
 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 13/ 6/  2019إلــى        9/  6/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلسالييح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يقزأ انذذيث قزاءج سهيًح 

 جًاني نهذذيثيشزح انًعًُ اإل 

 تانًعجى انىرقي. يفسز يعاَي انكهًاخ يستعيًُا 

 .يذذد انفكزج انزئيسح نهُض 

 

 انُشاط اإلثزائي: تهخيض َض يعهىياتي 

 To compare things using (more ….than). 

 To read, talk about and act out the story. 

Reading: Anchor - Prepare & read the story 
(Fall Fun)  Pages 83-87 

Writing: Answer these questions in the 
classwork book 
Do you like fall? Why? Why not? 
What happens during fall in your city? 

 االدذ
177 - 176انًفزداخ وانتزاكية طفذح  تسًيع دذيث طهح انزدى طفي  

Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 10    
P.180 

 يزاجعح نهتقىيى انثاَي واجة
يٍ كتاب انطانة 175طفذح دم   

 

Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 10    
P.154 

 االثُيٍ
 أروغ يٍ ثعهة شزح دذيث تذوق اإليًاٌ طفي

Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 11    
P.181 

انذفتزفي  َسخ انذذيث  واجة يٍ كتاب انُشاط 61+  60دم طفذح    
Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 11    

P.155 

 انثالثاء
 102-101ص  دم أَشطح انذرس طفي

    Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 13 أروغ من ثعلب
P.183 

يٍ كتاب انُشاط 63دم طفذح  106ص  َشطح انطانةدم أ واجة  
Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 13    

Ps.156-157 

 ألرتعاءا
 ................................... طفي

من كتاب النشاط 85وداعا للكسل صفحة   Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 14    
P.184 

 ................................... واجة
من كتاب الطالب 951حل )من النص إلى الّنفس( صفحة   Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 14    

P.158 

 انخًيس
 ................................... طفي

 Project in the classroom نشيد الحيوان َخْلق  
(My Story Board) 

 ................................... واجة
................................... Tell the whole story using the pictures and few 

sentences. 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزتيح األخالقيح انذراساخ االجتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  يذكز ياهً انشذُح انكهزتائيح 

  يستُتج انًقظىد تانكهزتاء

 انساكُح

  يىضخ انًقظىد تانتيار

 انكهزتائي 

 ل قارَح تيٍ انعىاسًان

 وانًىطالخ 

 انًستطيم يسادح يستكشف  

 انًستطيم يسادح يجذ  

 اليجاد انتىسيع خاطيه يستخذو 

  انًسادح

 انًزكثه االشكال يسادح يجذ  

 انًسائم دم استقظاء 

 انتظًيى استزاتيجح

  يناقش جهود العلماء المسلمين في
 النظريات العلمية ) ابن الهيثم( 

  يستكشف انقىاسى

انًشتزكح تيٍ ثقافتُا 

 و انثقافاخ االخزي

 االدذ
 629- 628انكهزتاء انساكُح ص  طفي

درس : َشاط عًهي تقسيى انًستطيم 

842 -841اليجاد انًسادح ص   

 85دم واجة ص 
واجة رسى طىرج عٍ تُىع انثقافاخ عهً 

 44كًا في شكم طفذح    A4ورقح 

 844- 848واجثاتي ص  ................................... واجة

 االثُيٍ
 630انتيار انكهزتائي ص  طفي

 درس : يسادح انًستطيم 

 848- 847ص 

 858- 849واجثاتي ص  ................................... واجة

 انثالثاء
 631انذائزج انكهزتائيح ص  طفي

 درس : انًسادح وخاطيح انتىسيع 

 854 - 858ص 

 856- 855واجثاتي ص  عًم دائزج كهزتائيح واجة

 األرتعاء
 632انًىطالخ وانعىاسل ص  طفي

 درس : يسادح االشكال انًزكثه 

 868 - 859ص 

 868واجثاتي ص  639واجة ص  واجة

 انخًيس
 635دم تًاريٍ انكتاب ص  طفي

 درس : انًسادح وانًذيط 

 868- 867ص 

 878واجثاتي ص  634واجة ص  واجة

 األعمال الجاهزة على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن لغة االنجليزيةالرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة ال

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 13/ 06/  2019إلــى         9/  06/  2019وع مــن  لألســـبـ

 ( ) ب الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلسالييح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يقزأ انذذيث قزاءج سهيًح 

 يشزح انًعًُ اإلجًاني نهذذيث 

 .يفسز يعاَي انكهًاخ يستعيًُا تانًعجى انىرقي 

  انفكزج انزئيسح نهُض.يذذد 

 

 انُشاط اإلثزائي: تهخيض َض يعهىياتي 

 To compare things using (more ….than). 

 To read, talk about and act out the story. 

Reading: Anchor - Prepare & read the story 
(Fall Fun)  Pages 83-87 

Writing: Answer these questions in the 
classwork book 
Do you like fall? Why? Why not? 
What happens during fall in your city? 

 االدذ
177 - 176انًفزداخ وانتزاكية طفذح  تسًيع دذيث طهح انزدى طفي  

Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 10    
P.180 

 يزاجعح نهتقىيى انثاَي واجة
ةيٍ كتاب انطان 175دم طفذح   

 

Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 10    
P.154 

 االثُيٍ
 أروغ يٍ ثعهة شزح دذيث تذوق اإليًاٌ طفي

Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 11    
P.181 

يٍ كتاب انُشاط 61+  60دم طفذح  َسخ انذذيث  في انذفتز واجة  
Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 11    

P.155 

 انثالثاء
 102-101دم أَشطح انذرس ص  طفي

    Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 13 أروغ من ثعلب
P.183 

يٍ كتاب انُشاط 63دم طفذح  106دم أَشطح انطانة ص  واجة  
Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 13    

Ps.156-157 

 األرتعاء
 ................................... طفي

من كتاب النشاط 85وداعا للكسل صفحة   Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 14    
P.184 

 ................................... واجة
من كتاب الطالب 951حل )من النص إلى الّنفس( صفحة   Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 14    

P.158 

 انخًيس
 ................................... طفي

 Project in the classroom نشيد الحيوان َخْلق  
(My Story Board) 

 ................................... واجة
................................... Tell the whole story using the pictures and few 

sentences. 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ب )الثالث :  الصف والشعبةع تاب
 

  

 انتزتيح األخالقيح انذراساخ االجتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  يذكز ياهً انشذُح انكهزتائيح 

  يستُتج انًقظىد تانكهزتاء

 انساكُح

  يىضخ انًقظىد تانتيار

 انكهزتائي 

  انًقارَح تيٍ انعىاسل

 وانًىطالخ 

 انًستطيم سادحي يستكشف  

 انًستطيم يسادح يجذ  

 اليجاد انتىسيع خاطيه يستخذو 

  انًسادح

 انًزكثه االشكال يسادح يجذ  

 انًسائم دم استقظاء 

 انتظًيى استزاتيجح

  يناقش جهود العلماء المسلمين في
 النظريات العلمية ) ابن الهيثم( 

  يستكشف انقىاسى

انًشتزكح تيٍ ثقافتُا 

 و انثقافاخ االخزي

 دذاال
 629- 628انكهزتاء انساكُح ص  طفي

درس : َشاط عًهي تقسيى انًستطيم 

842 -841اليجاد انًسادح ص   

 85دم واجة ص 
واجة رسى طىرج عٍ تُىع انثقافاخ عهً 

 44كًا في شكم طفذح    A4ورقح 

 844- 848واجثاتي ص  ................................... واجة

 االثُيٍ
 630كهزتائي ص انتيار ان طفي

 درس : يسادح انًستطيم 

 848- 847ص 

 858- 849واجثاتي ص  ................................... واجة

 انثالثاء
 631انذائزج انكهزتائيح ص  طفي

 درس : انًسادح وخاطيح انتىسيع 

 854 - 858ص 

 856- 855واجثاتي ص  عًم دائزج كهزتائيح واجة

 األرتعاء
 632انًىطالخ وانعىاسل ص  طفي

 درس : يسادح االشكال انًزكثه 

 868 - 859ص 

 868واجثاتي ص  639واجة ص  واجة

 انخًيس
 635دم تًاريٍ انكتاب ص  طفي

 درس : انًسادح وانًذيط 

 868- 867ص 

 878واجثاتي ص  634واجة ص  واجة

 على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة لغة االنجليزيةالرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة ال

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 13/ 06/  2019إلــى         9/  06/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلسالييح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يقزأ انذذيث قزاءج سهيًح 

 يشزح انًعًُ اإلجًاني نهذذيث 

 .يفسز يعاَي انكهًاخ يستعيًُا تانًعجى انىرقي 

 .يذذد انفكزج انزئيسح نهُض 

 

 انُشاط اإلثزائي: تهخيض َض يعهىياتي 

 To compare things using (more ….than). 

 To read, talk about and act out the story. 

Reading: Anchor - Prepare & read the story 
(Fall Fun)  Pages 83-87 

Writing: Answer these questions in the 
classwork book 
Do you like fall? Why? Why not? 
What happens during fall in your city? 

 االدذ
177 - 176انًفزداخ وانتزاكية طفذح  تسًيع دذيث طهح انزدى طفي  

Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 10    
P.180 

 يزاجعح نهتقىيى انثاَي واجة
يٍ كتاب انطانة 175دم طفذح   

 

Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 10    
P.154 

 االثُيٍ
 أروغ يٍ ثعهة شزح دذيث تذوق اإليًاٌ طفي

Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 11    
P.181 

يٍ كتاب انُشاط 61+  60دم طفذح  َسخ انذذيث  في انذفتز واجة  
Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 11    

P.155 

 اءانثالث
 102-101دم أَشطح انذرس ص  طفي

    Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 13 أروغ من ثعلب
P.183 

يٍ كتاب انُشاط 63دم طفذح  106دم أَشطح انطانة ص  واجة  
Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 13    

Ps.156-157 

 األرتعاء
 ................................... طفي

من كتاب النشاط 85وداعا للكسل صفحة   Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 14    
P.184 

 ................................... واجة
من كتاب الطالب 951حل )من النص إلى الّنفس( صفحة   Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 14    

P.158 

 انخًيس
 ................................... طفي

 Project in the classroom نشيد الحيوان َخْلق  
(My Story Board) 

 ................................... واجة
................................... Tell the whole story using the pictures and few 

sentences. 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) ثالثال:  الصف والشعبةتابع 
 

 

  

 انتزتيح األخالقيح انذراساخ االجتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  يذكز ياهً انشذُح انكهزتائيح 

  يستُتج انًقظىد تانكهزتاء

 انساكُح

  يىضخ انًقظىد تانتيار

 انكهزتائي 

  انًقارَح تيٍ انعىاسل

 وانًىطالخ 

 انًستطيم يسادح يستكشف  

 انًستطيم ادحيس يجذ  

 اليجاد انتىسيع خاطيه يستخذو 

  انًسادح

 انًزكثه االشكال يسادح يجذ  

 انًسائم دم استقظاء 

 انتظًيى استزاتيجح

  يناقش جهود العلماء المسلمين في
 النظريات العلمية ) ابن الهيثم( 

  يستكشف انقىاسى

انًشتزكح تيٍ ثقافتُا 

 و انثقافاخ االخزي

 االدذ
 629- 628كُح ص انكهزتاء انسا طفي

درس : َشاط عًهي تقسيى انًستطيم 

842 -841اليجاد انًسادح ص   

 85دم واجة ص 
واجة رسى طىرج عٍ تُىع انثقافاخ عهً 

 44كًا في شكم طفذح    A4ورقح 

 844- 848واجثاتي ص  ................................... واجة

 االثُيٍ
 630انتيار انكهزتائي ص  طفي

 سادح انًستطيم درس : ي

 848- 847ص 

 858- 849واجثاتي ص  ................................... واجة

 انثالثاء
 631انذائزج انكهزتائيح ص  طفي

 درس : انًسادح وخاطيح انتىسيع 

 854 - 858ص 

 856- 855واجثاتي ص  عًم دائزج كهزتائيح واجة

 األرتعاء
 632انًىطالخ وانعىاسل ص  طفي

 درس : يسادح االشكال انًزكثه 

 868 - 859ص 

 868واجثاتي ص  639واجة ص  واجة

 انخًيس
 635دم تًاريٍ انكتاب ص  طفي

 درس : انًسادح وانًذيط 

 868- 867ص 

 878واجثاتي ص  634واجة ص  واجة

 

 على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة لغة االنجليزيةالرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة ال

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 13/ 06/  2019إلــى         9/  06/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلسالييح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يقزأ انذذيث قزاءج سهيًح 

 يشزح انًعًُ اإلجًاني نهذذيث 

 .يفسز يعاَي انكهًاخ يستعيًُا تانًعجى انىرقي 

 .يذذد انفكزج انزئيسح نهُض 

 

 خيض َض يعهىياتيانُشاط اإلثزائي: ته 

 To compare things using (more ….than). 

 To read, talk about and act out the story. 

Reading: Anchor - Prepare & read the story 
(Fall Fun)  Pages 83-87 

Writing: Answer these questions in the 
classwork book 
Do you like fall? Why? Why not? 
What happens during fall in your city? 

 االدذ
177 - 176انًفزداخ وانتزاكية طفذح  تسًيع دذيث طهح انزدى طفي  

Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 10    
P.180 

 يزاجعح نهتقىيى انثاَي واجة
يٍ كتاب انطانة 175دم طفذح   

 

Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 10    
P.154 

 االثُيٍ
 أروغ يٍ ثعهة شزح دذيث تذوق اإليًاٌ طفي

Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 11    
P.181 

يٍ كتاب انُشاط 61+  60دم طفذح  َسخ انذذيث  في انذفتز واجة  
Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 11    

P.155 

 انثالثاء
 102-101س ص دم أَشطح انذر طفي

    Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 13 أروغ من ثعلب
P.183 

يٍ كتاب انُشاط 63دم طفذح  106دم أَشطح انطانة ص  واجة  
Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 13    

Ps.156-157 

 األرتعاء
 ................................... طفي

من كتاب النشاط 85ة وداعا للكسل صفح  Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 14    
P.184 

 ................................... واجة
من كتاب الطالب 951حل )من النص إلى الّنفس( صفحة   Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 14    

P.158 

 انخًيس
 ................................... طفي

 Project in the classroom نشيد الحيوان َخْلق  
(My Story Board) 

 ................................... واجة
................................... Tell the whole story using the pictures and few 

sentences. 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د )الثالث  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزتيح األخالقيح انذراساخ االجتًاعيح انزياضياخ ىوانعه انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  يذكز ياهً انشذُح انكهزتائيح 

  يستُتج انًقظىد تانكهزتاء

 انساكُح

  يىضخ انًقظىد تانتيار

 انكهزتائي 

  انًقارَح تيٍ انعىاسل

 وانًىطالخ 

 انًستطيم يسادح يستكشف  

 انًستطيم يسادح يجذ  

 اليجاد انتىسيع طيهخا يستخذو 

  انًسادح

 انًزكثه االشكال يسادح يجذ  

 انًسائم دم استقظاء 

 انتظًيى استزاتيجح

  يناقش جهود العلماء المسلمين في
 النظريات العلمية ) ابن الهيثم( 

  يستكشف انقىاسى

انًشتزكح تيٍ ثقافتُا 

 و انثقافاخ االخزي

 االدذ
 629- 628انكهزتاء انساكُح ص  طفي

اط عًهي تقسيى انًستطيم درس : َش

842 -841اليجاد انًسادح ص   

 85دم واجة ص 
واجة رسى طىرج عٍ تُىع انثقافاخ عهً 

 44كًا في شكم طفذح    A4ورقح 

 844- 848واجثاتي ص  ................................... واجة

 االثُيٍ
 630انتيار انكهزتائي ص  طفي

 درس : يسادح انًستطيم 

 848- 847ص 

 858- 849واجثاتي ص  ................................... واجة

 انثالثاء
 631انذائزج انكهزتائيح ص  طفي

 درس : انًسادح وخاطيح انتىسيع 

 854 - 858ص 

 856- 855واجثاتي ص  عًم دائزج كهزتائيح واجة

 األرتعاء
 632انًىطالخ وانعىاسل ص  طفي

 انًزكثه  درس : يسادح االشكال

 868 - 859ص 

 868واجثاتي ص  639واجة ص  واجة

 انخًيس
 635دم تًاريٍ انكتاب ص  طفي

 درس : انًسادح وانًذيط 

 868- 867ص 

 878واجثاتي ص  634واجة ص  واجة

 على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة لغة االنجليزيةالرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة ال

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 13/ 06/  2019إلــى         9/  06/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـالثالث :  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلسالييح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يقزأ انذذيث قزاءج سهيًح 

 يشزح انًعًُ اإلجًاني نهذذيث 

 .يفسز يعاَي انكهًاخ يستعيًُا تانًعجى انىرقي 

 .يذذد انفكزج انزئيسح نهُض 

 

 انُشاط اإلثزائي: تهخيض َض يعهىياتي 

 To compare things using (more ….than). 

 To read, talk about and act out the story. 

Reading: Anchor - Prepare & read the story 
(Fall Fun)  Pages 83-87 

Writing: Answer these questions in the 
classwork book 
Do you like fall? Why? Why not? 
What happens during fall in your city? 

 االدذ
177 - 176انًفزداخ وانتزاكية طفذح  تسًيع دذيث طهح انزدى طفي  

Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 10    
P.180 

 يزاجعح نهتقىيى انثاَي واجة
يٍ كتاب انطانة 175دم طفذح   

 

Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 10    
P.154 

 االثُيٍ
 أروغ يٍ ثعهة شزح دذيث تذوق اإليًاٌ طفي

Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 11    
P.181 

يٍ كتاب انُشاط 61+  60دم طفذح  َسخ انذذيث  في انذفتز واجة  
Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 11    

P.155 

 انثالثاء
 102-101دم أَشطح انذرس ص  طفي

بأروغ من ثعل  Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 13    
P.183 

يٍ كتاب انُشاط 63دم طفذح  106دم أَشطح انطانة ص  واجة  
Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 13    

Ps.156-157 

 األرتعاء
 ................................... طفي

من كتاب النشاط 85وداعا للكسل صفحة   Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 14    
P.184 

 ................................... واجة
من كتاب الطالب 951حل )من النص إلى الّنفس( صفحة   Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 14    

P.158 

 انخًيس
 ................................... طفي

ْلق  نشيد الحيوان خَ   Project in the classroom 
(My Story Board) 

 ................................... واجة
................................... Tell the whole story using the pictures and few 

sentences. 
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 ( هـ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتيح األخالقيح االجتًاعيحانذراساخ  انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  يذكز ياهً انشذُح انكهزتائيح 

  يستُتج انًقظىد تانكهزتاء

 انساكُح

  يىضخ انًقظىد تانتيار

 انكهزتائي 

  انًقارَح تيٍ انعىاسل

 وانًىطالخ 

 انًستطيم يسادح يستكشف  

 انًستطيم يسادح يجذ  

 اليجاد انتىسيع خاطيه يستخذو 

  سادحانً

 انًزكثه االشكال يسادح يجذ  

 انًسائم دم استقظاء 

 انتظًيى استزاتيجح

  يناقش جهود العلماء المسلمين في
 النظريات العلمية ) ابن الهيثم( 

  يستكشف انقىاسى

انًشتزكح تيٍ ثقافتُا 

 و انثقافاخ االخزي

 االدذ
 629- 628انكهزتاء انساكُح ص  طفي

 درس : َشاط عًهي تقسيى انًستطيم

842 -841اليجاد انًسادح ص   

 85دم واجة ص 
واجة رسى طىرج عٍ تُىع انثقافاخ عهً 

 44كًا في شكم طفذح    A4ورقح 

 844- 848واجثاتي ص  ................................... واجة

 االثُيٍ
 630انتيار انكهزتائي ص  طفي

 درس : يسادح انًستطيم 

 848- 847ص 

 858- 849واجثاتي ص  ................................... واجة

 انثالثاء
 631انذائزج انكهزتائيح ص  طفي

 درس : انًسادح وخاطيح انتىسيع 

 854 - 858ص 

 856- 855واجثاتي ص  عًم دائزج كهزتائيح واجة

 األرتعاء
 632انًىطالخ وانعىاسل ص  طفي

 درس : يسادح االشكال انًزكثه 

 868 - 859ص 

 868واجثاتي ص  639واجة ص  واجة

 انخًيس
 635دم تًاريٍ انكتاب ص  طفي

 درس : انًسادح وانًذيط 

 868- 867ص 

 878واجثاتي ص  634واجة ص  واجة

 

 على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة لغة االنجليزيةالرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة ال
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 الخطة االسبوعية
 13/ 06/  2019إلــى         9/  06/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) والثالث  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلسالييح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يقزأ انذذيث قزاءج سهيًح 

 يشزح انًعًُ اإلجًاني نهذذيث 

 .يفسز يعاَي انكهًاخ يستعيًُا تانًعجى انىرقي 

 .يذذد انفكزج انزئيسح نهُض 

 

 انُشاط اإلثزائي: تهخيض َض يعهىياتي 

 To compare things using (more ….than). 

 To read, talk about and act out the story. 

Reading: Anchor - Prepare & read the story 
(Fall Fun)  Pages 83-87 

Writing: Answer these questions in the 
classwork book 
Do you like fall? Why? Why not? 
What happens during fall in your city? 

 ذاالد
177 - 176انًفزداخ وانتزاكية طفذح  تسًيع دذيث طهح انزدى طفي  

Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 10    
P.180 

 يزاجعح نهتقىيى انثاَي واجة
يٍ كتاب انطانة 175دم طفذح   

 

Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 10    
P.154 

 االثُيٍ
 أروغ يٍ ثعهة اٌشزح دذيث تذوق اإليً طفي

Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 11    
P.181 

يٍ كتاب انُشاط 61+  60دم طفذح  َسخ انذذيث  في انذفتز واجة  
Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 11    

P.155 

 انثالثاء
 102-101دم أَشطح انذرس ص  طفي

    Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 13 أروغ من ثعلب
P.183 

يٍ كتاب انُشاط 63دم طفذح  106دم أَشطح انطانة ص  واجة  
Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 13    

Ps.156-157 

 األرتعاء
 ................................... طفي

من كتاب النشاط 85وداعا للكسل صفحة   Bridge to Success- L.B   Unit 9   Lesson 14    
P.184 

 ................................... واجة
من كتاب الطالب 951حل )من النص إلى الّنفس( صفحة   Bridge to Success- A.B   Unit 9   Lesson 14    

P.158 

 انخًيس
 ................................... طفي

 Project in the classroom نشيد الحيوان َخْلق  
(My Story Board) 

 ................................... واجة
................................... Tell the whole story using the pictures and few 

sentences. 
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 ( و )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

  

 القيحانتزتيح األخ انذراساخ االجتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  يذكز ياهً انشذُح انكهزتائيح 

  يستُتج انًقظىد تانكهزتاء

 انساكُح

  يىضخ انًقظىد تانتيار

 انكهزتائي 

  انًقارَح تيٍ انعىاسل

 وانًىطالخ 

 انًستطيم يسادح يستكشف  

 انًستطيم يسادح يجذ  

 اليجاد انتىسيع خاطيه يستخذو 

  انًسادح

 انًزكثه االشكال يسادح يجذ  

 انًسائم دم استقظاء 

 انتظًيى استزاتيجح

  يناقش جهود العلماء المسلمين في
 النظريات العلمية ) ابن الهيثم( 

  يستكشف انقىاسى

انًشتزكح تيٍ ثقافتُا 

 و انثقافاخ االخزي

 االدذ
 629- 628انكهزتاء انساكُح ص  طفي

درس : َشاط عًهي تقسيى انًستطيم 

842 -841اليجاد انًسادح ص   

 85دم واجة ص 
واجة رسى طىرج عٍ تُىع انثقافاخ عهً 

 44كًا في شكم طفذح    A4ورقح 

 844- 848واجثاتي ص  ................................... واجة

 االثُيٍ
 630انتيار انكهزتائي ص  طفي

 درس : يسادح انًستطيم 

 848- 847ص 

 858- 849واجثاتي ص  ................................... واجة

 انثالثاء
 631انذائزج انكهزتائيح ص  طفي

 درس : انًسادح وخاطيح انتىسيع 

 854 - 858ص 

 856- 855واجثاتي ص  عًم دائزج كهزتائيح واجة

 األرتعاء
 632انًىطالخ وانعىاسل ص  طفي

 درس : يسادح االشكال انًزكثه 

 868 - 859ص 

 868ثاتي ص واج 639واجة ص  واجة

 انخًيس
 635دم تًاريٍ انكتاب ص  طفي

 درس : انًسادح وانًذيط 

 868- 867ص 

 878واجثاتي ص  634واجة ص  واجة

 

 على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة لغة االنجليزيةالمطويات و اللوحات الخاصة بمادة الالرجاء تسليم 

 


