
 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 5/ 3/  0202إلــى         1/  3/  0202لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعرثٍخ انزرثٍخ اإلساليٍخ انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌُهى اٌَبد رالوح سهًٍخ 

 ٌبد ٌُفسر يعبًَ انكهًبد وانًعُى اإلخًبنً ن 

  ٌانُفس انًطًئُخ خساؤهب اندُخ ٌسزُزح أ 

 * ٌقرأ انُض قراءح خهرٌخ سهًٍخ.

 * ٌفسر يعبًَ انكهًبد يسزعًٍُب ثبنًعدى.

 To talk about the rules. 

 To talk about trees and why they are 
important. 

Reading:  Practice reading the story (Worm)  
Pages 95 - 98 

Writing: Anchor Writing Book.  Do Pages 86- 87. 

 االحذ
يٍ كزبة انُشبط 58قظخ يٍ زرع حظذ طفحخ  ثى أقسى هللا رعبنى فً سىرح انفدر ؟ طفً  

Bridge to Success      Unit 7   Learner's Book 
Lessons 1&2   Ps.130-131 

دفزر انُسخ يٍ كزبة انطبنت عهى 157َسخ طفحخ  حفع يعبًَ انكهًبد وسىرح انفدر  واخت  
Bridge to Success      Unit 7    Activity  Book 

Lesson 1    Ps.111-112 

 االثٍٍُ
 إيالء خبرخً عهى دفزر اإليالء انًُبسجخ نكم وقذ ٌسزُزح اِعًبل  طفً

Bridge to Success      Unit 7      Learner's Book 
Lesson 3    P.132 

91حم طفحخ رقى  واخت  ............................... 
Bridge to Success      Unit 7      Activity  Book 

Lesson 3        P.113 

 انثالثبء
 اسزكًبل شرذ اٌَبد طفً

 قراءة قصة مالك النسر الذهبي
Dictation 

يٍ كزبة انطبنت 141حم طفحخ  90حم طفحخ رقى واخت  
Home Work:   Education City  

(Space Venture) 

 اِرثعبء
 ............................... طفً

471-471المفردات والتراكيب صفحة   Bridge to Success      Unit7      Learner's Book 
Lesson 4    P.133 

 ............................... ............................... واخت
Bridge to Success      Unit 7      Activity  Book 

Lesson 4       P.114 

 انخًٍس
 ............................... طفً

 Bridge to Success      Unit7      Learner's Book مادة المسرح
Lesson 5    P.134 

 ............................... واخت
............................... Bridge to Success      Unit 7      Activity  Book 

Lesson 5    P.115 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزظًٍى و انزكُىنىخٍب انزرثٍخ اِخالقٍخ انذراسبد االخزًبعٍخ انرٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌعذد حبالد انًبدح انثالس 

  ٌحذد شكم اندسًٍبد فً انحبنخ

 انظهجخ 

 شكم اندسًٍبد فً كم يٍ  ٌحذد

 انحبنخ انظهجخ و انسبئهخ 

  ٌحذد كٍف رسزخذو حبالد انًبدح

 انثالس

 .اٌ ٌسزُزح انطبنت يفهىو انكسر 

  اٌ ٌزعرف انطبنت عهً كسر

 انىحذح.

  اٌ ٌقسى انطبنت انكم انً اخساء

 يزسبوٌخ.

 .اٌ ٌكزت انطبنت وٌقرأ انكسر 

  اٌ ٌقرأ انطبنت انًسبئم انكاليٍخ

 عطٍبد وانًطهىة.وٌسزخرج انً

  اٌ ٌحم انطبنت انًسبئم انكاليٍخ

 ثزظًٍى رسى رخطٍطً نهًسأنخ.

ت التى اجراءيوضح اإل*
قامت بها دولة اإلمارات 

 للمحافظة على التراث

إظهبر فهى كجٍر نكٍفٍخ رأثٍر 

 أفعبنهى عهى اَخرٌٍ .

Identify how to build 
a crane using the 

magnetic hook 

 االحذ
 طفً

خسبو اِ طفحخ اسزكشف كٍف رخزهفحم 

 انظهجخ عٍ انسىائم 
566انً ص 563كسىر انىحذاد ص  

 طفً : دونزُب ررعى رراثُب.

 83الطفً : واخت ص 

 طفً : انزراس انًبدي وانًعُىي 

الطفً : قبرٌ ثٍٍ انزراس 

 انًبدي وانًعُىي 

طفً : قراءح عٍ رراس دونخ 

 اإليبراد ) حظخ إثرائٍخ(

ئٍخ واخت : يهًبد أدا

 68 -68ص 

 طفً :ثسبو نذٌه يبٌقىنه

 4رًرٌٍ  46واخت:ص 

b
u

il
d

 a
 c

ra
n

e
 

 765ص  – 765واخجبرً انًُسنٍخ ص ............................... واخت

 االثٍٍُ
 فً انحبنخ انظهجخ  ٌحذد شكم اندسًٍبد طفً

 474الي ص  444اختبار من ص

 ............................... ............................... واخت

 انثالثبء
 755انً ص  765خسء يٍ كم ص ًٌٍس ثٍٍ اندسًٍبد فً انحبنخ انسبئهخ و انغبزٌخ طفً

 755ص – 755واخجبرً انًُسنٍخ ص ............................... واخت

 اِرثعبء
 طفً

ٌحذد كٍف رسزخذو حبالد انًبدح انثالس فً 

 عبيخ انحٍبح ان
 755انً ص 757خسء يٍ يدًىعخ ص

 755ص – 755واخجبرً انًُسنٍخ ص كزبة انطبنت  372واخت ص  واخت

 انخًٍس
 755انً ص 755اسزقظبء حم انًسبئم ص حم رذرٌجبد  طفً

 756واخجبرً انًُسنٍخ ص 362واخت ص  واخت



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 5/ 3/  0202    إلــى     1/  3/  0202  مــن لألســـبـوع

 ( ) ب الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعرثٍخ انزرثٍخ اإلساليٍخ انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌُهى اٌَبد رالوح سهًٍخ 

  ٌفسر يعبًَ انكهًبد وانًعُى اإلخًبنً نٌُبد 

  ٌسزُزح أٌ انُفس انًطًئُخ خساؤهب اندُخ 

 خ سهًٍخ.* ٌقرأ انُض قراءح خهرٌ

 * ٌفسر يعبًَ انكهًبد يسزعًٍُب ثبنًعدى.

 To talk about the rules. 

 To talk about trees and why they are 
important. 

Reading:  Practice reading the story (Worm)  
Pages 95 - 98 

Writing: Anchor Writing Book.  Do Pages 86- 87. 

 االحذ
يٍ كزبة انُشبط 58قظخ يٍ زرع حظذ طفحخ   رعبنى فً سىرح انفدر ؟ثى أقسى هللا طفً  

Bridge to Success      Unit 7   Learner's Book 
Lessons 1&2   Ps.130-131 

يٍ كزبة انطبنت عهى دفزر انُسخ 157َسخ طفحخ  حفع يعبًَ انكهًبد وسىرح انفدر  واخت  
Bridge to Success      Unit 7    Activity  Book 

Lesson 1    Ps.111-112 

 االثٍٍُ
 إيالء خبرخً عهى دفزر اإليالء ٌسزُزح اِعًبل انًُبسجخ نكم وقذ  طفً

Bridge to Success      Unit 7      Learner's Book 
Lesson 3    P.132 

91حم طفحخ رقى  واخت  ............................... 
Bridge to Success      Unit 7      Activity  Book 

Lesson 3        P.113 

 انثالثبء
 اسزكًبل شرذ اٌَبد طفً

 قراءة قصة مالك النسر الذهبي
Dictation 

يٍ كزبة انطبنت 141حم طفحخ  90حم طفحخ رقى واخت  
Home Work:   Education City  

(Space Venture) 

 اِرثعبء
 ............................... طفً

471-471لمفردات والتراكيب صفحة ا  Bridge to Success      Unit7      Learner's Book 
Lesson 4    P.133 

 ............................... ............................... واخت
Bridge to Success      Unit 7      Activity  Book 

Lesson 4       P.114 

 انخًٍس
 ............................... طفً

 Bridge to Success      Unit7      Learner's Book مادة المسرح
Lesson 5    P.134 

 ............................... واخت
............................... Bridge to Success      Unit 7      Activity  Book 

Lesson 5    P.115 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ب )الثالث :  صف والشعبةالتابع 
 

  

 انزظًٍى و انزكُىنىخٍب انزرثٍخ اِخالقٍخ انذراسبد االخزًبعٍخ انرٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌعذد حبالد انًبدح انثالس 

  ٌحذد شكم اندسًٍبد فً انحبنخ

 انظهجخ 

  ٌٍحذد شكم اندسًٍبد فً كم ي

 انحبنخ انظهجخ و انسبئهخ 

 ذد كٍف رسزخذو حبالد انًبدح ٌح

 انثالس

 .اٌ ٌسزُزح انطبنت يفهىو انكسر 

  اٌ ٌزعرف انطبنت عهً كسر

 انىحذح.

  اٌ ٌقسى انطبنت انكم انً اخساء

 يزسبوٌخ.

 .اٌ ٌكزت انطبنت وٌقرأ انكسر 

  اٌ ٌقرأ انطبنت انًسبئم انكاليٍخ

 وٌسزخرج انًعطٍبد وانًطهىة.

  اٌ ٌحم انطبنت انًسبئم انكاليٍخ

 ًٍى رسى رخطٍطً نهًسأنخ.ثزظ

*يوضح اإلجراءات التى 
قامت بها دولة اإلمارات 

 للمحافظة على التراث

إظهبر فهى كجٍر نكٍفٍخ رأثٍر 

 أفعبنهى عهى اَخرٌٍ .

Identify how to build 
a crane using the 

magnetic hook 

 االحذ
 طفً

حم طفحخ اسزكشف كٍف رخزهف اِخسبو 

 انظهجخ عٍ انسىائم 
566انً ص 563سىر انىحذاد صك  

 طفً : دونزُب ررعى رراثُب.

 83الطفً : واخت ص 

 طفً : انزراس انًبدي وانًعُىي 

الطفً : قبرٌ ثٍٍ انزراس 

 انًبدي وانًعُىي 

طفً : قراءح عٍ رراس دونخ 

 اإليبراد ) حظخ إثرائٍخ(

واخت : يهًبد أدائٍخ 

 68 -68ص 

 طفً :ثسبو نذٌه يبٌقىنه

 4ٍ رًرٌ 46واخت:ص 

b
u

il
d

 a
 c

ra
n

e
 

 765ص  – 765واخجبرً انًُسنٍخ ص ............................... واخت

 االثٍٍُ
 ٌحذد شكم اندسًٍبد فً انحبنخ انظهجخ  طفً

 474الي ص  444اختبار من ص

 ............................... ............................... واخت

 انثالثبء
 755انً ص  765خسء يٍ كم ص ًٍس ثٍٍ اندسًٍبد فً انحبنخ انسبئهخ و انغبزٌخٌ طفً

 755ص – 755واخجبرً انًُسنٍخ ص ............................... واخت

 اِرثعبء
 طفً

ٌحذد كٍف رسزخذو حبالد انًبدح انثالس فً 

 انحٍبح انعبيخ 
 755انً ص 757خسء يٍ يدًىعخ ص

 755ص – 755واخجبرً انًُسنٍخ ص كزبة انطبنت  372 واخت ص واخت

 انخًٍس
 755انً ص 755اسزقظبء حم انًسبئم ص حم رذرٌجبد  طفً

 756واخجبرً انًُسنٍخ ص 362واخت ص  واخت



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 5/ 3/  0202إلــى         1/  3/  0202لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعرثٍخ انزرثٍخ اإلساليٍخ انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌُهى اٌَبد رالوح سهًٍخ 

  ٌفسر يعبًَ انكهًبد وانًعُى اإلخًبنً نٌُبد 

  ٌسزُزح أٌ انُفس انًطًئُخ خساؤهب اندُخ 

 * ٌقرأ انُض قراءح خهرٌخ سهًٍخ.

 * ٌفسر يعبًَ انكهًبد يسزعًٍُب ثبنًعدى.

 To talk about the rules. 

 To talk about trees and why they are 
important. 

Reading:  Practice reading the story (Worm)  
Pages 95 - 98 

Writing: Anchor Writing Book.  Do Pages 86- 87. 

 االحذ
ٍ كزبة انُشبطي 58قظخ يٍ زرع حظذ طفحخ  ثى أقسى هللا رعبنى فً سىرح انفدر ؟ طفً  

Bridge to Success      Unit 7   Learner's Book 
Lessons 1&2   Ps.130-131 

يٍ كزبة انطبنت عهى دفزر انُسخ 157َسخ طفحخ  حفع يعبًَ انكهًبد وسىرح انفدر  واخت  
Bridge to Success      Unit 7    Activity  Book 

Lesson 1    Ps.111-112 

 االثٍٍُ
 إيالء خبرخً عهى دفزر اإليالء ح اِعًبل انًُبسجخ نكم وقذ ٌسزُز طفً

Bridge to Success      Unit 7      Learner's Book 
Lesson 3    P.132 

91حم طفحخ رقى  واخت  ............................... 
Bridge to Success      Unit 7      Activity  Book 

Lesson 3        P.113 

 ثبءانثال
 اسزكًبل شرذ اٌَبد طفً

 قراءة قصة مالك النسر الذهبي
Dictation 

يٍ كزبة انطبنت 141حم طفحخ  90حم طفحخ رقى واخت  
Home Work:   Education City  

(Space Venture) 

 اِرثعبء
 ............................... طفً

471-471المفردات والتراكيب صفحة   Bridge to Success      Unit7      Learner's Book 
Lesson 4    P.133 

 ............................... ............................... واخت
Bridge to Success      Unit 7      Activity  Book 

Lesson 4       P.114 

 انخًٍس
 ............................... طفً

 Bridge to Success      Unit7      Learner's Book مادة المسرح
Lesson 5    P.134 

 ............................... واخت
............................... Bridge to Success      Unit 7      Activity  Book 

Lesson 5    P.115 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزظًٍى و انزكُىنىخٍب انزرثٍخ اِخالقٍخ انذراسبد االخزًبعٍخ انرٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌعذد حبالد انًبدح انثالس 

  ٌحذد شكم اندسًٍبد فً انحبنخ

 انظهجخ 

  ٌٍحذد شكم اندسًٍبد فً كم ي

 انحبنخ انظهجخ و انسبئهخ 

  ٌحذد كٍف رسزخذو حبالد انًبدح

 انثالس

 هىو انكسر.اٌ ٌسزُزح انطبنت يف 

  اٌ ٌزعرف انطبنت عهً كسر

 انىحذح.

  اٌ ٌقسى انطبنت انكم انً اخساء

 يزسبوٌخ.

 .اٌ ٌكزت انطبنت وٌقرأ انكسر 

  اٌ ٌقرأ انطبنت انًسبئم انكاليٍخ

 وٌسزخرج انًعطٍبد وانًطهىة.

  اٌ ٌحم انطبنت انًسبئم انكاليٍخ

 ثزظًٍى رسى رخطٍطً نهًسأنخ.

*يوضح اإلجراءات التى 
دولة اإلمارات  قامت بها

 للمحافظة على التراث

إظهبر فهى كجٍر نكٍفٍخ رأثٍر 

 أفعبنهى عهى اَخرٌٍ .

Identify how to build 
a crane using the 

magnetic hook 

 االحذ
 طفً

حم طفحخ اسزكشف كٍف رخزهف اِخسبو 

 انظهجخ عٍ انسىائم 
566انً ص 563كسىر انىحذاد ص  

 طفً : دونزُب ررعى رراثُب.

 83طفً : واخت ص ال

 طفً : انزراس انًبدي وانًعُىي 

الطفً : قبرٌ ثٍٍ انزراس 

 انًبدي وانًعُىي 

طفً : قراءح عٍ رراس دونخ 

 اإليبراد ) حظخ إثرائٍخ(

واخت : يهًبد أدائٍخ 

 68 -68ص 

 طفً :ثسبو نذٌه يبٌقىنه

 4رًرٌٍ  46واخت:ص 

b
u

il
d

 a
 c

ra
n

e
 

 765ص  – 765واخجبرً انًُسنٍخ ص ............................... واخت

 االثٍٍُ
 ٌحذد شكم اندسًٍبد فً انحبنخ انظهجخ  طفً

 474الي ص  444اختبار من ص

 ............................... ............................... واخت

 انثالثبء
 755انً ص  765م صخسء يٍ ك ًٌٍس ثٍٍ اندسًٍبد فً انحبنخ انسبئهخ و انغبزٌخ طفً

 755ص – 755واخجبرً انًُسنٍخ ص ............................... واخت

 اِرثعبء
 طفً

ٌحذد كٍف رسزخذو حبالد انًبدح انثالس فً 

 انحٍبح انعبيخ 
 755انً ص 757خسء يٍ يدًىعخ ص

 755ص – 755واخجبرً انًُسنٍخ ص كزبة انطبنت  372واخت ص  واخت

 خًٍسان
 755انً ص 755اسزقظبء حم انًسبئم ص حم رذرٌجبد  طفً

 756واخجبرً انًُسنٍخ ص 362واخت ص  واخت

 

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 5/ 3/  0202إلــى         1/  3/  0202لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعرثٍخ انزرثٍخ اإلساليٍخ انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌُهى اٌَبد رالوح سهًٍخ 

  ٌفسر يعبًَ انكهًبد وانًعُى اإلخًبنً نٌُبد 

  ٌسزُزح أٌ انُفس انًطًئُخ خساؤهب اندُخ 

 * ٌقرأ انُض قراءح خهرٌخ سهًٍخ.

 * ٌفسر يعبًَ انكهًبد يسزعًٍُب ثبنًعدى.

 To talk about the rules. 

 To talk about trees and why they are 
important. 

Reading:  Practice reading the story (Worm)  
Pages 95 - 98 

Writing: Anchor Writing Book.  Do Pages 86- 87. 

 االحذ
يٍ كزبة انُشبط 58قظخ يٍ زرع حظذ طفحخ  ثى أقسى هللا رعبنى فً سىرح انفدر ؟ طفً  

Bridge to Success      Unit 7   Learner's Book 
Lessons 1&2   Ps.130-131 

يٍ كزبة انطبنت عهى دفزر انُسخ 157َسخ طفحخ  حفع يعبًَ انكهًبد وسىرح انفدر  واخت  
Bridge to Success      Unit 7    Activity  Book 

Lesson 1    Ps.111-112 

 االثٍٍُ
إليالءإيالء خبرخً عهى دفزر ا ٌسزُزح اِعًبل انًُبسجخ نكم وقذ  طفً  

Bridge to Success      Unit 7      Learner's Book 
Lesson 3    P.132 

91حم طفحخ رقى  واخت  ............................... 
Bridge to Success      Unit 7      Activity  Book 

Lesson 3        P.113 

 انثالثبء
 اسزكًبل شرذ اٌَبد طفً

لذهبيقراءة قصة مالك النسر ا  
Dictation 

يٍ كزبة انطبنت 141حم طفحخ  90حم طفحخ رقى واخت  
Home Work:   Education City  

(Space Venture) 

 اِرثعبء
 ............................... طفً

471-471المفردات والتراكيب صفحة   Bridge to Success      Unit7      Learner's Book 
Lesson 4    P.133 

 ............................... ............................... واخت
Bridge to Success      Unit 7      Activity  Book 

Lesson 4       P.114 

 انخًٍس
 ............................... طفً

 Bridge to Success      Unit7      Learner's Book مادة المسرح
Lesson 5    P.134 

 ............................... واخت
............................... Bridge to Success      Unit 7      Activity  Book 

Lesson 5    P.115 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د )الثالث  الصف والشعبةتابع 
 

  

 زكُىنىخٍبانزظًٍى و ان انزرثٍخ اِخالقٍخ انذراسبد االخزًبعٍخ انرٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌعذد حبالد انًبدح انثالس 

  ٌحذد شكم اندسًٍبد فً انحبنخ

 انظهجخ 

  ٌٍحذد شكم اندسًٍبد فً كم ي

 انحبنخ انظهجخ و انسبئهخ 

  ٌحذد كٍف رسزخذو حبالد انًبدح

 انثالس

 .اٌ ٌسزُزح انطبنت يفهىو انكسر 

  اٌ ٌزعرف انطبنت عهً كسر

 انىحذح.

 انطبنت انكم انً اخساء  اٌ ٌقسى

 يزسبوٌخ.

 .اٌ ٌكزت انطبنت وٌقرأ انكسر 

  اٌ ٌقرأ انطبنت انًسبئم انكاليٍخ

 وٌسزخرج انًعطٍبد وانًطهىة.

  اٌ ٌحم انطبنت انًسبئم انكاليٍخ

 ثزظًٍى رسى رخطٍطً نهًسأنخ.

*يوضح اإلجراءات التى 
قامت بها دولة اإلمارات 

 للمحافظة على التراث

نكٍفٍخ رأثٍر إظهبر فهى كجٍر 

 أفعبنهى عهى اَخرٌٍ .

Identify how to build 
a crane using the 

magnetic hook 

 االحذ
 طفً

حم طفحخ اسزكشف كٍف رخزهف اِخسبو 

 انظهجخ عٍ انسىائم 
566انً ص 563كسىر انىحذاد ص  

 طفً : دونزُب ررعى رراثُب.

 83الطفً : واخت ص 

 طفً : انزراس انًبدي وانًعُىي 

فً : قبرٌ ثٍٍ انزراس الط

 انًبدي وانًعُىي 

طفً : قراءح عٍ رراس دونخ 

 اإليبراد ) حظخ إثرائٍخ(

واخت : يهًبد أدائٍخ 

 68 -68ص 

 طفً :ثسبو نذٌه يبٌقىنه

 4رًرٌٍ  46واخت:ص 

b
u

il
d

 a
 c

ra
n

e
 

 765ص  – 765واخجبرً انًُسنٍخ ص ............................... واخت

 االثٍٍُ
 ٌحذد شكم اندسًٍبد فً انحبنخ انظهجخ  طفً

 474الي ص  444اختبار من ص

 ............................... ............................... واخت

 انثالثبء
 755انً ص  765خسء يٍ كم ص ًٌٍس ثٍٍ اندسًٍبد فً انحبنخ انسبئهخ و انغبزٌخ طفً

 755ص – 755واخجبرً انًُسنٍخ ص ............................... واخت

 اِرثعبء
 طفً

ٌحذد كٍف رسزخذو حبالد انًبدح انثالس فً 

 انحٍبح انعبيخ 
 755انً ص 757خسء يٍ يدًىعخ ص

 755ص – 755واخجبرً انًُسنٍخ ص كزبة انطبنت  372واخت ص  واخت

 انخًٍس
 755انً ص 755اسزقظبء حم انًسبئم ص حم رذرٌجبد  طفً

 756واخجبرً انًُسنٍخ ص 362واخت ص  واخت

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 5/ 3/  0202إلــى         1/  3/  0202لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـالثالث :  الصف والشعبة
   

 

 English انهغخ انعرثٍخ انزرثٍخ اإلساليٍخ انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌُهى اٌَبد رالوح سهًٍخ 

  ٌفسر يعبًَ انكهًبد وانًعُى اإلخًبنً نٌُبد 

  ٌسزُزح أٌ انُفس انًطًئُخ خساؤهب اندُخ 

 * ٌقرأ انُض قراءح خهرٌخ سهًٍخ.

 * ٌفسر يعبًَ انكهًبد يسزعًٍُب ثبنًعدى.

 To talk about the rules. 

 To talk about trees and why they are 
important. 

Reading:  Practice reading the story (Worm)  
Pages 95 - 98 

Writing: Anchor Writing Book.  Do Pages 86- 87. 

 االحذ
يٍ كزبة انُشبط 58قظخ يٍ زرع حظذ طفحخ  ثى أقسى هللا رعبنى فً سىرح انفدر ؟ طفً  

Bridge to Success      Unit 7   Learner's Book 
Lessons 1&2   Ps.130-131 

ًَ انكهًبد وسىرح انفدر حفع يعب واخت يٍ كزبة انطبنت عهى دفزر انُسخ 157َسخ طفحخ    
Bridge to Success      Unit 7    Activity  Book 

Lesson 1    Ps.111-112 

 االثٍٍُ
 إيالء خبرخً عهى دفزر اإليالء ٌسزُزح اِعًبل انًُبسجخ نكم وقذ  طفً

Bridge to Success      Unit 7      Learner's Book 
Lesson 3    P.132 

91حم طفحخ رقى  واخت  ............................... 
Bridge to Success      Unit 7      Activity  Book 

Lesson 3        P.113 

 انثالثبء
 اسزكًبل شرذ اٌَبد طفً

 قراءة قصة مالك النسر الذهبي
Dictation 

ٍ كزبة انطبنتي 141حم طفحخ  90حم طفحخ رقى واخت  
Home Work:   Education City  

(Space Venture) 

 اِرثعبء
 ............................... طفً

471-471المفردات والتراكيب صفحة   Bridge to Success      Unit7      Learner's Book 
Lesson 4    P.133 

 ............................... ............................... واخت
Bridge to Success      Unit 7      Activity  Book 

Lesson 4       P.114 

 انخًٍس
 ............................... طفً

 Bridge to Success      Unit7      Learner's Book مادة المسرح
Lesson 5    P.134 

 ............................... واخت
............................... Bridge to Success      Unit 7      Activity  Book 

Lesson 5    P.115 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 
 

 انزظًٍى و انزكُىنىخٍب انزرثٍخ اِخالقٍخ انذراسبد االخزًبعٍخ انرٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  انًبدح انثالس ٌعذد حبالد 

  ٌحذد شكم اندسًٍبد فً انحبنخ

 انظهجخ 

  ٌٍحذد شكم اندسًٍبد فً كم ي

 انحبنخ انظهجخ و انسبئهخ 

  ٌحذد كٍف رسزخذو حبالد انًبدح

 انثالس

 .اٌ ٌسزُزح انطبنت يفهىو انكسر 

  اٌ ٌزعرف انطبنت عهً كسر

 انىحذح.

  اٌ ٌقسى انطبنت انكم انً اخساء

 يزسبوٌخ.

 ٌقرأ انكسر.اٌ ٌكزت انطبنت و 

  اٌ ٌقرأ انطبنت انًسبئم انكاليٍخ

 وٌسزخرج انًعطٍبد وانًطهىة.

  اٌ ٌحم انطبنت انًسبئم انكاليٍخ

 ثزظًٍى رسى رخطٍطً نهًسأنخ.

*يوضح اإلجراءات التى 
قامت بها دولة اإلمارات 

 للمحافظة على التراث

إظهبر فهى كجٍر نكٍفٍخ رأثٍر 

 أفعبنهى عهى اَخرٌٍ .

Identify how to build 
a crane using the 

magnetic hook 

 االحذ
 طفً

حم طفحخ اسزكشف كٍف رخزهف اِخسبو 

 انظهجخ عٍ انسىائم 
566انً ص 563كسىر انىحذاد ص  

 طفً : دونزُب ررعى رراثُب.

 83الطفً : واخت ص 

 طفً : انزراس انًبدي وانًعُىي 

الطفً : قبرٌ ثٍٍ انزراس 

 انًبدي وانًعُىي 

ح عٍ رراس دونخ طفً : قراء

 اإليبراد ) حظخ إثرائٍخ(

واخت : يهًبد أدائٍخ 

 68 -68ص 

 طفً :ثسبو نذٌه يبٌقىنه

 4رًرٌٍ  46واخت:ص 

b
u

il
d

 a
 c

ra
n

e
 

 765ص  – 765واخجبرً انًُسنٍخ ص ............................... واخت

 االثٍٍُ
 ٌحذد شكم اندسًٍبد فً انحبنخ انظهجخ  طفً

 474الي ص  444اختبار من ص

 ............................... ............................... واخت

 انثالثبء
 755انً ص  765خسء يٍ كم ص ًٌٍس ثٍٍ اندسًٍبد فً انحبنخ انسبئهخ و انغبزٌخ طفً

 755ص – 755واخجبرً انًُسنٍخ ص ............................... واخت

 بءاِرثع
 طفً

ٌحذد كٍف رسزخذو حبالد انًبدح انثالس فً 

 انحٍبح انعبيخ 
 755انً ص 757خسء يٍ يدًىعخ ص

 755ص – 755واخجبرً انًُسنٍخ ص كزبة انطبنت  372واخت ص  واخت

 انخًٍس
 755انً ص 755اسزقظبء حم انًسبئم ص حم رذرٌجبد  طفً

 756واخجبرً انًُسنٍخ ص 362واخت ص  واخت



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 5/ 3/  0202إلــى         1/  3/  0202لألســـبـوع مــن  

 ( ) والثالث  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعرثٍخ انزرثٍخ اإلساليٍخ انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌُهى اٌَبد رالوح سهًٍخ 

  ٌفسر يعبًَ انكهًبد وانًعُى اإلخًبنً نٌُبد 

 انُفس انًطًئُخ خساؤهب اندُخ ٌسزُزح أ ٌ 

 * ٌقرأ انُض قراءح خهرٌخ سهًٍخ.

 * ٌفسر يعبًَ انكهًبد يسزعًٍُب ثبنًعدى.

 To talk about the rules. 

 To talk about trees and why they are 
important. 

Reading:  Practice reading the story (Worm)  
Pages 95 - 98 

Writing: Anchor Writing Book.  Do Pages 86- 87. 

 االحذ
يٍ كزبة انُشبط 58قظخ يٍ زرع حظذ طفحخ  ثى أقسى هللا رعبنى فً سىرح انفدر ؟ طفً  

Bridge to Success      Unit 7   Learner's Book 
Lessons 1&2   Ps.130-131 

هى دفزر انُسخيٍ كزبة انطبنت ع 157َسخ طفحخ  حفع يعبًَ انكهًبد وسىرح انفدر  واخت  
Bridge to Success      Unit 7    Activity  Book 

Lesson 1    Ps.111-112 

 االثٍٍُ
 إيالء خبرخً عهى دفزر اإليالء ٌسزُزح اِعًبل انًُبسجخ نكم وقذ  طفً

Bridge to Success      Unit 7      Learner's Book 
Lesson 3    P.132 

91حم طفحخ رقى  واخت  ............................... 
Bridge to Success      Unit 7      Activity  Book 

Lesson 3        P.113 

 انثالثبء
 اسزكًبل شرذ اٌَبد طفً

 قراءة قصة مالك النسر الذهبي
Dictation 

يٍ كزبة انطبنت 141حم طفحخ  90حم طفحخ رقى واخت  
Home Work:   Education City  

(Space Venture) 

 اِرثعبء
 ............................... طفً

471-471المفردات والتراكيب صفحة   Bridge to Success      Unit7      Learner's Book 
Lesson 4    P.133 

 ............................... ............................... واخت
Bridge to Success      Unit 7      Activity  Book 

Lesson 4       P.114 

 انخًٍس
 ............................... طفً

 Bridge to Success      Unit7      Learner's Book مادة المسرح
Lesson 5    P.134 

 ............................... واخت
............................... Bridge to Success      Unit 7      Activity  Book 

Lesson 5    P.115 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

 انزظًٍى و انزكُىنىخٍب انزرثٍخ اِخالقٍخ انذراسبد االخزًبعٍخ انرٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌعذد حبالد انًبدح انثالس 

  ٌحذد شكم اندسًٍبد فً انحبنخ

 انظهجخ 

 شكم اندسًٍبد فً كم يٍ  ٌحذد

 انحبنخ انظهجخ و انسبئهخ 

  ٌحذد كٍف رسزخذو حبالد انًبدح

 انثالس

 .اٌ ٌسزُزح انطبنت يفهىو انكسر 

  اٌ ٌزعرف انطبنت عهً كسر

 انىحذح.

  اٌ ٌقسى انطبنت انكم انً اخساء

 يزسبوٌخ.

 .اٌ ٌكزت انطبنت وٌقرأ انكسر 

  اٌ ٌقرأ انطبنت انًسبئم انكاليٍخ

 عطٍبد وانًطهىة.وٌسزخرج انً

  اٌ ٌحم انطبنت انًسبئم انكاليٍخ

 ثزظًٍى رسى رخطٍطً نهًسأنخ.

*يوضح اإلجراءات التى 
قامت بها دولة اإلمارات 

 للمحافظة على التراث

إظهبر فهى كجٍر نكٍفٍخ رأثٍر 

 أفعبنهى عهى اَخرٌٍ .

Identify how to build 
a crane using the 

magnetic hook 

 االحذ
 طفً

طفحخ اسزكشف كٍف رخزهف اِخسبو حم 

 انظهجخ عٍ انسىائم 
566انً ص 563كسىر انىحذاد ص  

 طفً : دونزُب ررعى رراثُب.

 83الطفً : واخت ص 

 طفً : انزراس انًبدي وانًعُىي 

الطفً : قبرٌ ثٍٍ انزراس 

 انًبدي وانًعُىي 

طفً : قراءح عٍ رراس دونخ 

 اإليبراد ) حظخ إثرائٍخ(

ئٍخ واخت : يهًبد أدا

 68 -68ص 

 طفً :ثسبو نذٌه يبٌقىنه

 4رًرٌٍ  46واخت:ص 

b
u

il
d

 a
 c

ra
n

e
 

 765ص  – 765واخجبرً انًُسنٍخ ص ............................... واخت

 االثٍٍُ
 ٌحذد شكم اندسًٍبد فً انحبنخ انظهجخ  طفً

 474الي ص  444اختبار من ص

 ............................... ............................... واخت

 انثالثبء
 755انً ص  765خسء يٍ كم ص ًٌٍس ثٍٍ اندسًٍبد فً انحبنخ انسبئهخ و انغبزٌخ طفً

 755ص – 755واخجبرً انًُسنٍخ ص ............................... واخت

 اِرثعبء
 طفً

ٌحذد كٍف رسزخذو حبالد انًبدح انثالس فً 

 عبيخ انحٍبح ان
 755انً ص 757خسء يٍ يدًىعخ ص

 755ص – 755واخجبرً انًُسنٍخ ص كزبة انطبنت  372واخت ص  واخت

 انخًٍس
 755انً ص 755اسزقظبء حم انًسبئم ص حم رذرٌجبد  طفً

 756واخجبرً انًُسنٍخ ص 362واخت ص  واخت

  


