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 الخطة االسبوعية
 23/ 1/  2020إلــى        19/  1/  2020لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثاني:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌغتُح أهى انهذاٌبد انُجىٌخ انتً ٌتضًهب انسذٌث انششٌف 

 شٌى ٌىضر أخش قبسي انقشآٌ انك

 ٌتهى عىسح انقذس تالوح عهًٍخ 

 ٌسبكً خًهخ فعهٍخ ثغٍطختتضًٍ ظشف انضيبٌ وانًكبٌ

 

 ًٌٍض ثٍٍ أدواد االعتفهبو يسبكٍب خًال  تجذأ ثهب

To recognize new vocabulary . 
To form meaningful sentences . 

To understand a short story. 

Reading: ( Anchor ) Prepare reading the story ( 
Wibble- Wobble Bike ) Pages 50-51-52-53.  

Writing : ( Anchor ) Practice writing sentences about 
(My favourite Animal ) . 
(At school )  

 االزذ
 صفً

 انٍىو األول 

 ششذ وتىضٍر  نهسذٌث انششٌف )فضم تالوح انقشآٌ انكشٌى (

 انىاخت 

  زفع انسذٌث انششٌف

 

 

 

 انٍىو انثبًَ 

 انقشآٌ انكشٌى  ٌىضر أخش قبسئ

 انىاخت 

 زفع يعبًَ انكهًبد 

 

 

 انٍىو انثبنث 

 تالوح عىسح )انقذس( 

 انىاخت 

 

 انتذسٌت عهى تالوح عىسح )انقذس(

 

 

 

 

 

 يتبثعخ قصخ ثال قجعخ 
Bridge to Success .Unit 7 ( Let’s go !)  
Learner’s Book .Page 149  

  واخت
Collect some pictures about different means of 

transportation. 

 االثٍٍُ

 يٍ كتبة انُشبط  44قصخ انفُبٌ انصغٍش صـ صفً
Bridge to Success .Unit 7 ( Let’s go !)  

Learner’s Book .Page 150 

                              واخت

Draw on A4 sheet  
( How do you go to school ) 

And write sentences about this. 

 انثالثبء
 ظشف انًكبٌ وظشف انضيبٌ  صفً

Bridge to Success .Unit 6 (My five senses )  
Learner’s Book .Page 115-116 

  Collect pictures about things you can taste and hear يٍ كتبة انطبنت  66صـ                             واخت

 األسثعبء
 425أدواد االعتفهبو صـ صفً

Bridge to Success .Unit 6 (My five senses )  
Learner’s Book .Page 118-119 

 واخت
 

 يٍ كتبة انُشبط 42صـ
Practice reading the story Page 127 Learner’s Book . 

 انخًٍظ
 تيٍ كتبة انطبن 52دعىح نهتفكٍش خبسج انصُذوق صـ صفً

Bridge to Success .Unit 6 (My five senses )  
Learner’s Book .Page 121-122 

  انتذسٌت انثبًَ وانثبنث  66اصُع سواثظ صـ واخت
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 ( أ ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

 

 انتصًٍى و انتكُىنىخٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االختًبعٍخ انشٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 عهىَىاتح انت
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ًٌٍض ثٍٍ انكبئُبد انسٍخ وغٍش انسٍخ ؟.

 اٌ ٌصف انصخىس وانًعبدٌ .

 اٌ ٌصف انتشثخ .

 3ٌقبسٌ انطبنت االعذاد انًكىَخ يٍ 
 أسقبو

ٌدًع انطبنت  عذدٌٍ يع اعبدح 

 تدًٍع االزبد وانعششاد

أعذاد يع اعبدح  3ٌدًع انطبنت 

 تدًٍع االزبد وانعششاد

شوح ٌغتكشف أهًٍخ انث

 انضساعٍخ 

ٌتعشف انغٍشح انزاتٍخ نهشٍخ 

 صاٌذ سزًه هللا

ٌعذد اَدبصاد انشٍخ صاٌذ 

 سزًه هللا 

اعتكشبف أهًٍخ عًم عهًبء 

 اَثبس 

ٌعذد األدواد انتً ٌغتكشفهب 

 عبنى اَثبس 

 Identify a robot. 

 Describe what a 
robot is. 

 االزذ
 صفً

 242صيب انكبئُبد انسٍخ واالشٍبء انغٍش زٍخ؟ 

 االعتكشبف 

يشاخعخ خًع عذدٌٍ ثشقًٍٍ يع 

 اعبدح انتدًٍع

صفً : زم أَشطخ يختهفخ 

 عٍ انذسط داخم انسصخ 

واخت : خًع يعهىيبد عٍ 

 انشٍخ صاٌذ سزًه هللا 

 
 

صفً : زم أَشطخ يختهفخ عٍ 

 انذسط داخم انصف 

واخت : خًع صىس عٍ يتبزف 

 فً دونخ االيبساد 

 

 

Design a robot at school 
 
 
 

 واخت
عًم ًَىرج ٌىضر انكبئُبد انسٍخ واالشٍبء انغٍش 

 زٍخ ، اٌ ايكٍ .
----- 

 االثٍٍُ
 244يب انكبئُبد انسٍخ واالشٍبء انغٍش زٍخ؟ص صفً

 يقبسَخ انًئبد

 

  واخت
ثسث عٍ طىل ثشج خهٍفخ وطىل ثشج 

 انعشة وانًقبسَخ ثٍُهًب

 انثالثبء
 226يب انصخىس ؟ صفً

يع اعبدح تدًٍع االزبد  خًع عذدٌٍ

 وانعششاد

  واخت
عًم يطىٌخ عٍ خًع عذدٌٍ يع 

 اعبدح انتدًٍع

 األسثعبء

 236يبرا ٌىخذ ثبنتشثخ ؟ص صفً
اعذاد يع اعبدح انتدًٍع  3خًع 

 االزبد 

 واخت
 

 

 

عًم يطىٌخ عٍ خًع عذدٌٍ يع 

 اعبدح انتدًٍع

 انخًٍظ
 يهبساد انعهىو  صفً

يع اعبدح انتدًٍع اعذاد  3خًع 

 انعششاد

  واخت
اعذاد يع  3عًم يطىٌخ عٍ خًع 

 اعبدح انتدًٍع
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 الخطة االسبوعية

 23/ 1/  2020إلــى        19/  1/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) ب الثاني:  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انعشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌغتُح أهى انهذاٌبد انُجىٌخ انتً ٌتضًهب انسذٌث انششٌف 

 ٌىضر أخش قبسي انقشآٌ انكشٌى 

 ٌتهى عىسح انقذس تالوح عهًٍخ 

 ٌسبكً خًهخ فعهٍخ ثغٍطختتضًٍ ظشف انضيبٌ وانًكبٌ

 

 ًٌٍض ثٍٍ أدواد االعتفهبو يسبكٍب خًال  تجذأ ثهب

To recognize new vocabulary . 
To form meaningful sentences . 

To understand a short story. 

Reading: ( Anchor ) Prepare reading the story ( 
Wibble- Wobble Bike ) Pages 50-51-52-53.  

Writing : ( Anchor ) Practice writing sentences about 
(My favourite Animal ) . 
(At school )  

 االزذ
 صفً

 ول انٍىو األ

 ششذ وتىضٍر  نهسذٌث انششٌف )فضم تالوح انقشآٌ انكشٌى (

 انىاخت 

 زفع انسذٌث انششٌف 

 

 

 

 انٍىو انثبًَ 

 ٌىضر أخش قبسئ انقشآٌ انكشٌى 

 انىاخت 

 زفع يعبًَ انكهًبد 

 

 

 انٍىو انثبنث 

 تالوح عىسح )انقذس( 

 انىاخت 

 

 انتذسٌت عهى تالوح عىسح )انقذس(

 

 

 

 

 

 عخ يتبثعخ قصخ ثال قج
Bridge to Success .Unit 7 ( Let’s go !)  
Learner’s Book .Page 149  

  واخت
Collect some pictures about different means of 

transportation. 

 االثٍٍُ

 يٍ كتبة انُشبط  44قصخ انفُبٌ انصغٍش صـ صفً
Bridge to Success .Unit 7 ( Let’s go !)  

Learner’s Book .Page 150 

                              واخت

Draw on A4 sheet  
( How do you go to school ) 

And write sentences about this. 

 انثالثبء
 ظشف انًكبٌ وظشف انضيبٌ  صفً

Bridge to Success .Unit 6 (My five senses )  
Learner’s Book .Page 115-116 

  Collect pictures about things you can taste and hear يٍ كتبة انطبنت  66صـ                             واخت

 األسثعبء
 425أدواد االعتفهبو صـ صفً

Bridge to Success .Unit 6 (My five senses )  
Learner’s Book .Page 118-119 

 واخت
 

 يٍ كتبة انُشبط 42صـ
Practice reading the story Page 127 Learner’s Book . 

 انخًٍظ
 يٍ كتبة انطبنت 52دعىح نهتفكٍش خبسج انصُذوق صـ صفً

Bridge to Success .Unit 6 (My five senses )  
Learner’s Book .Page 121-122 

  انتذسٌت انثبًَ وانثبنث  66اصُع سواثظ صـ واخت
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 ( ب ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتصًٍى و انتكُىنىخٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االختًبعٍخ انشٌبضٍبد وانعهى انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ًٌٍض ثٍٍ انكبئُبد انسٍخ وغٍش انسٍخ ؟.

 اٌ ٌصف انصخىس وانًعبدٌ .

 اٌ ٌصف انتشثخ .

 3ٌقبسٌ انطبنت االعذاد انًكىَخ يٍ 
 أسقبو

ٌدًع انطبنت  عذدٌٍ يع اعبدح 

 الزبد وانعششادتدًٍع ا

أعذاد يع اعبدح  3ٌدًع انطبنت 

 تدًٍع االزبد وانعششاد

ٌغتكشف أهًٍخ انثشوح 

 انضساعٍخ 

ٌتعشف انغٍشح انزاتٍخ نهشٍخ 

 صاٌذ سزًه هللا

ٌعذد اَدبصاد انشٍخ صاٌذ 

 سزًه هللا 

اعتكشبف أهًٍخ عًم عهًبء 

 اَثبس 

ٌعذد األدواد انتً ٌغتكشفهب 

 عبنى اَثبس 

 Identify a robot. 

 Describe what a 
robot is. 

 االزذ
 صفً

 242يب انكبئُبد انسٍخ واالشٍبء انغٍش زٍخ؟ ص

 االعتكشبف 

يشاخعخ خًع عذدٌٍ ثشقًٍٍ يع 

 اعبدح انتدًٍع

صفً : زم أَشطخ يختهفخ 

 عٍ انذسط داخم انسصخ 

واخت : خًع يعهىيبد عٍ 

 انشٍخ صاٌذ سزًه هللا 

 
 

صفً : زم أَشطخ يختهفخ عٍ 

 سط داخم انصف انذ

واخت : خًع صىس عٍ يتبزف 

 فً دونخ االيبساد 

 

 

Design a robot at school 
 
 
 

 واخت
عًم ًَىرج ٌىضر انكبئُبد انسٍخ واالشٍبء انغٍش 

 زٍخ ، اٌ ايكٍ .
----- 

 االثٍٍُ
 244يب انكبئُبد انسٍخ واالشٍبء انغٍش زٍخ؟ص صفً

 يقبسَخ انًئبد

 

  واخت
شج خهٍفخ وطىل ثشج ثسث عٍ طىل ث

 انعشة وانًقبسَخ ثٍُهًب

 انثالثبء
 226يب انصخىس ؟ صفً

خًع عذدٌٍ يع اعبدح تدًٍع االزبد 

 وانعششاد

  واخت
عًم يطىٌخ عٍ خًع عذدٌٍ يع 

 اعبدح انتدًٍع

 األسثعبء

 236يبرا ٌىخذ ثبنتشثخ ؟ص صفً
اعذاد يع اعبدح انتدًٍع  3خًع 

 االزبد 

 واخت
 

 

 

عًم يطىٌخ عٍ خًع عذدٌٍ يع 

 اعبدح انتدًٍع

 انخًٍظ
 يهبساد انعهىو  صفً

اعذاد يع اعبدح انتدًٍع  3خًع 

 انعششاد

  واخت
اعذاد يع  3عًم يطىٌخ عٍ خًع 

 اعبدح انتدًٍع
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 الخطة االسبوعية

 23/ 1/  2020إلــى        19/  1/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) ج انيالث:  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انعشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌغتُح أهى انهذاٌبد انُجىٌخ انتً ٌتضًهب انسذٌث انششٌف 

 ٌىضر أخش قبسي انقشآٌ انكشٌى 

 ٌتهى عىسح انقذس تالوح عهًٍخ 

 ٌسبكً خًهخ فعهٍخ ثغٍطختتضًٍ ظشف انضيبٌ وانًكبٌ

 

 أدواد االعتفهبو يسبكٍب خًال  تجذأ ثهبًٌٍض ثٍٍ 

To recognize new vocabulary . 
To form meaningful sentences . 

To understand a short story. 

Reading: ( Anchor ) Prepare reading the story ( 
Wibble- Wobble Bike ) Pages 50-51-52-53.  

Writing : ( Anchor ) Practice writing sentences about 
(My favourite Animal ) . 
(At school )  

 االزذ
 صفً

 انٍىو األول 

 ششذ وتىضٍر  نهسذٌث انششٌف )فضم تالوح انقشآٌ انكشٌى (

 انىاخت 

 زفع انسذٌث انششٌف 

 

 

 

 انٍىو انثبًَ 

 ٌىضر أخش قبسئ انقشآٌ انكشٌى 

 انىاخت 

 زفع يعبًَ انكهًبد 

 

 

 انٍىو انثبنث 

 تالوح عىسح )انقذس( 

 انىاخت 

 

 انتذسٌت عهى تالوح عىسح )انقذس(

 

 

 

 

 

 يتبثعخ قصخ ثال قجعخ 
Bridge to Success .Unit 7 ( Let’s go !)  
Learner’s Book .Page 149  

  واخت
Collect some pictures about different means of 

transportation. 

 االثٍٍُ

 يٍ كتبة انُشبط  44صـ قصخ انفُبٌ انصغٍش صفً
Bridge to Success .Unit 7 ( Let’s go !)  

Learner’s Book .Page 150 

                              واخت

Draw on A4 sheet  
( How do you go to school ) 

And write sentences about this. 

 انثالثبء
 ظشف انًكبٌ وظشف انضيبٌ  صفً

Bridge to Success .Unit 6 (My five senses )  
Learner’s Book .Page 115-116 

  Collect pictures about things you can taste and hear يٍ كتبة انطبنت  66صـ                             واخت

 األسثعبء
 425أدواد االعتفهبو صـ صفً

Bridge to Success .Unit 6 (My five senses )  
Learner’s Book .Page 118-119 

 واخت
 

 يٍ كتبة انُشبط 42صـ
Practice reading the story Page 127 Learner’s Book . 

 انخًٍظ
 يٍ كتبة انطبنت 52دعىح نهتفكٍش خبسج انصُذوق صـ صفً

Bridge to Success .Unit 6 (My five senses )  
Learner’s Book .Page 121-122 

  انتذسٌت انثبًَ وانثبنث  66اثظ صـاصُع سو واخت
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 ( ج ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
  

 انتصًٍى و انتكُىنىخٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االختًبعٍخ انشٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ًٌٍض ثٍٍ انكبئُبد انسٍخ وغٍش انسٍخ ؟.

 اٌ ٌصف انصخىس وانًعبدٌ .

 نتشثخ .اٌ ٌصف ا

 3ٌقبسٌ انطبنت االعذاد انًكىَخ يٍ 
 أسقبو

ٌدًع انطبنت  عذدٌٍ يع اعبدح 

 تدًٍع االزبد وانعششاد

أعذاد يع اعبدح  3ٌدًع انطبنت 

 تدًٍع االزبد وانعششاد

ٌغتكشف أهًٍخ انثشوح 

 انضساعٍخ 

ٌتعشف انغٍشح انزاتٍخ نهشٍخ 

 صاٌذ سزًه هللا

ٌعذد اَدبصاد انشٍخ صاٌذ 

 سزًه هللا 

اعتكشبف أهًٍخ عًم عهًبء 

 اَثبس 

ٌعذد األدواد انتً ٌغتكشفهب 

 عبنى اَثبس 

 Identify a robot. 

 Describe what a 
robot is. 

 االزذ
 صفً

 242يب انكبئُبد انسٍخ واالشٍبء انغٍش زٍخ؟ ص

 االعتكشبف 

يشاخعخ خًع عذدٌٍ ثشقًٍٍ يع 

 اعبدح انتدًٍع

صفً : زم أَشطخ يختهفخ 

 م انسصخ عٍ انذسط داخ

واخت : خًع يعهىيبد عٍ 

 انشٍخ صاٌذ سزًه هللا 

 
 

صفً : زم أَشطخ يختهفخ عٍ 

 انذسط داخم انصف 

واخت : خًع صىس عٍ يتبزف 

 فً دونخ االيبساد 

 

 

Design a robot at school 
 
 
 

 واخت
عًم ًَىرج ٌىضر انكبئُبد انسٍخ واالشٍبء انغٍش 

 زٍخ ، اٌ ايكٍ .
----- 

 االثٍٍُ
 244يب انكبئُبد انسٍخ واالشٍبء انغٍش زٍخ؟ص فًص

 يقبسَخ انًئبد

 

  واخت
ثسث عٍ طىل ثشج خهٍفخ وطىل ثشج 

 انعشة وانًقبسَخ ثٍُهًب

 انثالثبء
 226يب انصخىس ؟ صفً

خًع عذدٌٍ يع اعبدح تدًٍع االزبد 

 وانعششاد

  واخت
عًم يطىٌخ عٍ خًع عذدٌٍ يع 

 اعبدح انتدًٍع

 ثعبءاألس

 236يبرا ٌىخذ ثبنتشثخ ؟ص صفً
اعذاد يع اعبدح انتدًٍع  3خًع 

 االزبد 

 واخت
 

 

 

عًم يطىٌخ عٍ خًع عذدٌٍ يع 

 اعبدح انتدًٍع

 انخًٍظ
 يهبساد انعهىو  صفً

اعذاد يع اعبدح انتدًٍع  3خًع 

 انعششاد

  واخت
اعذاد يع  3عًم يطىٌخ عٍ خًع 

 اعبدح انتدًٍع
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 سبوعيةالخطة اال
 23/ 1/  2020إلــى        19/  1/  2020لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثاني:  الصف والشعبة
  

 English انهغخ انعشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌغتُح أهى انهذاٌبد انُجىٌخ انتً ٌتضًهب انسذٌث انششٌف 

 ٌىضر أخش قبسي انقشآٌ انكشٌى 

 عىسح انقذس تالوح عهًٍخ  ٌتهى

 ٌسبكً خًهخ فعهٍخ ثغٍطختتضًٍ ظشف انضيبٌ وانًكبٌ

 

 ًٌٍض ثٍٍ أدواد االعتفهبو يسبكٍب خًال  تجذأ ثهب

To recognize new vocabulary . 
To form meaningful sentences . 

To understand a short story. 

Reading: ( Anchor ) Prepare reading the story ( 
Wibble- Wobble Bike ) Pages 50-51-52-53.  

Writing : ( Anchor ) Practice writing sentences about 
(My favourite Animal ) . 
(At school )  

 االزذ
 صفً

 انٍىو األول 

 ششذ وتىضٍر  نهسذٌث انششٌف )فضم تالوح انقشآٌ انكشٌى (

 انىاخت 

 زفع انسذٌث انششٌف 

 

 

 

 و انثبًَ انٍى

 ٌىضر أخش قبسئ انقشآٌ انكشٌى 

 انىاخت 

 زفع يعبًَ انكهًبد 

 

 

 انٍىو انثبنث 

 تالوح عىسح )انقذس( 

 انىاخت 

 

 انتذسٌت عهى تالوح عىسح )انقذس(

 

 

 

 

 

 يتبثعخ قصخ ثال قجعخ 
Bridge to Success .Unit 7 ( Let’s go !)  
Learner’s Book .Page 149  

  واخت
Collect some pictures about different means of 

transportation. 

 االثٍٍُ

 يٍ كتبة انُشبط  44قصخ انفُبٌ انصغٍش صـ صفً
Bridge to Success .Unit 7 ( Let’s go !)  

Learner’s Book .Page 150 

                              واخت

Draw on A4 sheet  
( How do you go to school ) 

And write sentences about this. 

 انثالثبء
 ظشف انًكبٌ وظشف انضيبٌ  صفً

Bridge to Success .Unit 6 (My five senses )  
Learner’s Book .Page 115-116 

  Collect pictures about things you can taste and hear يٍ كتبة انطبنت  66صـ                             واخت

 سثعبءاأل
 425أدواد االعتفهبو صـ صفً

Bridge to Success .Unit 6 (My five senses )  
Learner’s Book .Page 118-119 

 واخت
 

 يٍ كتبة انُشبط 42صـ
Practice reading the story Page 127 Learner’s Book . 

 انخًٍظ
 يٍ كتبة انطبنت 52دعىح نهتفكٍش خبسج انصُذوق صـ صفً

Bridge to Success .Unit 6 (My five senses )  
Learner’s Book .Page 121-122 

  انتذسٌت انثبًَ وانثبنث  66اصُع سواثظ صـ واخت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 

 

 انتصًٍى و انتكُىنىخٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االختًبعٍخ انشٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــٍانــ

 اٌ ًٌٍض ثٍٍ انكبئُبد انسٍخ وغٍش انسٍخ ؟.

 اٌ ٌصف انصخىس وانًعبدٌ .

 اٌ ٌصف انتشثخ .

 3ٌقبسٌ انطبنت االعذاد انًكىَخ يٍ 
 أسقبو

ٌدًع انطبنت  عذدٌٍ يع اعبدح 

 تدًٍع االزبد وانعششاد

أعذاد يع اعبدح  3ٌدًع انطبنت 

 تدًٍع االزبد وانعششاد

ٌغتكشف أهًٍخ انثشوح 

 ٍخ انضساع

ٌتعشف انغٍشح انزاتٍخ نهشٍخ 

 صاٌذ سزًه هللا

ٌعذد اَدبصاد انشٍخ صاٌذ 

 سزًه هللا 

اعتكشبف أهًٍخ عًم عهًبء 

 اَثبس 

ٌعذد األدواد انتً ٌغتكشفهب 

 عبنى اَثبس 

 Identify a robot. 

 Describe what a 
robot is. 

 االزذ
 صفً

 242يب انكبئُبد انسٍخ واالشٍبء انغٍش زٍخ؟ ص

 كشبف االعت

يشاخعخ خًع عذدٌٍ ثشقًٍٍ يع 

 اعبدح انتدًٍع

صفً : زم أَشطخ يختهفخ 

 عٍ انذسط داخم انسصخ 

واخت : خًع يعهىيبد عٍ 

 انشٍخ صاٌذ سزًه هللا 

 
 

صفً : زم أَشطخ يختهفخ عٍ 

 انذسط داخم انصف 

واخت : خًع صىس عٍ يتبزف 

 فً دونخ االيبساد 

 

 

Design a robot at school 
 
 
 

 واخت
عًم ًَىرج ٌىضر انكبئُبد انسٍخ واالشٍبء انغٍش 

 زٍخ ، اٌ ايكٍ .
----- 

 االثٍٍُ
 244يب انكبئُبد انسٍخ واالشٍبء انغٍش زٍخ؟ص صفً

 يقبسَخ انًئبد

 

  واخت
ثسث عٍ طىل ثشج خهٍفخ وطىل ثشج 

 انعشة وانًقبسَخ ثٍُهًب

 انثالثبء
 226يب انصخىس ؟ صفً

تدًٍع االزبد خًع عذدٌٍ يع اعبدح 

 وانعششاد

  واخت
عًم يطىٌخ عٍ خًع عذدٌٍ يع 

 اعبدح انتدًٍع

 األسثعبء

 236يبرا ٌىخذ ثبنتشثخ ؟ص صفً
اعذاد يع اعبدح انتدًٍع  3خًع 

 االزبد 

 واخت
 

 

 

عًم يطىٌخ عٍ خًع عذدٌٍ يع 

 اعبدح انتدًٍع

 انخًٍظ
 يهبساد انعهىو  صفً

نتدًٍع اعذاد يع اعبدح ا 3خًع 

 انعششاد

  واخت
اعذاد يع  3عًم يطىٌخ عٍ خًع 

 اعبدح انتدًٍع



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 23/ 1/  2020إلــى        19/  1/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) هـ الثاني:  الصف والشعبة

  

 English انهغخ انعشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 أهى انهذاٌبد انُجىٌخ انتً ٌتضًهب انسذٌث انششٌف  ٌغتُح

 ٌىضر أخش قبسي انقشآٌ انكشٌى 

 ٌتهى عىسح انقذس تالوح عهًٍخ 

 ٌسبكً خًهخ فعهٍخ ثغٍطختتضًٍ ظشف انضيبٌ وانًكبٌ

 

 ًٌٍض ثٍٍ أدواد االعتفهبو يسبكٍب خًال  تجذأ ثهب

To recognize new vocabulary . 
To form meaningful sentences . 

To understand a short story. 

Reading: ( Anchor ) Prepare reading the story ( 
Wibble- Wobble Bike ) Pages 50-51-52-53.  

Writing : ( Anchor ) Practice writing sentences about 
(My favourite Animal ) . 
(At school )  

 االزذ
 صفً

 انٍىو األول 

 تىضٍر  نهسذٌث انششٌف )فضم تالوح انقشآٌ انكشٌى (ششذ و

 انىاخت 

 زفع انسذٌث انششٌف 

 

 

 

 انٍىو انثبًَ 

 ٌىضر أخش قبسئ انقشآٌ انكشٌى 

 انىاخت 

 زفع يعبًَ انكهًبد 

 

 

 انٍىو انثبنث 

 تالوح عىسح )انقذس( 

 انىاخت 

 

 انتذسٌت عهى تالوح عىسح )انقذس(

 

 

 

 

 

 يتبثعخ قصخ ثال قجعخ 
Bridge to Success .Unit 7 ( Let’s go !)  
Learner’s Book .Page 149  

  واخت
Collect some pictures about different means of 

transportation. 

 االثٍٍُ

 يٍ كتبة انُشبط  44قصخ انفُبٌ انصغٍش صـ صفً
Bridge to Success .Unit 7 ( Let’s go !)  

Learner’s Book .Page 150 

                              ختوا

Draw on A4 sheet  
( How do you go to school ) 

And write sentences about this. 

 انثالثبء
 ظشف انًكبٌ وظشف انضيبٌ  صفً

Bridge to Success .Unit 6 (My five senses )  
Learner’s Book .Page 115-116 

  Collect pictures about things you can taste and hear يٍ كتبة انطبنت  66صـ                             واخت

 األسثعبء
 425أدواد االعتفهبو صـ صفً

Bridge to Success .Unit 6 (My five senses )  
Learner’s Book .Page 118-119 

 واخت
 

 يٍ كتبة انُشبط 42صـ
Practice reading the story Page 127 Learner’s Book . 

 انخًٍظ
 يٍ كتبة انطبنت 52دعىح نهتفكٍش خبسج انصُذوق صـ صفً

Bridge to Success .Unit 6 (My five senses )  
Learner’s Book .Page 121-122 

  انتذسٌت انثبًَ وانثبنث  66اصُع سواثظ صـ واخت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 

 

 انتصًٍى و انتكُىنىخٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االختًبعٍخ بدانشٌبضٍ انعهىو انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ًٌٍض ثٍٍ انكبئُبد انسٍخ وغٍش انسٍخ ؟.

 اٌ ٌصف انصخىس وانًعبدٌ .

 اٌ ٌصف انتشثخ .

 3ٌقبسٌ انطبنت االعذاد انًكىَخ يٍ 
 أسقبو

ٌدًع انطبنت  عذدٌٍ يع اعبدح 

 عششادتدًٍع االزبد وان

أعذاد يع اعبدح  3ٌدًع انطبنت 

 تدًٍع االزبد وانعششاد

ٌغتكشف أهًٍخ انثشوح 

 انضساعٍخ 

ٌتعشف انغٍشح انزاتٍخ نهشٍخ 

 صاٌذ سزًه هللا

ٌعذد اَدبصاد انشٍخ صاٌذ 

 سزًه هللا 

اعتكشبف أهًٍخ عًم عهًبء 

 اَثبس 

ٌعذد األدواد انتً ٌغتكشفهب 

 عبنى اَثبس 

 Identify a robot. 

 Describe what a 
robot is. 

 االزذ
 صفً

 242يب انكبئُبد انسٍخ واالشٍبء انغٍش زٍخ؟ ص

 االعتكشبف 

يشاخعخ خًع عذدٌٍ ثشقًٍٍ يع 

 اعبدح انتدًٍع

صفً : زم أَشطخ يختهفخ 

 عٍ انذسط داخم انسصخ 

واخت : خًع يعهىيبد عٍ 

 انشٍخ صاٌذ سزًه هللا 

 
 

صفً : زم أَشطخ يختهفخ عٍ 

 نصف انذسط داخم ا

واخت : خًع صىس عٍ يتبزف 

 فً دونخ االيبساد 

 

 

Design a robot at school 
 
 
 

 واخت
عًم ًَىرج ٌىضر انكبئُبد انسٍخ واالشٍبء انغٍش 

 زٍخ ، اٌ ايكٍ .
----- 

 االثٍٍُ
 244يب انكبئُبد انسٍخ واالشٍبء انغٍش زٍخ؟ص صفً

 يقبسَخ انًئبد

 

  واخت
وطىل ثشج ثسث عٍ طىل ثشج خهٍفخ 

 انعشة وانًقبسَخ ثٍُهًب

 انثالثبء
 226يب انصخىس ؟ صفً

خًع عذدٌٍ يع اعبدح تدًٍع االزبد 

 وانعششاد

  واخت
عًم يطىٌخ عٍ خًع عذدٌٍ يع 

 اعبدح انتدًٍع

 األسثعبء

 236يبرا ٌىخذ ثبنتشثخ ؟ص صفً
اعذاد يع اعبدح انتدًٍع  3خًع 

 االزبد 

 واخت
 

 

 

عٍ خًع عذدٌٍ يع  عًم يطىٌخ

 اعبدح انتدًٍع

 انخًٍظ
 يهبساد انعهىو  صفً

اعذاد يع اعبدح انتدًٍع  3خًع 

 انعششاد

  واخت
اعذاد يع  3عًم يطىٌخ عٍ خًع 

 اعبدح انتدًٍع



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 23/ 1/  2020إلــى        19/  1/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) و الثاني:  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انعشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌغتُح أهى انهذاٌبد انُجىٌخ انتً ٌتضًهب انسذٌث انششٌف 

 ٌىضر أخش قبسي انقشآٌ انكشٌى 

 ٌتهى عىسح انقذس تالوح عهًٍخ 

 ٌسبكً خًهخ فعهٍخ ثغٍطختتضًٍ ظشف انضيبٌ وانًكبٌ

 

 عتفهبو يسبكٍب خًال  تجذأ ثهبًٌٍض ثٍٍ أدواد اال

To recognize new vocabulary . 
To form meaningful sentences . 

To understand a short story. 

Reading: ( Anchor ) Prepare reading the story ( 
Wibble- Wobble Bike ) Pages 50-51-52-53.  

Writing : ( Anchor ) Practice writing sentences about 
(My favourite Animal ) . 
(At school )  

 االزذ
 صفً

 انٍىو األول 

 ششذ وتىضٍر  نهسذٌث انششٌف )فضم تالوح انقشآٌ انكشٌى (

 انىاخت 

 زفع انسذٌث انششٌف 

 

 

 

 انٍىو انثبًَ 

 ٌىضر أخش قبسئ انقشآٌ انكشٌى 

 انىاخت 

 زفع يعبًَ انكهًبد 

 

 

 انٍىو انثبنث 

 ح )انقذس( تالوح عىس

 انىاخت 

 

 انتذسٌت عهى تالوح عىسح )انقذس(

 

 

 

 

 

 يتبثعخ قصخ ثال قجعخ 
Bridge to Success .Unit 7 ( Let’s go !)  
Learner’s Book .Page 149  

  واخت
Collect some pictures about different means of 

transportation. 

 االثٍٍُ

 كتبة انُشبط يٍ  44قصخ انفُبٌ انصغٍش صـ صفً
Bridge to Success .Unit 7 ( Let’s go !)  

Learner’s Book .Page 150 

                              واخت

Draw on A4 sheet  
( How do you go to school ) 

And write sentences about this. 

 انثالثبء
 ظشف انًكبٌ وظشف انضيبٌ  صفً

Bridge to Success .Unit 6 (My five senses )  
Learner’s Book .Page 115-116 

  Collect pictures about things you can taste and hear يٍ كتبة انطبنت  66صـ                             واخت

 األسثعبء
 425أدواد االعتفهبو صـ صفً

Bridge to Success .Unit 6 (My five senses )  
Learner’s Book .Page 118-119 

 واخت
 

 يٍ كتبة انُشبط 42صـ
Practice reading the story Page 127 Learner’s Book . 

 انخًٍظ
 يٍ كتبة انطبنت 52دعىح نهتفكٍش خبسج انصُذوق صـ صفً

Bridge to Success .Unit 6 (My five senses )  
Learner’s Book .Page 121-122 

  انتذسٌت انثبًَ وانثبنث  66اصُع سواثظ صـ واخت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 

 

 انتصًٍى و انتكُىنىخٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االختًبعٍخ انشٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ًٌٍض ثٍٍ انكبئُبد انسٍخ وغٍش انسٍخ ؟.

 اٌ ٌصف انصخىس وانًعبدٌ .

 اٌ ٌصف انتشثخ .

 3بسٌ انطبنت االعذاد انًكىَخ يٍ ٌق
 أسقبو

ٌدًع انطبنت  عذدٌٍ يع اعبدح 

 تدًٍع االزبد وانعششاد

أعذاد يع اعبدح  3ٌدًع انطبنت 

 تدًٍع االزبد وانعششاد

ٌغتكشف أهًٍخ انثشوح 

 انضساعٍخ 

ٌتعشف انغٍشح انزاتٍخ نهشٍخ 

 صاٌذ سزًه هللا

ٌعذد اَدبصاد انشٍخ صاٌذ 

 سزًه هللا 

ًٍخ عًم عهًبء اعتكشبف أه

 اَثبس 

ٌعذد األدواد انتً ٌغتكشفهب 

 عبنى اَثبس 

 Identify a robot. 

 Describe what a 
robot is. 

 االزذ
 صفً

 242يب انكبئُبد انسٍخ واالشٍبء انغٍش زٍخ؟ ص

 االعتكشبف 

يشاخعخ خًع عذدٌٍ ثشقًٍٍ يع 

 اعبدح انتدًٍع

صفً : زم أَشطخ يختهفخ 

 عٍ انذسط داخم انسصخ 

اخت : خًع يعهىيبد عٍ و

 انشٍخ صاٌذ سزًه هللا 

 
 

صفً : زم أَشطخ يختهفخ عٍ 

 انذسط داخم انصف 

واخت : خًع صىس عٍ يتبزف 

 فً دونخ االيبساد 

 

 

Design a robot at school 
 
 
 

 واخت
عًم ًَىرج ٌىضر انكبئُبد انسٍخ واالشٍبء انغٍش 

 زٍخ ، اٌ ايكٍ .
----- 

 االثٍٍُ
 244ئُبد انسٍخ واالشٍبء انغٍش زٍخ؟صيب انكب صفً

 يقبسَخ انًئبد

 

  واخت
ثسث عٍ طىل ثشج خهٍفخ وطىل ثشج 

 انعشة وانًقبسَخ ثٍُهًب

 انثالثبء
 226يب انصخىس ؟ صفً

خًع عذدٌٍ يع اعبدح تدًٍع االزبد 

 وانعششاد

  واخت
عًم يطىٌخ عٍ خًع عذدٌٍ يع 

 اعبدح انتدًٍع

 األسثعبء

 236برا ٌىخذ ثبنتشثخ ؟صي صفً
اعذاد يع اعبدح انتدًٍع  3خًع 

 االزبد 

 واخت
 

 

 

عًم يطىٌخ عٍ خًع عذدٌٍ يع 

 اعبدح انتدًٍع

 انخًٍظ
 يهبساد انعهىو  صفً

اعذاد يع اعبدح انتدًٍع  3خًع 

 انعششاد

  واخت
اعذاد يع  3عًم يطىٌخ عٍ خًع 

 اعبدح انتدًٍع



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 23/ 1/  2020إلــى        19/  1/  2020ســـبـوع مــن  لأل
 ( ) ز الثاني:  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انعشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌغتُح أهى انهذاٌبد انُجىٌخ انتً ٌتضًهب انسذٌث انششٌف 

 ٌىضر أخش قبسي انقشآٌ انكشٌى 

 ذس تالوح عهًٍخ ٌتهى عىسح انق

 ٌسبكً خًهخ فعهٍخ ثغٍطختتضًٍ ظشف انضيبٌ وانًكبٌ

 

 ًٌٍض ثٍٍ أدواد االعتفهبو يسبكٍب خًال  تجذأ ثهب

To recognize new vocabulary . 
To form meaningful sentences . 

To understand a short story. 

Reading: ( Anchor ) Prepare reading the story ( 
Wibble- Wobble Bike ) Pages 50-51-52-53.  

Writing : ( Anchor ) Practice writing sentences about 
(My favourite Animal ) . 
(At school )  

 االزذ
 صفً

 انٍىو األول 

 ششذ وتىضٍر  نهسذٌث انششٌف )فضم تالوح انقشآٌ انكشٌى (

 انىاخت 

 زفع انسذٌث انششٌف 

 

 

 

 انٍىو انثبًَ 

 ٌىضر أخش قبسئ انقشآٌ انكشٌى 

 انىاخت 

 زفع يعبًَ انكهًبد 

 

 

 انٍىو انثبنث 

 تالوح عىسح )انقذس( 

 انىاخت 

 

 انتذسٌت عهى تالوح عىسح )انقذس(

 

 

 

 

 

 يتبثعخ قصخ ثال قجعخ 
Bridge to Success .Unit 7 ( Let’s go !)  
Learner’s Book .Page 149  

  واخت
Collect some pictures about different means of 

transportation. 

 االثٍٍُ

 يٍ كتبة انُشبط  44قصخ انفُبٌ انصغٍش صـ صفً
Bridge to Success .Unit 7 ( Let’s go !)  

Learner’s Book .Page 150 

                              واخت

Draw on A4 sheet  
( How do you go to school ) 

And write sentences about this. 

 انثالثبء
 ظشف انًكبٌ وظشف انضيبٌ  صفً

Bridge to Success .Unit 6 (My five senses )  
Learner’s Book .Page 115-116 

  Collect pictures about things you can taste and hear يٍ كتبة انطبنت  66صـ                             واخت

 األسثعبء
 425أدواد االعتفهبو صـ ًصف

Bridge to Success .Unit 6 (My five senses )  
Learner’s Book .Page 118-119 

 واخت
 

 يٍ كتبة انُشبط 42صـ
Practice reading the story Page 127 Learner’s Book . 

 انخًٍظ
 يٍ كتبة انطبنت 52دعىح نهتفكٍش خبسج انصُذوق صـ صفً

Bridge to Success .Unit 6 (My five senses )  
Learner’s Book .Page 121-122 

  انتذسٌت انثبًَ وانثبنث  66اصُع سواثظ صـ واخت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 

 

 انتصًٍى و انتكُىنىخٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االختًبعٍخ انشٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىاتح انتعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ًٌٍض ثٍٍ انكبئُبد انسٍخ وغٍش انسٍخ ؟. اٌ

 اٌ ٌصف انصخىس وانًعبدٌ .

 اٌ ٌصف انتشثخ .

 3ٌقبسٌ انطبنت االعذاد انًكىَخ يٍ 
 أسقبو

ٌدًع انطبنت  عذدٌٍ يع اعبدح 

 تدًٍع االزبد وانعششاد

أعذاد يع اعبدح  3ٌدًع انطبنت 

 تدًٍع االزبد وانعششاد

ٌغتكشف أهًٍخ انثشوح 

 انضساعٍخ 

انغٍشح انزاتٍخ نهشٍخ  ٌتعشف

 صاٌذ سزًه هللا

ٌعذد اَدبصاد انشٍخ صاٌذ 

 سزًه هللا 

اعتكشبف أهًٍخ عًم عهًبء 

 اَثبس 

ٌعذد األدواد انتً ٌغتكشفهب 

 عبنى اَثبس 

 Identify a robot. 

 Describe what a 
robot is. 

 االزذ
 صفً

 242يب انكبئُبد انسٍخ واالشٍبء انغٍش زٍخ؟ ص

 االعتكشبف 

خعخ خًع عذدٌٍ ثشقًٍٍ يع يشا

 اعبدح انتدًٍع

صفً : زم أَشطخ يختهفخ 

 عٍ انذسط داخم انسصخ 

واخت : خًع يعهىيبد عٍ 

 انشٍخ صاٌذ سزًه هللا 

 
 

صفً : زم أَشطخ يختهفخ عٍ 

 انذسط داخم انصف 

واخت : خًع صىس عٍ يتبزف 

 فً دونخ االيبساد 

 

 

Design a robot at school 
 
 
 

 واخت
ج ٌىضر انكبئُبد انسٍخ واالشٍبء انغٍش عًم ًَىر

 زٍخ ، اٌ ايكٍ .
----- 

 االثٍٍُ
 244يب انكبئُبد انسٍخ واالشٍبء انغٍش زٍخ؟ص صفً

 يقبسَخ انًئبد

 

  واخت
ثسث عٍ طىل ثشج خهٍفخ وطىل ثشج 

 انعشة وانًقبسَخ ثٍُهًب

 انثالثبء
 226يب انصخىس ؟ صفً

زبد خًع عذدٌٍ يع اعبدح تدًٍع اال

 وانعششاد

  واخت
عًم يطىٌخ عٍ خًع عذدٌٍ يع 

 اعبدح انتدًٍع

 األسثعبء

 236يبرا ٌىخذ ثبنتشثخ ؟ص صفً
اعذاد يع اعبدح انتدًٍع  3خًع 

 االزبد 

 واخت
 

 

 

عًم يطىٌخ عٍ خًع عذدٌٍ يع 

 اعبدح انتدًٍع

 انخًٍظ
 يهبساد انعهىو  صفً

اعذاد يع اعبدح انتدًٍع  3خًع 

 عششادان

  واخت
اعذاد يع  3عًم يطىٌخ عٍ خًع 

 اعبدح انتدًٍع

 


