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 الخطة االسبوعية
 24/ 10/  2019إلــى        20/  10/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثاني:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼزثيخ انززثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يزهى صىرح انشزح رالوح صهيًخ 

 يفضز يؼبَي انًفزداد في انضىرح انكزيًخ 

  هللا رؼبني ػهى رصىنه يٍ خالل اآليبد  يذكز َؼى

 يقزأ انطبنت قزاءح جهزيخ صهيًخ

 يزبثغ انىاججبد انجيزيخ انًطهىثخ ثبصزًزار

 

To recognize the new words. 
To practice reading and writing sentences. 
To understand a short story . 

Reading : (Anchor ) Practice reading the story 
(See you in the Morning ) Pages 27-28-29 

Writing : (Anchor ) The story (See you in the 
Morning ) Page 32 (At school ). 

 االدذ

 صفي
 انيىو األول

 

 يزهى صىرح انشزح رالوح صذيذخ

 انىاجت

 دفع صىرح انشزح ويؼبَي انكهًبد

 

 انيىو انضبَي

 شزح ورىضيخ اآليبد

 تانىاج

 88دم أَشطخ انطبنت صفذخ رقى 

 

 انيىو انضبنش

 رالوح صىرح انشزح وانزذريت ػهى انشذح وانضكىٌ

 انىاجت

 انزذريت ػهى رالوح صىرح انشزح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كزبة انطبنت  848انًفزداد وانززاكيت "انزدًخ رهزو انؼبصفخ"ص

 +كزبثخ إصزائيخ نشؼجخ ة

Bridge to Success Unit 3( Fun and games 
.Learner’s Book .Pages 62-63 

 

 رذضيز وقزاءح درس "ثيذ وصظ انؼبصفخ" واجت
Bridge to Success Unit 3( Fun and games .Activity 
 Book .Page 49 

 

 االصُيٍ
 صفي

كزبة انطبنت +كزبثخ إصزائيخ  851قزاءح درس ثيذ وصظ انؼبصفخ ص

 نشؼجخ أ

Bridge to Success Unit 3( Fun and games 
Learner’s Book .Pages 64-65 

 

 Practice for the quiz كزبة انطبنت 868َضخ فقزح ص واجت

 انضالصبء

 يزبثؼخ درس ثيذ وصظ انؼبصفخ صفي
English Quiz : Learner’s Book Pages 56,58,60 
Activity Book Pages46-47-48-49 

 كزبة انُشبط 55دم ص واجت
Draw your body and name your body parts or you 
can stick a picture of a person and mention the 
body  parts  on an A4 sheet 

 األرثؼبء

 دم رذريجبد "ثيذ وصظ انؼبصفخ" + يبدح انًضزح صفي
Bridge to Success Unit 3( Fun and games 
Learner’s Book .Page 66 

 

 د يُزهيخ  ثبنزُىيٍ رذريت انطبنت ػهى كزبثخ كهًب واجت
Bridge to Success Unit 3( Fun and games . 
Activity  Book .Page 51 

 

 انخًيش

 صفي
ثبالضبفخ نهكهًبد انًىجىدح  45 صـكزبة انُشبط   إيالء خبرجي

 + قزاءح إصزائيخ ثبنصُذوق 

English Worksheet .Practice writing sentences 
using the subject. 

 كزبة انطبنت  877وص 876دم ص واجت

Bridge to Success Unit 3( Fun and games) 
.Activity  Book .Page 52 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزصًيى و انزكُىنىجيب انززثيخ األخالقيخ انذراصبد االجزًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 ًىاطٍ انجيئيخ انًخزهفخ .اٌ يىضخ صفبد ان

 اٌ يًيز ثيٍ االَظًخ انجيئيخ .

 يجذ  انطبنت َبرج انجًغ يغ إػبدح انزجًيغ

 

يضزكشف يجزًغ االيبراد 

 قذيًب 

انزؼزف ػهى أػًبل انًزأح 

 قذيًب 

َجيٍ كيفيخ انزصزف في 

 انًذرصخ

Learn how to find 
patterns 

 االدذ
 لاالخزجبر االول نهفصم انذراصي االو صفي

جًغ االػذاد انًكىَخ يٍ رقى يغ اػذاد يكىَخ يٍ 

 881 - 877رقًيٍ ص 

صفي : دم أَشطخ انذرس 

 داخم انصف 

 

واجت : جًغ ثؼض انصىر 

ػٍ انصُبػبد انقذيًخ في 

 دونخ االيبراد

صفي : دم أَشطخ انذرس 

 داخم انصف 

 

واجت : صُغ ثطبقخ نكزبثخ 

انقىاَيٍ انزي يجت ارجبػهب 

 في انصف

Find patterns in 
colors , shapes, 

numbers and 
letters 

 
Activity 5,6,7 

 

 885 - 888ص   واجت

 االصُيٍ
 95- 91دم اصئهخ انىدذح انذيىاَبد صفذخ  صفي

 جًغ االػذاد انًكىَخ يٍ رقًيٍ 

  888 - 885ص 

 891 -  889ص   واجت

 انضالصبء
 صفي

 خ انىدذح انزاثؼخ  دراصخ انًىاطٍ انجيئي

 815-815انذرس االول ايبكٍ صبنذخ نهؼيش صفذخ 

 انجًغ انزأصي نالػذاد انًكىَخ يٍ رقًيٍ 

 894 - 898ص

 896 - 895ص   واجت

 األرثؼبء
   819- 816ايبكٍ صبنذخ نهؼيش صفذخ  صفي

 جًغ صالصخ و ارػخ اػذاد يكىَخ يٍ رقًيٍ

 899 – 897ص 

 102ص  818دم صفذخ  واجت

 يشانخً

 يهبرح انقيبس  صفي
 ربثغ جًغ صالصخ و ارثؼخ اػذاد يكىَخ يٍ خطىريٍ 

 511ص 

 واجت

وقذ    education city.comانزجبء  انذخىل ػهى يىقغ 

رى رذثيش اصى انًضزخذو  و كهًخ انًزور ػهى دفزز انؼهىو نكم 

 طبنت . 

 

 515ص 
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 الخطة االسبوعية

 24/ 10/  2019إلــى        20/  10/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ب الثاني:  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انؼزثيخ انززثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يزهى صىرح انشزح رالوح صهيًخ  

 يفضز يؼبَي انًفزداد في انضىرح انكزيًخ 

 يذكز َؼى هللا رؼبني ػهى رصىنه يٍ خالل اآليبد  

 طبنت قزاءح جهزيخ صهيًخيقزأ ان

 يزبثغ انىاججبد انجيزيخ انًطهىثخ ثبصزًزار
 

To recognize the new words. 
To practice reading and writing sentences. 
To understand a short story . 

Reading : (Anchor ) Practice reading the story 
(See you in the Morning ) Pages 27-28-29 

Writing : (Anchor ) The story (See you in the 
Morning ) Page 32 (At school ). 

 االدذ

 صفي

 انيىو األول

 

 يزهى صىرح انشزح رالوح صذيذخ

 انىاجت

 دفع صىرح انشزح ويؼبَي انكهًبد

 

 انيىو انضبَي

 شزح ورىضيخ اآليبد

 انىاجت

 88دم أَشطخ انطبنت صفذخ رقى 

 

 انيىو انضبنش

 وح صىرح انشزح وانزذريت ػهى انشذح وانضكىٌرال

 انىاجت

 انزذريت ػهى رالوح صىرح انشزح

 

 

كزبة انطبنت  848انًفزداد وانززاكيت "انزدًخ رهزو انؼبصفخ"ص

 +كزبثخ إصزائيخ نشؼجخ ة

Bridge to Success Unit 3( Fun and games 
.Learner’s Book .Pages 62-63 

 

 ثيذ وصظ انؼبصفخ"رذضيز وقزاءح درس " واجت
Bridge to Success Unit 3( Fun and games .Activity 
 Book .Page 49 

 

 االصُيٍ
 صفي

كزبة انطبنت +كزبثخ إصزائيخ  851قزاءح درس ثيذ وصظ انؼبصفخ ص

 نشؼجخ أ

Bridge to Success Unit 3( Fun and games 
Learner’s Book .Pages 64-65 

 

 Practice for the quiz بة انطبنتكز 868َضخ فقزح ص واجت

 انضالصبء

 يزبثؼخ درس ثيذ وصظ انؼبصفخ صفي
English Quiz : Learner’s Book Pages 56,58,60 
Activity Book Pages46-47-48-49 

 كزبة انُشبط 55دم ص واجت
Draw your body and name your body parts or you 
can stick a picture of a person and mention the 
body  parts  on an A4 sheet 

 األرثؼبء

 دم رذريجبد "ثيذ وصظ انؼبصفخ" + يبدح انًضزح صفي
Bridge to Success Unit 3( Fun and games 
Learner’s Book .Page 66 

 

 رذريت انطبنت ػهى كزبثخ كهًبد يُزهيخ  ثبنزُىيٍ          واجت
Bridge to Success Unit 3( Fun and games . 
Activity  Book .Page 51 

 

 انخًيش

 صفي
ثبالضبفخ نهكهًبد انًىجىدح  45 صـكزبة انُشبط  إيالء خبرجي 

 + قزاءح إصزائيخ ثبنصُذوق 

English Worksheet .Practice writing sentences 
using the subject. 

 كزبة انطبنت  877وص 876دم ص واجت

Bridge to Success Unit 3( Fun and games) 
.Activity  Book .Page 52 
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 ( ب ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزصًيى و انزكُىنىجيب انززثيخ األخالقيخ انذراصبد االجزًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يىضخ صفبد انًىاطٍ انجيئيخ انًخزهفخ .

 نجيئيخ .اٌ يًيز ثيٍ االَظًخ ا

 يجذ  انطبنت َبرج انجًغ يغ إػبدح انزجًيغ

 

 

يضزكشف يجزًغ االيبراد 

 قذيًب 

انزؼزف ػهى أػًبل انًزأح 

 قذيًب 

َجيٍ كيفيخ انزصزف في 

 انًذرصخ

Learn how to find 
patterns 

 االدذ
 االخزجبر االول نهفصم انذراصي االول صفي

ٍ جًغ االػذاد انًكىَخ يٍ رقى يغ اػذاد يكىَخ ي

 881 - 877رقًيٍ ص 

صفي : دم أَشطخ انذرس 

 داخم انصف 

 

واجت : جًغ ثؼض انصىر 

ػٍ انصُبػبد انقذيًخ في 

 دونخ االيبراد

صفي : دم أَشطخ انذرس 

 داخم انصف 

 

واجت : صُغ ثطبقخ نكزبثخ 

انقىاَيٍ انزي يجت ارجبػهب 

 في انصف

Find patterns in 
colors , shapes, 

numbers and 
letters 

 
Activity 5,6,7 

 

 885 - 888ص   واجت

 االصُيٍ
 95- 91دم اصئهخ انىدذح انذيىاَبد صفذخ  صفي

 جًغ االػذاد انًكىَخ يٍ رقًيٍ 

  888 - 885ص 

 891 -  889ص   واجت

 انضالصبء
 صفي

 انىدذح انزاثؼخ  دراصخ انًىاطٍ انجيئيخ 

 815-815انذرس االول ايبكٍ صبنذخ نهؼيش صفذخ 

 انجًغ انزأصي نالػذاد انًكىَخ يٍ رقًيٍ 

 894 - 898ص

 896 - 895ص   واجت

 األرثؼبء
   819- 816ايبكٍ صبنذخ نهؼيش صفذخ  صفي

 جًغ صالصخ و ارػخ اػذاد يكىَخ يٍ رقًيٍ

 899 – 897ص 

 102ص  818دم صفذخ  واجت

 انخًيش

 يهبرح انقيبس  صفي
 ػذاد يكىَخ يٍ خطىريٍ ربثغ جًغ صالصخ و ارثؼخ ا

 511ص 

 واجت

وقذ    education city.comانزجبء  انذخىل ػهى يىقغ 

رى رذثيش اصى انًضزخذو  و كهًخ انًزور ػهى دفزز انؼهىو نكم 

 طبنت . 

 

 515ص 
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 الخطة االسبوعية

 24/ 10/  2019إلــى        20/  10/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ج ثانيال:  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انؼزثيخ انززثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يزهى صىرح انشزح رالوح صهيًخ  

 يفضز يؼبَي انًفزداد في انضىرح انكزيًخ 

 يذكز َؼى هللا رؼبني ػهى رصىنه يٍ خالل اآليبد  

 يقزأ قزاءح جهزيخ صذيذخ يغ انضجظ

يىضىع يب يغ يزاػبح ػاليبد انززقيى  يكزت فقزح يززاثطخ ػٍ

 وانضجظ

يالدظخ )أرجى يزبثؼخ انىاججبد انيىييخ وأٌ ركىٌ انقزاءح واجت 

 يىيي نزذضيٍ قزاءح انطبنت (
 

To recognize the new words. 
To practice reading and writing sentences. 
To understand a short story . 

Reading : (Anchor ) Practice reading the story 
(See you in the Morning ) Pages 27-28-29 

Writing : (Anchor ) The story (See you in the 
Morning ) Page 32 (At school ). 

 االدذ

 صفي

 انيىو األول

 

 يزهى صىرح انشزح رالوح صذيذخ

 انىاجت

 دفع صىرح انشزح ويؼبَي انكهًبد

 

 انيىو انضبَي

 رىضيخ اآليبدشزح و

 انىاجت

 88دم أَشطخ انطبنت صفذخ رقى 

 

 انيىو انضبنش

 رالوح صىرح انشزح وانزذريت ػهى انشذح وانضكىٌ

 انىاجت

 انزذريت ػهى رالوح صىرح انشزح

 

 

 يُبقشخ انىدذح انضبنضخ انزدًخ رهزو انؼبصفخ 
Bridge to Success Unit 3( Fun and games 
.Learner’s Book .Pages 62-63 

 

 واجت
رذضيز انًفزداد وانززاكيت ورىظيف انًفزداد في جًم صذيذخ في 

 دفزز انُضخ) يضهى يىو االصُيٍ (

Bridge to Success Unit 3( Fun and games .Activity 
 Book .Page 49 

 

 االصُيٍ
 قزاءح ويُبقشخ قصخ ثيذ في وصظ انؼبصفخ صفي

Bridge to Success Unit 3( Fun and games 
Learner’s Book .Pages 64-65 

 

 Practice for the quiz يٍ أول انقصخ إنى في ثيذ جًيم) يضهى يىو انضالصبء(855َضخ صـ واجت

 انضالصبء

 875يزبثؼخ انقصخ ويُبقشخ صـ صفي
English Quiz : Learner’s Book Pages 56,58,60 
Activity Book Pages46-47-48-49 

 اصزؼذادا الخزجبر انزذذس انضبَي  877انزذريت ػهى صـ واجت
Draw your body and name your body parts or you 
can stick a picture of a person and mention the 
body  parts  on an A4 sheet 

 األرثؼبء

 نىضغ درجبد انزذذس877اخزجبر رذذس صـ صفي
Bridge to Success Unit 3( Fun and games 
Learner’s Book .Page 66 

 

 (دوٌ رىقف )يٍ ثقيذ األيطبر إنى875انزذريت ػهى اإليالء صـ واجت
Bridge to Success Unit 3( Fun and games . 
Activity  Book .Page 51 

 

 انخًيش

 875قزاءح إصزائيخ وإيالءصـ صفي
English Worksheet .Practice writing sentences 
using the subject. 

  جتوا

Bridge to Success Unit 3( Fun and games) 
.Activity  Book .Page 52 
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 ( ج ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
  

 انزصًيى و انزكُىنىجيب انززثيخ األخالقيخ انذراصبد االجزًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 خ .اٌ يىضخ صفبد انًىاطٍ انجيئيخ انًخزهف

 اٌ يًيز ثيٍ االَظًخ انجيئيخ .

 

 يجذ  انطبنت َبرج انجًغ يغ إػبدح انزجًيغ

 

يضزكشف يجزًغ االيبراد 

 قذيًب 

انزؼزف ػهى أػًبل انًزأح 

 قذيًب 

َجيٍ كيفيخ انزصزف في 

 انًذرصخ

Learn how to find 
patterns 

 االدذ
 االخزجبر االول نهفصم انذراصي االول صفي

خ يٍ رقى يغ اػذاد يكىَخ يٍ جًغ االػذاد انًكىَ

 881 - 877رقًيٍ ص 

صفي : دم أَشطخ انذرس 

 داخم انصف 

 

واجت : جًغ ثؼض انصىر 

ػٍ انصُبػبد انقذيًخ في 

 دونخ االيبراد

صفي : دم أَشطخ انذرس 

 داخم انصف 

 

واجت : صُغ ثطبقخ نكزبثخ 

انقىاَيٍ انزي يجت ارجبػهب 

 في انصف

Find patterns in 
colors , shapes, 

numbers and 
letters 

 
Activity 5,6,7 

 

 885 - 888ص   واجت

 االصُيٍ
 95- 91دم اصئهخ انىدذح انذيىاَبد صفذخ  صفي

 جًغ االػذاد انًكىَخ يٍ رقًيٍ 

  888 - 885ص 

 891 -  889ص   واجت

 انضالصبء
 صفي

 انىدذح انزاثؼخ  دراصخ انًىاطٍ انجيئيخ 

 815-815صبنذخ نهؼيش صفذخ  انذرس االول ايبكٍ

 انجًغ انزأصي نالػذاد انًكىَخ يٍ رقًيٍ 

 894 - 898ص

 896 - 895ص   واجت

 األرثؼبء
   819- 816ايبكٍ صبنذخ نهؼيش صفذخ  صفي

 جًغ صالصخ و ارػخ اػذاد يكىَخ يٍ رقًيٍ

 899 – 897ص 

 102ص  818دم صفذخ  واجت

 انخًيش

 يهبرح انقيبس  صفي
 ربثغ جًغ صالصخ و ارثؼخ اػذاد يكىَخ يٍ خطىريٍ 

 511ص 

 واجت

وقذ    education city.comانزجبء  انذخىل ػهى يىقغ 

رى رذثيش اصى انًضزخذو  و كهًخ انًزور ػهى دفزز انؼهىو نكم 

 طبنت . 

 

 515ص 
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 الخطة االسبوعية
 24/ 10 / 2019إلــى        20/  10/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثاني:  الصف والشعبة

 English انهغخ انؼزثيخ انززثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يزهى صىرح انشزح رالوح صهيًخ 

 يفضز يؼبَي انًفزداد في انضىرح انكزيًخ 

 يذكز َؼى هللا رؼبني ػهى رصىنه يٍ خالل اآليبد  

 يقزأ قزاءح جهزيخ صذيذخ يغ انضجظ

 

To recognize the new words. 
To practice reading and writing sentences. 
To understand a short story . 

Reading : (Anchor ) Practice reading the story 
(See you in the Morning ) Pages 27-28-29 

Writing : (Anchor ) The story (See you in the 
Morning ) Page 32 (At school ). 

 االدذ

 صفي

 انيىو األول

 

 يزهى صىرح انشزح رالوح صذيذخ

 انىاجت

 دفع صىرح انشزح ويؼبَي انكهًبد

 

 انيىو انضبَي

 شزح ورىضيخ اآليبد

 انىاجت

 88دم أَشطخ انطبنت صفذخ رقى 

 

 انيىو انضبنش

 رالوح صىرح انشزح وانزذريت ػهى انشذح وانضكىٌ

 انىاجت

 انزذريت ػهى رالوح صىرح انشزح

 

 

 854ظ انؼبصفخ ص زبة انطبنت درس انجيذ وصيٍ ك 
Bridge to Success Unit 3( Fun and games 
.Learner’s Book .Pages 62-63 

 

 واجت
رذضيز انًفزداد وانززاكيت ورىظيف انًفزداد في جًم صذيذخ في 

 دفزز انُضخ

Bridge to Success Unit 3( Fun and games .Activity 
 Book .Page 49 

 

 ُيٍاالص
 يزبثؼخ درس ثيذ وصظ انؼبصفخ  صفي

Bridge to Success Unit 3( Fun and games 
Learner’s Book .Pages 64-65 

 

 Practice for the quiz كزبة انُشبط 55دم ص  واجت

 انضالصبء

 يزبثؼخ درس ثيذ وصظ انؼبصفخ صفي
English Quiz : Learner’s Book Pages 56,58,60 
Activity Book Pages46-47-48-49 

 )ػهى ضفخ .....في ثيذ جًيم . 855َضخ صفذخ  واجت
Draw your body and name your body parts or you 
can stick a picture of a person and mention the 
body  parts  on an A4 sheet 

 األرثؼبء

 يزبثؼخ درس ثيذ وصظ انؼبصفخ+دصخ انًضزح صفي
Bridge to Success Unit 3( Fun and games 
Learner’s Book .Page 66 

 

 يالء ) ػهى ضفخ ثذيزٍح........في ثيذ جًيم (.انزذرة ػهى اإل  واجت
Bridge to Success Unit 3( Fun and games . 
Activity  Book .Page 51 

 

 انخًيش

 صفي
يٍ ) ػهى ضفخ ثذيزٍح........في ثيذ جًيم (  855الء صفذخ إي

 دصخ إصزائيخ+

English Worksheet .Practice writing sentences 
using the subject. 

 واجت
زذضيز نهزذذس في األصجىع انًقجم انيٍ كزبة انُشبط. 54دم صفذخ 

 877ص 

Bridge to Success Unit 3( Fun and games) 
.Activity  Book .Page 52 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 

 

 انزصًيى و انزكُىنىجيب انززثيخ األخالقيخ انذراصبد االجزًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو بدحانً

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يىضخ صفبد انًىاطٍ انجيئيخ انًخزهفخ .

 اٌ يًيز ثيٍ االَظًخ انجيئيخ .

 

 يجذ  انطبنت َبرج انجًغ يغ إػبدح انزجًيغ

 

يضزكشف يجزًغ االيبراد 

 قذيًب 

ػهى أػًبل انًزأح انزؼزف 

 قذيًب 

َجيٍ كيفيخ انزصزف في 

 انًذرصخ

Learn how to find 
patterns 

 االدذ
 االخزجبر االول نهفصم انذراصي االول صفي

جًغ االػذاد انًكىَخ يٍ رقى يغ اػذاد يكىَخ يٍ 

 881 - 877رقًيٍ ص 

صفي : دم أَشطخ انذرس 

 داخم انصف 

 

واجت : جًغ ثؼض انصىر 

نقذيًخ في ػٍ انصُبػبد ا

 دونخ االيبراد

صفي : دم أَشطخ انذرس 

 داخم انصف 

 

واجت : صُغ ثطبقخ نكزبثخ 

انقىاَيٍ انزي يجت ارجبػهب 

 في انصف

Find patterns in 
colors , shapes, 

numbers and 
letters 

 
Activity 5,6,7 

 

 885 - 888ص   واجت

 االصُيٍ
 95- 91دم اصئهخ انىدذح انذيىاَبد صفذخ  صفي

 جًغ االػذاد انًكىَخ يٍ رقًيٍ 

  888 - 885ص 

 891 -  889ص   واجت

 انضالصبء
 صفي

 انىدذح انزاثؼخ  دراصخ انًىاطٍ انجيئيخ 

 815-815انذرس االول ايبكٍ صبنذخ نهؼيش صفذخ 

 انجًغ انزأصي نالػذاد انًكىَخ يٍ رقًيٍ 

 894 - 898ص

 896 - 895ص   واجت

 األرثؼبء
   819- 816ايبكٍ صبنذخ نهؼيش صفذخ  صفي

 جًغ صالصخ و ارػخ اػذاد يكىَخ يٍ رقًيٍ

 899 – 897ص 

 102ص  818دم صفذخ  واجت

 انخًيش

 يهبرح انقيبس  صفي
 ربثغ جًغ صالصخ و ارثؼخ اػذاد يكىَخ يٍ خطىريٍ 

 511ص 

 واجت

وقذ    education city.comانزجبء  انذخىل ػهى يىقغ 

رى رذثيش اصى انًضزخذو  و كهًخ انًزور ػهى دفزز انؼهىو نكم 

 طبنت . 

 

 515ص 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 24/ 10/  2019إلــى        20/  10/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) هـ الثاني:  الصف والشعبة

 English انهغخ انؼزثيخ انززثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 زهى صىرح انشزح رالوح صهيًخ ي

 يفضز يؼبَي انًفزداد في انضىرح انكزيًخ 

 يذكز َؼى هللا رؼبني ػهى رصىنه يٍ خالل اآليبد  

 

 
 

 أٌ يقزأ انطبنت قزاءح صذيذخ

To recognize the new words. 
To practice reading and writing sentences. 
To understand a short story . 

Reading : (Anchor ) Practice reading the story 
(See you in the Morning ) Pages 27-28-29 

Writing : (Anchor ) The story (See you in the 
Morning ) Page 32 (At school ). 

 االدذ

 صفي

 انيىو األول

 

 يزهى صىرح انشزح رالوح صذيذخ

 انىاجت

 دفع صىرح انشزح ويؼبَي انكهًبد

 

 ىو انضبَياني

 شزح ورىضيخ اآليبد

 انىاجت

 88دم أَشطخ انطبنت صفذخ رقى 

 

 انيىو انضبنش

 رالوح صىرح انشزح وانزذريت ػهى انشذح وانضكىٌ

 انىاجت

 انزذريت ػهى رالوح صىرح انشزح

 

 

 854يٍ كزبة انطبنت درس انجيذ وصظ انؼبصفخ ص  
Bridge to Success Unit 3( Fun and games 
.Learner’s Book .Pages 62-63 

 

 واجت
رذضيز انًفزداد وانززاكيت ورىظيف انًفزداد في جًم صذيذخ في 

 دفزز انُضخ

Bridge to Success Unit 3( Fun and games .Activity 
 Book .Page 49 

 

 االصُيٍ
 يزبثؼخ درس ثيذ وصظ انؼبصفخ  صفي

Bridge to Success Unit 3( Fun and games 
Learner’s Book .Pages 64-65 

 

 Practice for the quiz كزبة انُشبط 55دم ص  واجت

 انضالصبء

 +دصخ اصزائيخيزبثؼخ درس ثيذ وصظ انؼبصفخ صفي
English Quiz : Learner’s Book Pages 56,58,60 
Activity Book Pages46-47-48-49 

 )ػهى ضفخ .....في ثيذ جًيم . 855َضخ صفذخ  واجت
Draw your body and name your body parts or you 
can stick a picture of a person and mention the 
body  parts  on an A4 sheet 

 األرثؼبء

 يزبثؼخ درس ثيذ وصظ انؼبصفخ+دصخ انًضزح صفي
Bridge to Success Unit 3( Fun and games 
Learner’s Book .Page 66 

 

 ) ػهى ضفخ ثذيزٍح........في ثيذ جًيم (.انزذرة ػهى االيالء   واجت
Bridge to Success Unit 3( Fun and games . 
Activity  Book .Page 51 

 

 انخًيش

 يٍ ) ػهى ضفخ ثذيزٍح........في ثيذ جًيم (  855ايالء صفذخ  صفي
English Worksheet .Practice writing sentences 
using the subject. 

  يٍ كزبة انُشبط. 54 دم صفذخ واجت

Bridge to Success Unit 3( Fun and games) 
.Activity  Book .Page 52 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزصًيى و انزكُىنىجيب انززثيخ األخالقيخ انذراصبد االجزًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 انجيئيخ انًخزهفخ . اٌ يىضخ صفبد انًىاطٍ

 اٌ يًيز ثيٍ االَظًخ انجيئيخ .

 يجذ  انطبنت َبرج انجًغ يغ إػبدح انزجًيغ

 

 

يضزكشف يجزًغ االيبراد 

 قذيًب 

انزؼزف ػهى أػًبل انًزأح 

 قذيًب 

َجيٍ كيفيخ انزصزف في 

 انًذرصخ

Learn how to find 
patterns 

 االدذ
 االخزجبر االول نهفصم انذراصي االول صفي

غ االػذاد انًكىَخ يٍ رقى يغ اػذاد يكىَخ يٍ جً

 881 - 877رقًيٍ ص 

صفي : دم أَشطخ انذرس 

 داخم انصف 

 

واجت : جًغ ثؼض انصىر 

ػٍ انصُبػبد انقذيًخ في 

 دونخ االيبراد

صفي : دم أَشطخ انذرس 

 داخم انصف 

 

واجت : صُغ ثطبقخ نكزبثخ 

انقىاَيٍ انزي يجت ارجبػهب 

 في انصف

Find patterns in 
colors , shapes, 

numbers and 
letters 

 
Activity 5,6,7 

 

 885 - 888ص   واجت

 االصُيٍ
 95- 91دم اصئهخ انىدذح انذيىاَبد صفذخ  صفي

 جًغ االػذاد انًكىَخ يٍ رقًيٍ 

  888 - 885ص 

 891 -  889ص   واجت

 انضالصبء
 صفي

 انىدذح انزاثؼخ  دراصخ انًىاطٍ انجيئيخ 

 815-815نذرس االول ايبكٍ صبنذخ نهؼيش صفذخ ا

 انجًغ انزأصي نالػذاد انًكىَخ يٍ رقًيٍ 

 894 - 898ص

 896 - 895ص   واجت

 األرثؼبء
   819- 816ايبكٍ صبنذخ نهؼيش صفذخ  صفي

 جًغ صالصخ و ارػخ اػذاد يكىَخ يٍ رقًيٍ

 899 – 897ص 

 102ص  818دم صفذخ  واجت

 انخًيش

 يهبرح انقيبس  فيص
 ربثغ جًغ صالصخ و ارثؼخ اػذاد يكىَخ يٍ خطىريٍ 

 511ص 

 واجت

وقذ    education city.comانزجبء  انذخىل ػهى يىقغ 

رى رذثيش اصى انًضزخذو  و كهًخ انًزور ػهى دفزز انؼهىو نكم 

 طبنت . 

 

 515ص 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 24/ 10/  2019إلــى        20/  10/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) و الثاني:  الصف والشعبة

 English انهغخ انؼزثيخ انززثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يزهى صىرح انشزح رالوح صهيًخ  

 يفضز يؼبَي انًفزداد في انضىرح انكزيًخ 

 يذكز َؼى هللا رؼبني ػهى رصىنه يٍ خالل اآليبد  

 يخ صذيذخ يغ انضجظيقزأ قزاءح جهز

يكزت فقزح يززاثطخ ػٍ يىضىع يب يغ يزاػبح ػاليبد انززقيى 

 وانضجظ

يالدظخ )أرجى يزبثؼخ انىاججبد انيىييخ وأٌ ركىٌ انقزاءح واجت 

 يىيي نزذضيٍ قزاءح انطبنت (
 
 

To recognize the new words. 
To practice reading and writing sentences. 
To understand a short story . 

Reading : (Anchor ) Practice reading the story 
(See you in the Morning ) Pages 27-28-29 

Writing : (Anchor ) The story (See you in the 
Morning ) Page 32 (At school ). 

 االدذ

 صفي

 انيىو األول

 

 يزهى صىرح انشزح رالوح صذيذخ

 انىاجت

 نشزح ويؼبَي انكهًبددفع صىرح ا

 

 انيىو انضبَي

 شزح ورىضيخ اآليبد

 انىاجت

 88دم أَشطخ انطبنت صفذخ رقى 

 

 انيىو انضبنش

 رالوح صىرح انشزح وانزذريت ػهى انشذح وانضكىٌ

 انىاجت

 انزذريت ػهى رالوح صىرح انشزح

 

 

 يُبقشخ انىدذح انضبنضخ انزدًخ رهزو انؼبصفخ 
Bridge to Success Unit 3( Fun and games 
.Learner’s Book .Pages 62-63 

 

 واجت
رذضيز انًفزداد وانززاكيت ورىظيف انًفزداد في جًم صذيذخ في 

 دفزز انُضخ) يضهى يىو االصُيٍ (

Bridge to Success Unit 3( Fun and games .Activity 
 Book .Page 49 

 

 االصُيٍ
 قزاءح ويُبقشخ قصخ ثيذ في وصظ انؼبصفخ صفي

Bridge to Success Unit 3( Fun and games 
Learner’s Book .Pages 64-65 

 

 Practice for the quiz يٍ أول انقصخ إنى في ثيذ جًيم) يضهى يىو انضالصبء(855َضخ صـ واجت

 انضالصبء

 875يزبثؼخ انقصخ ويُبقشخ صـ صفي
English Quiz : Learner’s Book Pages 56,58,60 
Activity Book Pages46-47-48-49 

 اصزؼذادا الخزجبر انزذذس انضبَي  877انزذريت ػهى صـ واجت
Draw your body and name your body parts or you 
can stick a picture of a person and mention the 
body  parts  on an A4 sheet 

 األرثؼبء

 نىضغ درجبد انزذذس877اخزجبر رذذس صـ صفي
Bridge to Success Unit 3( Fun and games 
Learner’s Book .Page 66 

 

 (دوٌ رىقف )إنى يٍ ثقيذ األيطبر 875ى اإليالء صـانزذريت ػه واجت
Bridge to Success Unit 3( Fun and games . 
Activity  Book .Page 51 

 

 انخًيش

 875قزاءح إصزائيخ وإيالءصـ صفي
English Worksheet .Practice writing sentences 
using the subject. 

  واجت

Bridge to Success Unit 3( Fun and games) 
.Activity  Book .Page 52 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزصًيى و انزكُىنىجيب انززثيخ األخالقيخ انذراصبد االجزًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يىضخ صفبد انًىاطٍ انجيئيخ انًخزهفخ .

 اٌ يًيز ثيٍ االَظًخ انجيئيخ .

 

 يجذ  انطبنت َبرج انجًغ يغ إػبدح انزجًيغ

 

يضزكشف يجزًغ االيبراد 

 قذيًب 

انزؼزف ػهى أػًبل انًزأح 

 قذيًب 

َجيٍ كيفيخ انزصزف في 

 انًذرصخ

Learn how to find 
patterns 

 االدذ
 نهفصم انذراصي االول االخزجبر االول صفي

جًغ االػذاد انًكىَخ يٍ رقى يغ اػذاد يكىَخ يٍ 

 881 - 877رقًيٍ ص 

صفي : دم أَشطخ انذرس 

 داخم انصف 

 

واجت : جًغ ثؼض انصىر 

ػٍ انصُبػبد انقذيًخ في 

 دونخ االيبراد

صفي : دم أَشطخ انذرس 

 داخم انصف 

 

واجت : صُغ ثطبقخ نكزبثخ 

ب انقىاَيٍ انزي يجت ارجبػه

 في انصف

Find patterns in 
colors , shapes, 

numbers and 
letters 

 
Activity 5,6,7 

 

 885 - 888ص   واجت

 االصُيٍ
 95- 91دم اصئهخ انىدذح انذيىاَبد صفذخ  صفي

 جًغ االػذاد انًكىَخ يٍ رقًيٍ 

  888 - 885ص 

 891 -  889ص   واجت

 انضالصبء
 صفي

 راصخ انًىاطٍ انجيئيخ انىدذح انزاثؼخ  د

 815-815انذرس االول ايبكٍ صبنذخ نهؼيش صفذخ 

 انجًغ انزأصي نالػذاد انًكىَخ يٍ رقًيٍ 

 894 - 898ص

 896 - 895ص   واجت

 األرثؼبء
   819- 816ايبكٍ صبنذخ نهؼيش صفذخ  صفي

 جًغ صالصخ و ارػخ اػذاد يكىَخ يٍ رقًيٍ

 899 – 897ص 

 102ص  818 دم صفذخ واجت

 انخًيش

 يهبرح انقيبس  صفي
 ربثغ جًغ صالصخ و ارثؼخ اػذاد يكىَخ يٍ خطىريٍ 

 511ص 

 واجت

وقذ    education city.comانزجبء  انذخىل ػهى يىقغ 

رى رذثيش اصى انًضزخذو  و كهًخ انًزور ػهى دفزز انؼهىو نكم 

 طبنت . 

 

 515ص 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 24/ 10/  2019إلــى        20/  10/  2019مــن  لألســـبـوع 
 ( ) ز الثاني:  الصف والشعبة

 English انهغخ انؼزثيخ انززثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يزهى صىرح انشزح رالوح صهيًخ  

 يفضز يؼبَي انًفزداد في انضىرح انكزيًخ 

 اآليبد  يذكز َؼى هللا رؼبني ػهى رصىنه يٍ خالل 

 أٌ يقزأ انطبنت قزاءح جهزيخ صذيذخ
 

To recognize the new words. 
To practice reading and writing sentences. 
To understand a short story . 

Reading : (Anchor ) Practice reading the story 
(See you in the Morning ) Pages 27-28-29 

Writing : (Anchor ) The story (See you in the 
Morning ) Page 32 (At school ). 

 االدذ

 صفي

 انيىو األول   

 

 يزهى صىرح انشزح رالوح صذيذخ 

 انىاجت 

 دفع صىرح انشزح ويؼبَي انكهًبد 

 

 انيىو انضبَي 

 شزح ورىضيخ اآليبد 

 انىاجت 

  88دم أَشطخ انطبنت صفذخ رقى 

 

 انيىو انضبنش 

 شزح وانزذريت ػهى انشذح وانضكىٌ رالوح صىرح ان

 انىاجت 

 انزذريت ػهى رالوح صىرح انشزح

 

 

 854يٍ كزبة انطبنت درس انجيذ وصظ انؼبصفخ ص  
Bridge to Success Unit 3( Fun and games 
.Learner’s Book .Pages 62-63 

 

 واجت
رذضيز انًفزداد وانززاكيت ورىظيف انًفزداد في جًم صذيذخ في 

 نُضخدفزز ا

Bridge to Success Unit 3( Fun and games .Activity 
 Book .Page 49 

 

 االصُيٍ
 يزبثؼخ درس ثيذ وصظ انؼبصفخ  صفي

Bridge to Success Unit 3( Fun and games 
Learner’s Book .Pages 64-65 

 

 Practice for the quiz كزبة انُشبط 55دم ص  واجت

 انضالصبء

 +دصخ اصزائيخس ثيذ وصظ انؼبصفخيزبثؼخ در صفي
English Quiz : Learner’s Book Pages 56,58,60 
Activity Book Pages46-47-48-49 

 )ػهى ضفخ .....في ثيذ جًيم . 855َضخ صفذخ  واجت
Draw your body and name your body parts or you 
can stick a picture of a person and mention the 
body  parts  on an A4 sheet 

 األرثؼبء

 يزبثؼخ درس ثيذ وصظ انؼبصفخ+دصخ انًضزح صفي
Bridge to Success Unit 3( Fun and games 
Learner’s Book .Page 66 

 

 انزذرة ػهى االيالء ) ػهى ضفخ ثذيزٍح........في ثيذ جًيم (.  واجت
Bridge to Success Unit 3( Fun and games . 
Activity  Book .Page 51 

 

 انخًيش

 يٍ ) ػهى ضفخ ثذيزٍح........في ثيذ جًيم (  855ايالء صفذخ  صفي
English Worksheet .Practice writing sentences 
using the subject. 

 يٍ كزبة انُشبط. 54دم صفذخ  واجت

Bridge to Success Unit 3( Fun and games) 
.Activity  Book .Page 52 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزصًيى و انزكُىنىجيب انززثيخ األخالقيخ انذراصبد االجزًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يىضخ صفبد انًىاطٍ انجيئيخ انًخزهفخ .

 اٌ يًيز ثيٍ االَظًخ انجيئيخ .

 

 يجذ  انطبنت َبرج انجًغ يغ إػبدح انزجًيغ

 

يضزكشف يجزًغ االيبراد 

 قذيًب 

انزؼزف ػهى أػًبل انًزأح 

 قذيًب 

َجيٍ كيفيخ انزصزف في 

 انًذرصخ

Learn how to find 
patterns 

 االدذ
 االخزجبر االول نهفصم انذراصي االول صفي

جًغ االػذاد انًكىَخ يٍ رقى يغ اػذاد يكىَخ يٍ 

 881 - 877رقًيٍ ص 

صفي : دم أَشطخ انذرس 

 ف داخم انص

 

واجت : جًغ ثؼض انصىر 

ػٍ انصُبػبد انقذيًخ في 

 دونخ االيبراد

صفي : دم أَشطخ انذرس 

 داخم انصف 

 

واجت : صُغ ثطبقخ نكزبثخ 

انقىاَيٍ انزي يجت ارجبػهب 

 في انصف

Find patterns in 
colors , shapes, 

numbers and 
letters 

 
Activity 5,6,7 

 

 885 - 888ص   واجت

 االصُيٍ
 95- 91دم اصئهخ انىدذح انذيىاَبد صفذخ  صفي

 جًغ االػذاد انًكىَخ يٍ رقًيٍ 

  888 - 885ص 

 891 -  889ص   واجت

 انضالصبء
 صفي

 انىدذح انزاثؼخ  دراصخ انًىاطٍ انجيئيخ 

 815-815انذرس االول ايبكٍ صبنذخ نهؼيش صفذخ 

 انجًغ انزأصي نالػذاد انًكىَخ يٍ رقًيٍ 

 894 - 898ص

 896 - 895ص   واجت

 األرثؼبء
   819- 816ايبكٍ صبنذخ نهؼيش صفذخ  صفي

 جًغ صالصخ و ارػخ اػذاد يكىَخ يٍ رقًيٍ

 899 – 897ص 

 102ص  818دم صفذخ  واجت

 انخًيش

 يهبرح انقيبس  صفي
 ربثغ جًغ صالصخ و ارثؼخ اػذاد يكىَخ يٍ خطىريٍ 

 511ص 

 واجت

وقذ    education city.comخىل ػهى يىقغ انزجبء  انذ

رى رذثيش اصى انًضزخذو  و كهًخ انًزور ػهى دفزز انؼهىو نكم 

 طبنت . 

 

 515ص 

 


