the questions on Pages 6-7 

 االحد
 صفي

 مناقشة وتفسير المعنى العام لآليات 
 

 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 10   Page10 )كتابة فقرة )األفكار

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 10   Page 10 متابعة الكتابة كتابة ملخص لتفسير سورة الليل  واجب

 االثنين
 صفي

من كتاب  58نشيد زقزق العصفور صفحة  استنتاج الفرق بين التقي والشقي 
 الطالب

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 11   Pages 11,12,13 
 

 عقد مقارنة بين أعمال كالً من التقي والشقي  واجب
 نسخ نشيد زقزق العصفور على دفتر النسخ

 
Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 11   Page 11 
 

 الثالثاء
 صفي

 التحدث عن الخليفة الراشد أبو بكر الصيق
 همزة الوصل وهمزة القطع

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 12   Page 14 
 

 واجب
 10:1حفظ سورة الليل من 

 النشاط  كتاب  من 21 صحفة حل
Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 12   Page 12 
 

 األربعاء
 متابعة درس همزة الوصل وهمزة القطع ----------------------- صفي

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 13   Page 15 
 

 ----------------------- واجب
التدرب على مهارة كتابة الكلمات المبدوءة 

 بهمزتي الوصل والقطع
Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 13   Page 13 

 الخميس
 ----------------------- صفي

إمالء خارجي في مهارة كتابة همزة الوصل 
 ))على كتاب النشاطوهمزة القطع 

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 14   Page 16 

 Bridge To Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 14   Page 14 ---------------------------------- ----------------------- واجب
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  ))د  الثالثالصف والشعبة :تابع 

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 في الحيوان أعضاء تساعد كيف  يستنتج
 . احتياجاته تلبية

 بين المشتركة الخصائص يحدد  ان
 . الحيوانات 

 

 

 تقدير المجاميع 

 استخدام النماذج فى عملية الجمع 

 ارقام  3جمع االعداد المكونة من   

 ارقام  4جمع االعداد المكونة من  

 استقصاء حل المسائل 

 

يتعرف السلطات السياسية في دولة *
  االمارات

  يعدد مهام المجلس األعلى*
 يناقش كيفية مواجهة التمييز *

 

#1 Identify computer Aided Design (CAD) 
and technical graphics. 
#2 Construct basic 2D shapes. 

 االحد
 صفي

 تلبية  على الحيوان أعضاء تساعد كيف 
 52ص  احتياجاته؟

 

 يقدر الطالب ناتج جمع عددين 

 
  الحصة األولى 

دراسات اجتماعية كتاب سلسلة  
  سالمة درس سلطات االتحاد 

 
  الحصة الثانية

دراسات اجتماعية كتاب سلسلة  
  سالمة متابعة درس سلطات االتحاد 

 
  الحصة الثالثة 

  تربية أخالقية درس مواجهة التمييز
 

واجب كتاب النشاط سلسلة سالمة  
 37صفحة 
 

 
 

  

CW      during the lesson inside 
the Lab  

Activity 2   

Activity 3  

HW            Activity 1      Page 22  

 

 86-  85حل تمارين الكتاب صفحة  ----------------------- واجب

 االثنين
 يستخدم النماذج فى عملية الجمع  54ص الحيوانات؟ هي ما صفي

 92 -  91حل تمارين الكتاب صفحة  ----------------------- واجب

 الثالثاء
 صفي

 الحيوانات تحصل كيف -
 56ص حاجاتها؟ على

 ارقام 3يجد ناتج جمع عدد مكون من 

 98 - 97حل تمارين الكتاب صفحة  61ص  - 2-حل سؤال   واجب

 األربعاء
 صفي

كيف تحافظ الحيوانات على سالمتها؟  
 58ص

 ارقام 4يجد ناتج جمع عدد مكون من 

 

 واجب
 ملخص بصري  60حل ص

 
 106--105حل تمارين الكتاب صفحة

 الخميس
 يحل المسائل الكالمية  ----------------------- صفي

 ----------------------- واجب
 112 -  111حل تمارين الكتاب صفحة 

 

 

 



 

QM-2530-F4 

kh 

    23 / 9/   2021إلــى       19/    9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  ))هـ  الثالثالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية اإلسالمية التربية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 الكريمة لآليات اإلجمالي المعنى يشرح
 الكريمة اآليات إليه ترشد ما يستنتج

 

  يقرأ الّطالب قراءة جهرية سليمة 
 يكتب الطالب كتابة صحيحة 

 يميز بين همزتي القطع و  الوصل 

-To recite a poem. 

-To recognize the adverbs of frequency. 

-To describe the characters of the stories using adjectives. 

Reading: Anchor Reading Book: Practice reading (Bear’s Plum Tree) Ps.5-10 

Writing: Anchor Writing Book: Answer the questions on Pages 6-7 

 االحد
 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 10   Page 10 )كتابة  فقرة ) األفكار مناقشة وتفسير المعنى العام لآليات  صفي

 واجب
 كتابة ملخص لتفسير سورة الليل 

 متابعة الكتابة في البيت
Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 10   Page 10 
 

 االثنين

 صفي
 استنتاج الفرق بين التقي والشقي 

 كتاب الطالب 58نشيد زقزق العصفور ص 
Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 11   Pages 11, 12, 13 
 

 واجب
عقد مقارنة بين أعمال كالً من التقي  

 والشقي 
 Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 11   Page 11 النشيد على دفتر النسخنسخ 

 الثالثاء
 صفي

 التحدث عن الخليفة الراشد أبو بكر الصيق
 همزة القطع و همزة الوصل

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 12   Page 14 
 

 واجب
 10:1حفظ سورة الليل من 

 21كتاب النشاط صفحة 
Bridge To Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 12   Page 12 
 

 األربعاء
 صفي

----------------------- 
 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1(Look in a book) Lesson 13   Page 15 متابعة همزة القطع و همزة الوصل

 واجب
----------------------- 

............................ 
Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 13   Page 13 
 

 الخميس
 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 14   Page 16 )إمالء خارجي )كتاب النشاط ----------------------- صفي

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 14   Page 14 .......................… ----------------------- واجب



 

QM-2530-F4 

kh 

 )) هـ الثالثتابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 في الحيوان أعضاء تساعد كيف  يستنتج
 . احتياجاته تلبية

 بين المشتركة الخصائص يحدد  ان
 . الحيوانات 

 
 

 

 تقدير المجاميع 

 استخدام النماذج فى عملية الجمع 

 ارقام  3االعداد المكونة من   جمع 

 ارقام  4جمع االعداد المكونة من  

 استقصاء حل المسائل 

  أن يستنتج معنى التمييز 
 يناقش كيفية مواجهة التمييز 

#1 Identify computer Aided Design (CAD) 
and technical graphics. 
#2 Construct basic 2D shapes. 

 االحد
 صفي

 تلبية  على الحيوان أعضاء تساعد كيف 
 52ص  احتياجاته؟

 يقدر الطالب ناتج جمع عددين 

  صفي درس:مواجهة التمييز 
واجب : قراءة القصة صفحة  

 وحل األنشطة عليها 17

 
 
  

CW      during the lesson inside 
the Lab  

Activity 2   
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 86-  85حل تمارين الكتاب صفحة  ----------------------- واجب

 االثنين
 يستخدم النماذج فى عملية الجمع  54ص الحيوانات؟ هي ما صفي

 92 -  91حل تمارين الكتاب صفحة  ----------------------- واجب

 الثالثاء
 صفي

 على الحيوانات تحصل كيف -
 56ص حاجاتها؟

 ارقام 3مكون من يجد ناتج جمع عدد 

 

 61ص  - 2-حل سؤال   واجب
 98 - 97حل تمارين الكتاب صفحة 

 

 األربعاء
 صفي

كيف تحافظ الحيوانات على سالمتها؟  
 58ص

 ارقام 4يجد ناتج جمع عدد مكون من 

 

 106--105حل تمارين الكتاب صفحة ملخص بصري  60حل ص واجب

 الخميس
 يحل المسائل الكالمية  ----------------------- صفي

 112 -  111حل تمارين الكتاب صفحة  ----------------------- واجب

 
  



 

QM-2530-F4 

kh 

     23 /  9 /    2021إلــى       19/    9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  )) و  الثالثالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 الكريمة لآليات اإلجمالي المعنى يشرح
 الكريمة اآليات إليه ترشد ما يستنتج

 

  يقرأ الّطالب قراءة جهرية سليمة 
 يكتب الطالب كتابة صحيحة 

 يميز بين همزتي القطع و  الوصل 
 

-To recite a poem. 

-To recognize the adverbs of frequency. 

-To describe the characters of the stories using adjectives. 

Reading: Anchor Reading Book: Practice reading (Bear’s Plum Tree) Ps.5-10 

Writing: Anchor Writing Book: Answer the questions on Pages 6-7 

 االحد
 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 10   Page 10 )كتابة فقرة )األفكار العام لآليات مناقشة وتفسير المعنى  صفي

 واجب
 كتابة ملخص لتفسير سورة الليل 

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 10   Page 10 متابعة الكتابة في البيت

 االثنين
 صفي

كتاب  58نشيد زقزق العصفور صفحة  استنتاج الفرق بين التقي والشقي 
 الطالب

Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 11   Pages 11, 12, 13 
 

 واجب
 عقد مقارنة بين أعمال كالً من التقي والشقي 

 نسخ النشيد على الدفتر
Bridge To Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 11   Page 11 
 

 الثالثاء
 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 12   Page 14 همزة القطع و همزة الوصل التحدث عن الخليفة الراشد أبو بكر الصيق صفي

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 12   Page 12 21كتاب النشاط صفحة  10:1حفظ سورة الليل من  واجب

 األربعاء
 صفي

----------------------- 
 Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 12   Page 12 متابعة همزة القطع و همزة الوصل

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 13   Page 13 .................… ----------------------- واجب

 الخميس
 صفي

----------------------- 
 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 14   Page 16 )إمالء خارجي )كتاب النشاط

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 14   Page 14 .................… ----------------------- واجب



 

QM-2530-F4 

kh 

 )) و الثالثتابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 في الحيوان أعضاء تساعد كيف  يستنتج
 . احتياجاته تلبية

 بين المشتركة الخصائص يحدد  ان
 . الحيوانات 

 
 

 

 تقدير المجاميع 

 استخدام النماذج فى عملية الجمع 

 ارقام  3جمع االعداد المكونة من   

 ارقام  4جمع االعداد المكونة من  

 استقصاء حل المسائل 

 

  أن يستنتج معنى التمييز 
 يناقش كيفية مواجهة التمييز 

#1 Identify computer Aided Design (CAD) 
and technical graphics. 
#2 Construct basic 2D shapes. 
 

 االحد
 صفي

 تلبية  على الحيوان أعضاء تساعد كيف 
 52ص  احتياجاته؟

 عددين يقدر الطالب ناتج جمع  

  صفي درس:مواجهة التمييز 
واجب : قراءة القصة صفحة  

 وحل األنشطة عليها 17
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 86-  85حل تمارين الكتاب صفحة  ----------------------- واجب

 االثنين
 يستخدم النماذج فى عملية الجمع  54ص الحيوانات؟ هي ما صفي

 ----------------------- واجب
 92 -  91حل تمارين الكتاب صفحة 

 

 الثالثاء
 صفي

 الحيوانات تحصل كيف -
 56ص حاجاتها؟ على

 ارقام 3يجد ناتج جمع عدد مكون من 

 98 - 97الكتاب صفحة حل تمارين  61ص  - 2-حل سؤال   واجب

 األربعاء
 صفي

كيف تحافظ الحيوانات على سالمتها؟  
 58ص

 ارقام 4يجد ناتج جمع عدد مكون من 

 

 106--105حل تمارين الكتاب صفحة ملخص بصري  60حل ص واجب

 الخميس
 يحل المسائل الكالمية  ----------------------- صفي

 112 -  111حل تمارين الكتاب صفحة  ----------------------- واجب

 

 
  



 

QM-2530-F4 

kh 

 

     23 /  9 /    2021إلــى       19/    9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  ))ز   الثالثوالشعبة: الصف 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 الكريمة لآليات اإلجمالي المعنى يشرح
 الكريمة اآليات إليه ترشد ما يستنتج

 

  يقرأ الّطالب قراءة جهرية سليمة 
 يكتب الطالب كتابة صحيحة 

 يميز بين همزتي القطع و  الوصل 
 

-To recite a poem. 

-To recognize the adverbs of frequency. 

-To describe the characters of the stories using adjectives. 

Reading: Anchor Reading Book: Practice reading (Bear’s Plum Tree) Ps.5-10 

Writing: Anchor Writing Book: Answer the questions on Pages 6-7 

 االحد
 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 10   Page10 )كتابة فقرة )األفكار مناقشة وتفسير المعنى العام لآليات  صفي

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 10   Page 10 متابعة الكتابة في البيت كتابة ملخص لتفسير سورة الليل  واجب

 االثنين
 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 11   Pages 11, 12, 13 كتاب الطالب 58زقزق العصفور ص نشيد  استنتاج الفرق بين التقي والشقي  صفي

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 11   Page 11 نسخ النشيد على دفتر النسخ التحدث عن الخليفة الراشد أبو بكر الصيق واجب

 الثالثاء
 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 12   Page 14  همزة القطع و همزة الوصل 10:1حفظ سورة الليل من  صفي

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 12   Page 12 21كتاب النشاط صفحة  ----------------------- واجب

 األربعاء
 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 13   Page 15 متابعة همزة القطع و همزة الوصل ----------------------- صفي

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 13   Page 13 .................... ----------------------- واجب

 الخميس
 Bridge to Success   Learner’s Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 14   Page 16 )إمالء خارجي )كتاب النشاط ----------------------- صفي

 Bridge to Success   Activity Book   Unit 1 (Look in a book) Lesson 14   Page 14 .........................… ----------------------- واجب



 

QM-2530-F4 

kh 

  )) ز  الثالثتابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 والتكنولوجياالتصميم 

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 في الحيوان أعضاء تساعد كيف  يستنتج
 . احتياجاته تلبية

 بين المشتركة الخصائص يحدد  ان
 . الحيوانات 

 

 تقدير المجاميع 

 استخدام النماذج فى عملية الجمع 

 ارقام  3جمع االعداد المكونة من   

 ارقام  4جمع االعداد المكونة من  

 استقصاء حل المسائل 

  أن يستنتج معنى التمييز 
 يناقش كيفية مواجهة التمييز 

#1 Identify computer Aided Design (CAD) 
and technical graphics. 
#2 Construct basic 2D shapes. 

 االحد
 صفي

 تلبية  على الحيوان أعضاء تساعد كيف 
 52ص  احتياجاته؟

 يقدر الطالب ناتج جمع عددين 

  صفي درس:مواجهة التمييز 
واجب : قراءة القصة صفحة  

 وحل األنشطة عليها 17
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 86-  85حل تمارين الكتاب صفحة  ---------------------- واجب

 االثنين
 يستخدم النماذج فى عملية الجمع  54ص الحيوانات؟ هي ما صفي

 ---------------------- واجب
 92 -  91حل تمارين الكتاب صفحة 

 

 الثالثاء
 صفي

 على الحيوانات تحصل كيف
 56ص حاجاتها؟

 ارقام 3يجد ناتج جمع عدد مكون من 

 

 98 - 97حل تمارين الكتاب صفحة  61ص  - 2-حل سؤال   واجب

 األربعاء
 صفي

كيف تحافظ الحيوانات على سالمتها؟  
 58ص

 ارقام 4يجد ناتج جمع عدد مكون من 

 واجب
 ملخص بصري  60حل ص

 
 106--105حل تمارين الكتاب صفحة

 الخميس
 يحل المسائل الكالمية  ---------------------- صفي

 112 -  111صفحة حل تمارين الكتاب  ---------------------- واجب

 


