kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 3 / 2 /2019

إلــى

7/ 2 / 2019

الصف والشعبة  :الثاني ( أ )
انزرثيخ اإلصالييخ

انًبدح
َٕارج انزؼهى
انــيـــٕو

االحذ

االصُيٍ

طفي
ٔاجت

ٔاجت

انضالصبء
ٔاجت

انخًيش

انيٕو االٔل  :شرح قظخ ٔضغ انحجر
ػًم ثطبقبد ػٍ طفخ االيبَخ ٔانظذ

طفي

طفي

األرثؼبء

يجيٍ كيف حم انُجي طهى هللا ػهيّ ٔصهى يشكهخ ٔضغ انحجر
االصٕد
يحرص ػهى االقزذاء ثبنُجي طهى هللا ػهيّ ٔصهى في طذقّ ٔايبَزّ

انهغخ انؼرثيخ
يقرأ انطبنت قراءح طحيحخ يغ يراػبح انحركبد ٔانًذٔد
يًيز ثيٍ انزبء انًفزٕحخ ٔانزبء انًرثٕطخ
يالحظخ " حم ٔاججبد (في انجيذ ) نرطذ انذرجبد ػهى انٕاججبد
في كزبة انُشبط"

انيٕو انضبنش  :اصزكًبل شرح انذرس
حم اَشطخ انذرس

To recognize the new words.
To form meaningful sentences.
To understand a short story.

Reading : Anchor. Practice reading the story
) with your parents.(Wibble-Wobble Bike
)Writing :Anchor.( Wibble -Wobble Bike
) .Pages 46-47 (At school

انزبء انًفزٕحخ ٔانزبء انًرثٕطخ

Bridge to Success .Learner’s Book Unit 5
(On the farm ) Page 113

كزبة انُشبط ص 48

Bridge to Success .Activity Book Unit 5
(On the farm ) Pages 90-91

يزبثؼخ انزبء انًفزٕحخ ٔانزبء انًرثٕطخ
انيٕو انضبَي :حم ص 83
حم ص 04
انيٕو انضبنش  :حم ص 04 – 04

English

حم في كزبة انُشبط ص 42
كزبثخ قظخ ص 67

قراءح انقظخ يٍ كزبة انطبنت ص 67

طفي

كزبثخ قظخ في كزبة انُشبط ص 47

ٔاجت

كزبثخ قظخ كزبة انُشبط ص 46

طفي

َشيذ أَب اثزكر

ٔاجت

حفع انًقطغ األٔل يٍ انقظيذح ص 34
ايالء في كزبة انُشبط ص  40يٍ كهًخ ٔثؼذ ػذح ايبو انى يبْر يب
يبصر

Bridge to Success .Learner’s Book Unit6
(My five senses ) Pages 115-116
Practice for the quiz
Quiz
) UNIT 5 (On the farm
)Learner’s Book .Pages (102-103-104
)Activity Book .Page (84-85-86

Make your own project on A4 sheet Choose
one object (A or B) only .Page 114
Learner’s Book
Bridge to Success .Learner’s Book Unit6
(My five senses ) Pages 117-118
Bridge to Success .Activity Book Unit 6
(My five senses ) Pages 92-93
Bridge to Success .Learner’s Book Unit6
(My five senses ) Pages 119-120

Bridge to Success.
Activity Book Unit 6
Pages 93

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :الثاني ( أ )
انًبدح

انؼهٕو

انريبضيبد

انذراصبد االجزًبػيخ

انزرثيخ األخالقيخ

اٌ يظف انزرثخ .
اٌ يجيٍ كيف رزكٌٕ انزرثخ .

يكٌٕ انطبنت يئخ نهجًغ
يؼيذ انطبنت رجًيغ االحبد الجراء ػًهيخ انجًغ

انزؼرف ػهى يذيُخ يظذر
اصزيؼبة ثؼض انًفبْيى يضم انذخم  .انزجبرح .
انضٕ

يضزكشف يظبدر ٔاصزخذايبد انقطغ االصريخ
انقذيًخ.

َٕارج انزؼهى
انــيـــٕو

االحذ

االصُيٍ

انضالصبء

األرثؼبء

انخًيش

طفي

يبرا يٕجذ في انزرثخ ؟ ٔحم ص468

ٔاجت
طفي

-----إَاع انزرثخ ص– 460ص462

ٔاجت
طفي

درس ركٕيٍ يئخ نهجًغ ص 823 - 826

اخزجبر قظير يٍ طفحخ 883-844
------

كيف رزكٌٕ انزرثخ ؟ ص467

ٔاجت

اكًبل درس ركٕيٍ يئخ نهجًغ 874-823
874-874

حم ص463

درس اػبدح رجًيغ االحبد الجراء ػًهيخ انجًغ
863-866

ٔاجت

حم ص463

-----------

طفي

يراجؼخ ٔاصزؼذاد الخزجبر يٕو االحذ

اكًبل درس اػبدح رجًيغ االحبد الجراء ػًهيخ
انجًغ ص834-863

طفي

ٔاجت

حم أَشطخ انذرس داخم انظف
ٔاجت جًغ يؼهٕيبد ػٍ يذيُخ يظذر
درصُحٍ فُبٌَٕ
انٕاجت صَ 47شبط2
حم أَشطخ انذرس داخم انظف
ٔاجت طفحخ  83ارصى ثإثذاع

834 - 834

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 3 / 2 / 2019

إلــى 7/ 2 / 2019

الصف والشعبة  :الثاني ( ب )
انزرثيخ اإلصالييخ

انًبدح
َٕارج انزؼهى
انــيـــٕو

االحذ

االصُيٍ

طفي
ٔاجت

ٔاجت

انضالصبء
ٔاجت

انخًيش

انيٕو االٔل  :شرح قظخ ٔضغ انحجر
ػًم ثطبقبد ػٍ طفخ االيبَخ ٔانظذ

طفي

طفي

األرثؼبء

يجيٍ كيف حم انُجي طهى هللا ػهيّ ٔصهى يشكهخ ٔضغ انحجر
االصٕد
يحرص ػهى االقزذاء ثبنُجي طهى هللا ػهيّ ٔصهى في طذقّ ٔايبَزّ

انهغخ انؼرثيخ
يقرأ انطبنت قراءح طحيحخ يغ يراػبح انحركبد ٔانًذٔد
يًيز ثيٍ انزبء انًفزٕحخ ٔانزبء انًرثٕطخ
يالحظخ " حم ٔاججبد (في انجيذ ) نرطذ انذرجبد ػهى انٕاججبد
في كزبة انُشبط"

انيٕو انضبنش  :اصزكًبل شرح انذرس
حم اَشطخ انذرس

To recognize the new words.
To form meaningful sentences.
To understand a short story.

Reading : Anchor. Practice reading the story
) with your parents.(Wibble-Wobble Bike
)Writing :Anchor.( Wibble -Wobble Bike
) .Pages 46-47 (At school

انزبء انًفزٕحخ ٔانزبء انًرثٕطخ

Bridge to Success .Learner’s Book Unit 5
(On the farm ) Page 113

كزبة انُشبط ص 48

Bridge to Success .Activity Book Unit 5
(On the farm ) Pages 90-91

يزبثؼخ انزبء انًفزٕحخ ٔانزبء انًرثٕطخ
انيٕو انضبَي :حم ص 83
حم ص 04
انيٕو انضبنش  :حم ص 04 – 04

English

حم في كزبة انُشبط ص 42
كزبثخ قظخ ص 67

قراءح انقظخ يٍ كزبة انطبنت ص 67

طفي

كزبثخ قظخ في كزبة انُشبط ص 47

ٔاجت

كزبثخ قظخ كزبة انُشبط ص 46

طفي

َشيذ أَب اثزكر

ٔاجت

حفع انًقطغ األٔل يٍ انقظيذح ص 34
ايالء في كزبة انُشبط ص  40يٍ كهًخ ٔثؼذ ػذح ايبو انى يبْر يب
يبصر

Bridge to Success .Learner’s Book Unit6
(My five senses ) Pages 115-116
Practice for the quiz
Quiz
) UNIT 5 (On the farm
)Learner’s Book .Pages (102-103-104
)Activity Book .Page (84-85-86

Make your own project on A4 sheet Choose
one object (A or B) only .Page 114
Learner’s Book
Bridge to Success .Learner’s Book Unit6
(My five senses ) Pages 117-118
Bridge to Success .Activity Book Unit 6
(My five senses ) Pages 92-93
Bridge to Success .Learner’s Book Unit6
(My five senses ) Pages 119-120

Bridge to Success.
Activity Book Unit 6
Pages 93

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :الثاني ( ب )
انًبدح

انؼهٕو

انريبضيبد

انذراصبد االجزًبػيخ

انزرثيخ األخالقيخ

اٌ يظف انزرثخ .
اٌ يجيٍ كيف رزكٌٕ انزرثخ .

يكٌٕ انطبنت يئخ نهجًغ
يؼيذ انطبنت رجًيغ االحبد الجراء ػًهيخ انجًغ

انزؼرف ػهى يذيُخ يظذر
اصزيؼبة ثؼض انًفبْيى يضم انذخم  .انزجبرح .
انضٕ

يضزكشف يظبدر ٔاصزخذايبد انقطغ االصريخ
انقذيًخ.

َٕارج انزؼهى
انــيـــٕو

االحذ

االصُيٍ

انضالصبء

األرثؼبء

انخًيش

طفي

يبرا يٕجذ في انزرثخ ؟ ٔحم ص468

ٔاجت
طفي

-----إَاع انزرثخ ص– 460ص462

ٔاجت
طفي

درس ركٕيٍ يئخ نهجًغ ص 823 - 826

اخزجبر قظير يٍ طفحخ 883-844
------

كيف رزكٌٕ انزرثخ ؟ ص467

ٔاجت

اكًبل درس ركٕيٍ يئخ نهجًغ 874-823
874-874

حم ص463

درس اػبدح رجًيغ االحبد الجراء ػًهيخ انجًغ
863-866

ٔاجت

حم ص463

-----------

طفي

يراجؼخ ٔاصزؼذاد الخزجبر يٕو االحذ

اكًبل درس اػبدح رجًيغ االحبد الجراء ػًهيخ
انجًغ ص834-863

طفي

ٔاجت

حم أَشطخ انذرس داخم انظف
ٔاجت جًغ يؼهٕيبد ػٍ يذيُخ يظذر
درصُحٍ فُبٌَٕ
انٕاجت صَ 47شبط2
حم أَشطخ انذرس داخم انظف
ٔاجت طفحخ  83ارصى ثإثذاع

834 - 834

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 3 / 2 / 2019

إلــى 7/ 2 / 2019

الصف والشعبة  :الثاني ( ج )
انزرثيخ اإلصالييخ

انًبدح
َٕارج انزؼهى
انــيـــٕو

االحذ

االصُيٍ

طفي

انيٕو االٔل  :شرح قظخ ٔضغ انحجر

ٔاجت

ػًم ثطبقبد ػٍ طفخ االيبَخ ٔانظذ

كزبة انُشبط ص 48

Bridge to Success .Activity Book Unit 5
(On the farm ) Pages 90-91

ٔاجت

ٔاجت

انيٕو انضبنش  :اصزكًبل شرح انذرس
حم اَشطخ انذرس

Reading : Anchor. Practice reading the story
) with your parents.(Wibble-Wobble Bike
)Writing :Anchor.( Wibble -Wobble Bike
) .Pages 46-47 (At school

انزبء انًفزٕحخ ٔانزبء انًرثٕطخ

حم في كزبة انُشبط ص 42

انيٕو انضبَي :حم ص 83
حم ص 04
انيٕو انضبنش  :حم ص 04 – 04

To recognize the new words.
To form meaningful sentences.
To understand a short story.

Bridge to Success .Learner’s Book Unit 5
(On the farm ) Page 113

طفي

انضالصبء

انخًيش

يقرأ انطبنت قراءح طحيحخ يغ يراػبح انحركبد ٔانًذٔد
يًيز ثيٍ انزبء انًفزٕحخ ٔانزبء انًرثٕطخ
يالحظخ " حم ٔاججبد (في انجيذ ) نرطذ انذرجبد ػهى انٕاججبد
في كزبة انُشبط"

يزبثؼخ انزبء انًفزٕحخ ٔانزبء انًرثٕطخ

طفي

األرثؼبء

يجيٍ كيف حم انُجي طهى هللا ػهيّ ٔصهى يشكهخ ٔضغ انحجر
االصٕد
يحرص ػهى االقزذاء ثبنُجي طهى هللا ػهيّ ٔصهى في طذقّ ٔايبَزّ

انهغخ انؼرثيخ

English

كزبثخ قظخ ص 67

قراءح انقظخ يٍ كزبة انطبنت ص 67

طفي

كزبثخ قظخ في كزبة انُشبط ص 47

ٔاجت

كزبثخ قظخ كزبة انُشبط ص 46

طفي

َشيذ أَب اثزكر

ٔاجت

حفع انًقطغ األٔل يٍ انقظيذح ص 34
ايالء في كزبة انُشبط ص  40يٍ كهًخ ٔثؼذ ػذح ايبو انى يبْر يب
يبصر

Bridge to Success .Learner’s Book Unit6
(My five senses ) Pages 115-116
Practice for the quiz
Quiz
) UNIT 5 (On the farm
)Learner’s Book .Pages (102-103-104
)Activity Book .Page (84-85-86

Make your own project on A4 sheet Choose
one object (A or B) only .Page 114
Learner’s Book
Bridge to Success .Learner’s Book Unit6
(My five senses ) Pages 117-118
Bridge to Success .Activity Book Unit 6
(My five senses ) Pages 92-93
Bridge to Success .Learner’s Book Unit6
(My five senses ) Pages 119-120

Bridge to Success.
Activity Book Unit 6
Pages 93

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :الثاني ( ج )
انًبدح

انؼهٕو

انريبضيبد

انذراصبد االجزًبػيخ

انزرثيخ األخالقيخ

اٌ يظف انزرثخ .
اٌ يجيٍ كيف رزكٌٕ انزرثخ .

يكٌٕ انطبنت يئخ نهجًغ
يؼيذ انطبنت رجًيغ االحبد الجراء ػًهيخ انجًغ

انزؼرف ػهى يذيُخ يظذر
اصزيؼبة ثؼض انًفبْيى يضم انذخم  .انزجبرح .
انضٕ

يضزكشف يظبدر ٔاصزخذايبد انقطغ االصريخ
انقذيًخ.

َٕارج انزؼهى
انــيـــٕو

االحذ

االصُيٍ

انضالصبء

األرثؼبء

انخًيش

طفي

يبرا يٕجذ في انزرثخ ؟ ٔحم ص468

ٔاجت
طفي

-----إَاع انزرثخ ص– 460ص462

ٔاجت
طفي

درس ركٕيٍ يئخ نهجًغ ص 823 - 826

اخزجبر قظير يٍ طفحخ 883-844
------

كيف رزكٌٕ انزرثخ ؟ ص467

ٔاجت

اكًبل درس ركٕيٍ يئخ نهجًغ 874-823
874-874

حم ص463

درس اػبدح رجًيغ االحبد الجراء ػًهيخ انجًغ
863-866

ٔاجت

حم ص463

-----------

طفي

يراجؼخ ٔاصزؼذاد الخزجبر يٕو االحذ

اكًبل درس اػبدح رجًيغ االحبد الجراء ػًهيخ
انجًغ ص834-863

طفي

ٔاجت

حم أَشطخ انذرس داخم انظف
ٔاجت جًغ يؼهٕيبد ػٍ يذيُخ يظذر
درصُحٍ فُبٌَٕ
انٕاجت صَ 47شبط2
حم أَشطخ انذرس داخم انظف
ٔاجت طفحخ  83ارصى ثإثذاع

834 - 834

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 3 / 2 / 2019

إلــى 7/ 2 / 2019

الصف والشعبة  :الثاني ( د )
انًبدح

انزرثيخ اإلصالييخ

َٕارج انزؼهى
انــيـــٕو

االحذ

االصُيٍ

يجيٍ كيف حم انُجي طهى هللا ػهيّ ٔصهى يشكهخ ٔضغ انحجر
االصٕد
يحرص ػهى االقزذاء ثبنُجي طهى هللا ػهيّ ٔصهى في طذقّ ٔايبَزّ

انهغخ انؼرثيخ

.4
.4
.8

يًيز انطبنت ثيٍ انزبء انًفزٕحخ ٔانًرثٕطخ.
يقرأ انطبنت قراءح طحيحخ يراػيب انًذٔد ٔانضجظ انضهيى
يجيت انطبنت ػٍ أصئهخ انُض ٔيطرح أصئهخ رجيٍ فًّٓ

Reading : Anchor. Practice reading the story
) with your parents.(Wibble-Wobble Bike
)Writing :Anchor.( Wibble -Wobble Bike
) .Pages 46-47 (At school

طفي

ايالء انزبء انًفزٕحخ ٔانزبء انًرثٕطخ ٔانٓبء ص  47كزبة انُشبط

ٔاجت

حم ص  48يٍ كزبة انُشبط

Bridge to Success .Activity Book Unit 5
(On the farm ) Pages 90-91

كزبثخ قظخ ص  67كزبة انطبنت ٔ كزبة انُشبط ص 46

Bridge to Success .Learner’s Book Unit6
(My five senses ) Pages 115-116

حم ص  43يٍ كزبة انُشبط

Practice for the quiz

طفي
ٔاجت

انيٕو االٔل  :شرح قظخ ٔضغ انحجر

طفي

انًفرداد ٔانزراكيت كزبة انطبنت ص + 30ص 32

انضالصبء
ٔاجت

انخًيش

To recognize the new words.
To form meaningful sentences.
To understand a short story.

Bridge to Success .Learner’s Book Unit 5
(On the farm ) Page 113

ػًم ثطبقبد ػٍ طفخ االيبَخ ٔانظذ

األرثؼبء

English

طفي
ٔاجت

انيٕو انضبَي :حم ص 83
حم ص 04
انيٕو انضبنش  :حم ص 04 – 04
انيٕو انضبنش  :اصزكًبل شرح انذرس
حم اَشطخ انذرس

اخزيبر صالس كهًبد ٔرٕظيفٓب في جًم يفيذح
قظخ خبنذ ٔانؼظفٕر
انزذريت ػهى انقراءح َ +ضخ ص  34كزبة انطبنت

Quiz
) UNIT 5 (On the farm
)Learner’s Book .Pages (102-103-104
)Activity Book .Page (84-85-86

Make your own project on A4 sheet Choose
one object (A or B) only .Page 114
Learner’s Book
Bridge to Success .Learner’s Book Unit6
(My five senses ) Pages 117-118
Bridge to Success .Activity Book Unit 6
(My five senses ) Pages 92-93

طفي

ايالء كزبة انطبنت ص  442ػُذ خبنذ ػظفٕر انى قرر أٌ يحرر
ػظفٕرِ

Bridge to Success .Learner’s Book Unit6
(My five senses ) Pages 119-120

ٔاجت

ص  84كزبة انُشبط  +انزذريت ػهى انقراءح يٕييب

Bridge to Success.
Activity Book Unit 6
Pages 93

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :الثاني ( د )
انًبدح

انؼهٕو

انريبضيبد

انذراصبد االجزًبػيخ

انزرثيخ األخالقيخ

اٌ يظف انزرثخ .
اٌ يجيٍ كيف رزكٌٕ انزرثخ .

يكٌٕ انطبنت يئخ نهجًغ
يؼيذ انطبنت رجًيغ االحبد الجراء ػًهيخ انجًغ

انزؼرف ػهى يذيُخ يظذر
اصزيؼبة ثؼض انًفبْيى يضم انذخم  .انزجبرح .
انضٕ

يضزكشف يظبدر ٔاصزخذايبد انقطغ االصريخ
انقذيًخ.

َٕارج انزؼهى
انــيـــٕو

االحذ

االصُيٍ

انضالصبء

األرثؼبء

انخًيش

طفي

يبرا يٕجذ في انزرثخ ؟ ٔحم ص468

ٔاجت
طفي

-----إَاع انزرثخ ص– 460ص462

ٔاجت
طفي

درس ركٕيٍ يئخ نهجًغ ص 823 - 826

اخزجبر قظير يٍ طفحخ 883-844
------

كيف رزكٌٕ انزرثخ ؟ ص467

ٔاجت

اكًبل درس ركٕيٍ يئخ نهجًغ 874-823
874-874

حم ص463

درس اػبدح رجًيغ االحبد الجراء ػًهيخ انجًغ
863-866

ٔاجت

حم ص463

-----------

طفي

يراجؼخ ٔاصزؼذاد الخزجبر يٕو االحذ

اكًبل درس اػبدح رجًيغ االحبد الجراء ػًهيخ
انجًغ ص834-863

طفي

ٔاجت

حم أَشطخ انذرس داخم انظف
ٔاجت جًغ يؼهٕيبد ػٍ يذيُخ يظذر
درصُحٍ فُبٌَٕ
انٕاجت صَ 47شبط2
حم أَشطخ انذرس داخم انظف
ٔاجت طفحخ  83ارصى ثإثذاع

834 - 834

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
7/ 2 / 2019 إلــى

3 / 2 / 2019 لألســـبـوع مــن
)  الثاني ( هـ: الصف والشعبة

English
To recognize the new words.
To form meaningful sentences.
To understand a short story.

Reading : Anchor. Practice reading the story
with your parents.(Wibble-Wobble Bike )
Writing :Anchor.( Wibble -Wobble Bike)
.Pages 46-47 (At school )

انهغخ انؼرثيخ

انزرثيخ اإلصالييخ

يقرأ قراءح جٓريخ طحيحخ يغ انضجظ انضهيى
ًّٓيجيت ػٍ أصئهخ انُض األدثي ٔيطرح أصئهخ يظٓرا ف

يجيٍ كيف حم انُجي طهى هللا ػهيّ ٔصهى يشكهخ ٔضغ انحجر
االصٕد
ّيحرص ػهى االقزذاء ثبنُجي طهى هللا ػهيّ ٔصهى في طذقّ ٔايبَز

انًبدح
َٕارج انزؼهى
انــيـــٕو

Bridge to Success .Learner’s Book Unit 5
(On the farm ) Page 113

32/30 انًفرادد ٔانزراكيت

طفي

Bridge to Success .Activity Book Unit 5
(On the farm ) Pages 90-91

اخزيبر صالس كهًبد ٔرٕظيفٓب في جًم يفيذح

ٔاجت

Bridge to Success .Learner’s Book Unit6
(My five senses ) Pages 115-116

Practice for the quiz
Quiz
UNIT 5 (On the farm )
Learner’s Book .Pages (102-103-104)
Activity Book .Page (84-85-86)

Make your own project on A4 sheet Choose
one object (A or B) only .Page 114
Learner’s Book
Bridge to Success .Learner’s Book Unit6
(My five senses ) Pages 117-118
Bridge to Success .Activity Book Unit 6
(My five senses ) Pages 92-93

قظخ خبنذ ٔانؼظفٕر
قراءح انقظخ

 شرح قظخ ٔضغ انحجر: انيٕو االٔل

طفي
ٔاجت
طفي

يزبثؼخ انقظخ

انضالصبء
34َضخ طـ
88طـ
84طـ

83 حم ص: انيٕو انضبَي
04 حم ص
04 – 04  حم ص: انيٕو انضبنش
 اصزكًبل شرح انذرس: انيٕو انضبنش
حم اَشطخ انذرس

ٔاجت
طفي
ٔاجت

ِيٍ ػُذ خبنذ ػظفٕرإنى قرر أٌ يحرر ػظفٕر444إيالء طـ

طفي

Bridge to Success.
Activity Book Unit 6

قراءح انقظخ ٔاجت يٕيي

ٔاجت

QM-119-F3

ٍاالصُي

ػًم ثطبقبد ػٍ طفخ االيبَخ ٔانظذ

Bridge to Success .Learner’s Book Unit6
(My five senses ) Pages 119-120

Pages 93

االحذ

األرثؼبء

انخًيش

kh

تابع الصف والشعبة  :الثاني ( هـ )
انًبدح

انؼهٕو

انريبضيبد

انذراصبد االجزًبػيخ

انزرثيخ األخالقيخ

اٌ يظف انزرثخ .
اٌ يجيٍ كيف رزكٌٕ انزرثخ .

يكٌٕ انطبنت يئخ نهجًغ
يؼيذ انطبنت رجًيغ االحبد الجراء ػًهيخ انجًغ

انزؼرف ػهى يذيُخ يظذر
اصزيؼبة ثؼض انًفبْيى يضم انذخم  .انزجبرح .
انضٕ

يضزكشف يظبدر ٔاصزخذايبد انقطغ االصريخ
انقذيًخ.

َٕارج انزؼهى
انــيـــٕو

االحذ

االصُيٍ

انضالصبء

األرثؼبء

انخًيش

طفي

يبرا يٕجذ في انزرثخ ؟ ٔحم ص468

ٔاجت
طفي

-----إَاع انزرثخ ص– 460ص462

ٔاجت
طفي

درس ركٕيٍ يئخ نهجًغ ص 823 - 826

اخزجبر قظير يٍ طفحخ 883-844
------

كيف رزكٌٕ انزرثخ ؟ ص467

ٔاجت

اكًبل درس ركٕيٍ يئخ نهجًغ 874-823
874-874

حم ص463

درس اػبدح رجًيغ االحبد الجراء ػًهيخ انجًغ
863-866

ٔاجت

حم ص463

-----------

طفي

يراجؼخ ٔاصزؼذاد الخزجبر يٕو االحذ

اكًبل درس اػبدح رجًيغ االحبد الجراء ػًهيخ
انجًغ ص834-863

طفي

ٔاجت

حم أَشطخ انذرس داخم انظف
ٔاجت جًغ يؼهٕيبد ػٍ يذيُخ يظذر
درصُحٍ فُبٌَٕ
انٕاجت صَ 47شبط2
حم أَشطخ انذرس داخم انظف
ٔاجت طفحخ  83ارصى ثإثذاع

834 - 834

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 3 / 2 / 2019

إلــى 7/ 2 / 2019

الصف والشعبة  :الثاني ( و )
انًبدح

انزرثيخ اإلصالييخ

َٕارج انزؼهى
انــيـــٕو

االحذ

االصُيٍ

يجيٍ كيف حم انُجي طهى هللا ػهيّ ٔصهى يشكهخ ٔضغ انحجر
االصٕد
يحرص ػهى االقزذاء ثبنُجي طهى هللا ػهيّ ٔصهى في طذقّ ٔايبَزّ

انهغخ انؼرثيخ

.0
.2
.7

يًيز انطبنت ثيٍ انزبء انًفزٕحخ ٔانًرثٕطخ.
يقرأ انطبنت قراءح طحيحخ يراػيب انًذٔد ٔانضجظ انضهيى
يجيت انطبنت ػٍ أصئهخ انُض ٔيطرح أصئهخ رجيٍ فًّٓ

Reading : Anchor. Practice reading the story
) with your parents.(Wibble-Wobble Bike
)Writing :Anchor.( Wibble -Wobble Bike
) .Pages 46-47 (At school

طفي

ايالء انزبء انًفزٕحخ ٔانزبء انًرثٕطخ ٔانٓبء ص  47كزبة انُشبط

ٔاجت

حم ص  48يٍ كزبة انُشبط

Bridge to Success .Activity Book Unit 5
(On the farm ) Pages 90-91

كزبثخ قظخ ص  67كزبة انطبنت ٔ كزبة انُشبط ص 46

Bridge to Success .Learner’s Book Unit6
(My five senses ) Pages 115-116

حم ص  43يٍ كزبة انُشبط

Practice for the quiz

طفي
ٔاجت

انيٕو االٔل  :شرح قظخ ٔضغ انحجر

طفي

انًفرداد ٔانزراكيت كزبة انطبنت ص + 30ص 32

انضالصبء
ٔاجت

انخًيش

To recognize the new words.
To form meaningful sentences.
To understand a short story.

Bridge to Success .Learner’s Book Unit 5
(On the farm ) Page 113

ػًم ثطبقبد ػٍ طفخ االيبَخ ٔانظذ

األرثؼبء

English

طفي
ٔاجت

انيٕو انضبَي :حم ص 83
حم ص 04
انيٕو انضبنش  :حم ص 04 – 04
انيٕو انضبنش  :اصزكًبل شرح انذرس
حم اَشطخ انذرس

اخزيبر صالس كهًبد ٔرٕظيفٓب في جًم يفيذح
قظخ خبنذ ٔانؼظفٕر
انزذريت ػهى انقراءح َ +ضخ ص  34كزبة انطبنت

Quiz
) UNIT 5 (On the farm
)Learner’s Book .Pages (102-103-104
)Activity Book .Page (84-85-86

Make your own project on A4 sheet Choose
one object (A or B) only .Page 114
Learner’s Book
Bridge to Success .Learner’s Book Unit6
(My five senses ) Pages 117-118
Bridge to Success .Activity Book Unit 6
(My five senses ) Pages 92-93

طفي

ايالء كزبة انطبنت ص  442ػُذ خبنذ ػظفٕر انى قرر أٌ يحرر
ػظفٕرِ

Bridge to Success .Learner’s Book Unit6
(My five senses ) Pages 119-120

ٔاجت

ص  84كزبة انُشبط  +انزذريت ػهى انقراءح يٕييب

Bridge to Success.
Activity Book Unit 6
Pages 93

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :الثاني ( و )
انًبدح

انؼهٕو

انريبضيبد

انذراصبد االجزًبػيخ

انزرثيخ األخالقيخ

اٌ يظف انزرثخ .
اٌ يجيٍ كيف رزكٌٕ انزرثخ .

يكٌٕ انطبنت يئخ نهجًغ
يؼيذ انطبنت رجًيغ االحبد الجراء ػًهيخ انجًغ

انزؼرف ػهى يذيُخ يظذر
اصزيؼبة ثؼض انًفبْيى يضم انذخم  .انزجبرح .
انضٕ

يضزكشف يظبدر ٔاصزخذايبد انقطغ االصريخ
انقذيًخ.

َٕارج انزؼهى
انــيـــٕو

االحذ

االصُيٍ

انضالصبء

األرثؼبء

انخًيش

طفي

يبرا يٕجذ في انزرثخ ؟ ٔحم ص468

ٔاجت
طفي

-----إَاع انزرثخ ص– 460ص462

ٔاجت
طفي

درس ركٕيٍ يئخ نهجًغ ص 823 - 826

اخزجبر قظير يٍ طفحخ 883-844
------

كيف رزكٌٕ انزرثخ ؟ ص467

ٔاجت

اكًبل درس ركٕيٍ يئخ نهجًغ 874-823
874-874

حم ص463

درس اػبدح رجًيغ االحبد الجراء ػًهيخ انجًغ
863-866

ٔاجت

حم ص463

-----------

طفي

يراجؼخ ٔاصزؼذاد الخزجبر يٕو االحذ

اكًبل درس اػبدح رجًيغ االحبد الجراء ػًهيخ
انجًغ ص834-863

طفي

ٔاجت

حم أَشطخ انذرس داخم انظف
ٔاجت جًغ يؼهٕيبد ػٍ يذيُخ يظذر
درصُحٍ فُبٌَٕ
انٕاجت صَ 47شبط2
حم أَشطخ انذرس داخم انظف
ٔاجت طفحخ  83ارصى ثإثذاع

834 - 834

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 3 / 2 / 2019

إلــى 7/ 2 / 2019

الصف والشعبة  :الثاني ( ز )
انزرثيخ اإلصالييخ

انًبدح
َٕارج انزؼهى
انــيـــٕو

االحذ

االصُيٍ

طفي

انيٕو االٔل  :شرح قظخ ٔضغ انحجر

ٔاجت

ػًم ثطبقبد ػٍ طفخ االيبَخ ٔانظذ

كزبة انُشبط ص 48

Bridge to Success .Activity Book Unit 5
(On the farm ) Pages 90-91

ٔاجت

ٔاجت

انيٕو انضبنش  :اصزكًبل شرح انذرس
حم اَشطخ انذرس

Reading : Anchor. Practice reading the story
) with your parents.(Wibble-Wobble Bike
)Writing :Anchor.( Wibble -Wobble Bike
) .Pages 46-47 (At school

انزبء انًفزٕحخ ٔانزبء انًرثٕطخ

حم في كزبة انُشبط ص 42

انيٕو انضبَي :حم ص 83
حم ص 04
انيٕو انضبنش  :حم ص 04 – 04

To recognize the new words.
To form meaningful sentences.
To understand a short story.

Bridge to Success .Learner’s Book Unit 5
(On the farm ) Page 113

طفي

انضالصبء

انخًيش

يقرأ انطبنت قراءح طحيحخ يغ يراػبح انحركبد ٔانًذٔد
يًيز ثيٍ انزبء انًفزٕحخ ٔانزبء انًرثٕطخ
يالحظخ " حم ٔاججبد (في انجيذ ) نرطذ انذرجبد ػهى انٕاججبد
في كزبة انُشبط"

يزبثؼخ انزبء انًفزٕحخ ٔانزبء انًرثٕطخ

طفي

األرثؼبء

يجيٍ كيف حم انُجي طهى هللا ػهيّ ٔصهى يشكهخ ٔضغ انحجر
االصٕد
يحرص ػهى االقزذاء ثبنُجي طهى هللا ػهيّ ٔصهى في طذقّ ٔايبَزّ

انهغخ انؼرثيخ

English

كزبثخ قظخ ص 67

قراءح انقظخ يٍ كزبة انطبنت ص 67

طفي

كزبثخ قظخ في كزبة انُشبط ص 47

ٔاجت

كزبثخ قظخ كزبة انُشبط ص 46

طفي

َشيذ أَب اثزكر

ٔاجت

حفع انًقطغ األٔل يٍ انقظيذح ص 34
ايالء في كزبة انُشبط ص  40يٍ كهًخ ٔثؼذ ػذح ايبو انى يبْر يب
يبصر

Bridge to Success .Learner’s Book Unit6
(My five senses ) Pages 115-116
Practice for the quiz
Quiz
) UNIT 5 (On the farm
)Learner’s Book .Pages (102-103-104
)Activity Book .Page (84-85-86

Make your own project on A4 sheet Choose
one object (A or B) only .Page 114
Learner’s Book
Bridge to Success .Learner’s Book Unit6
(My five senses ) Pages 117-118
Bridge to Success .Activity Book Unit 6
(My five senses ) Pages 92-93
Bridge to Success .Learner’s Book Unit6
(My five senses ) Pages 119-120

Bridge to Success.
Activity Book Unit 6
Pages 93

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :الثاني ( ز )
انًبدح

انؼهٕو

انريبضيبد

انذراصبد االجزًبػيخ

انزرثيخ األخالقيخ

اٌ يظف انزرثخ .
اٌ يجيٍ كيف رزكٌٕ انزرثخ .

يكٌٕ انطبنت يئخ نهجًغ
يؼيذ انطبنت رجًيغ االحبد الجراء ػًهيخ انجًغ

انزؼرف ػهى يذيُخ يظذر
اصزيؼبة ثؼض انًفبْيى يضم انذخم  .انزجبرح .
انضٕ

يضزكشف يظبدر ٔاصزخذايبد انقطغ االصريخ
انقذيًخ.

َٕارج انزؼهى
انــيـــٕو

االحذ

االصُيٍ

انضالصبء

األرثؼبء

انخًيش

طفي

يبرا يٕجذ في انزرثخ ؟ ٔحم ص468

ٔاجت
طفي

-----إَاع انزرثخ ص– 460ص462

ٔاجت
طفي

درس ركٕيٍ يئخ نهجًغ ص 823 - 826

اخزجبر قظير يٍ طفحخ 883-844
------

كيف رزكٌٕ انزرثخ ؟ ص467

ٔاجت

اكًبل درس ركٕيٍ يئخ نهجًغ 874-823
874-874

حم ص463

درس اػبدح رجًيغ االحبد الجراء ػًهيخ انجًغ
863-866

ٔاجت

حم ص463

-----------

طفي

يراجؼخ ٔاصزؼذاد الخزجبر يٕو االحذ

اكًبل درس اػبدح رجًيغ االحبد الجراء ػًهيخ
انجًغ ص834-863

طفي

ٔاجت

حم أَشطخ انذرس داخم انظف
ٔاجت جًغ يؼهٕيبد ػٍ يذيُخ يظذر
درصُحٍ فُبٌَٕ
انٕاجت صَ 47شبط2
حم أَشطخ انذرس داخم انظف
ٔاجت طفحخ  83ارصى ثإثذاع

834 - 834

QM-119-F3

