
 

QM-119-F3 

  2020 / 09 /24  إلــى 2020 / 09 / 20    :مــن الخطة االسبوعٌة
 الصف والشعبة A الثانً )أ(

 
 المادة

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة

 نواتج التعلم
 
 
 

ٌستنتج الحكمة من إرسال  -

 الرسل 
ٌبٌن صفات األنبٌاء والرسل  -

 علٌهم السالم 
-ٌذكر قصتً سٌدنا )نوح -

 إبراهٌم) علٌهم السالم  

 أن ٌقرأ التلمٌذ قراءة جهرٌة صحٌحة 

أن ٌمٌز التلمٌذ بٌن األسماء واألفعال 
 والحروف

مالحظة )عدم حل الواجبات قبل أن ٌتم 
أخذ الدرس بالمدرسة (أرجو االلتزام 

 بالمواعٌد فً حل الواجبات 

To recognize the new words. 
To form meaning sentences using the new vocabulary. 

 األحد
 صفً

 الٌوم األول 
 ٌستنتج الحكمة من إرسال الرسل 

 
 السالمٌبٌن صفات الرسل علٌهم 

 الواجب 
 من هم أولو العزم من الرسل وما عددهم؟ 

 الٌوم الثانً 
 ٌذكر قصة سٌدنا )نوح( علٌه السالم 

 الواجب 
 ( @9حل صفحة رقم)

 الٌوم الثالث 
 ٌعرف قصة سٌدنا )ابراهٌم( علٌه السالم 

 الواجب 
 (<:حل أثري خبراتً صفحة رقم)

 
 

متابعة درس السلحفاة واستكمال 
 التدرٌبات 

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 11 - Page 20 

Activity Book .Lesson 11 - Page 16 

 واجب
قراءة الفقرة األولى من درس السلحفاة 

 5>صـ
Complete liveworksheets on teams  

 االثنٌن
 <>اعرف لغتك ...أحبها )االسم(صـ صفً

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 12 - Page 21 

Activity Book .Lesson 12 - Page 17 

 ...………………………… من كتاب الطالب  ?>صـ  واجب

 الثالثاء
 متابعة درس االسم وحل تدرٌبات كتاب النشاط  صفً

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 13 - Page 22 
Activity Book .Lesson 13 - Page 18 

 . Write 3 sentences about different classroom objects on your notebook من كتاب النشاط  ?8صـ واجب

 األربعاء
 UAE Phonics 2”” Unit 1 - Activities 1, 2, 3, 4 5, & 6”“ من كتاب النشاط  99التنوٌن صـ صفً

 UAE Phonics 2 “” Unit 1 - Activities - 1 & 2 - Page 5”“ من كتاب النشاط 95حل صـ  واجب

 الخمٌس
 متابعة التنوٌن  صفً

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 14 - Page 23  

Activity Book .Lesson 14 - Page 19 

 ..……………………… كتاب النشاطمن  98حل صـ واجب



 

QM-119-F3 

 تابع الصف والشعبة A الثانً ) أ (
 

 الرٌاضٌات العلوم المادة
 الدراسات االجتماعٌة

 والتربٌة األخالقٌة 
 التصمٌم و التكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 

 ان ٌصنف الحٌوانات الى مجموعات وفقا لخصائصها  
ان ٌقارن بٌن مجموعات الحٌوانات من حٌث التشابه 

 واالختالف  

 

 ٌطرح الطالب باستخدام العد التنازلً -

 ٌطرح الكل والصفر -

 ٌطرح باستخدام المضاعفات -

 ٌربط بٌن الجمع والطرح -

ٌقارن بٌن المسطحات المائٌة 
 الموجودة على كوكب األرض 

 ٌعدد قارات العالم 

. Use the six steps to design 

their dream house 
. Understand the basic 
difference between reusing 
and recycling 
• Identify the main 
categories of waste 
• Sort waste to recyclable or 
trash 
 

 االحد
 صفً

 5=ما الطرٌقة التً نصنف بها الحٌوانات صفحة 
 التعرف على خصائص الثدٌٌات والطٌور 

 9>الى  @;الطرح بالعد التنازلً صفحة 

 A الحصة األولى 
 درس البحار و المحٌطات 

 A الحصة الثانٌة 
 درس القارات 

 
لكوكب   واجب رسم أو صنع نموذج
 األرض و نتائج حركاتها  

Period 1 : 
SB: page 15 

AB: Page 21-22 
_______________ 

Period 2 : 
SB: page 18-21 

AB:23-24 
 

 ;>-:>صفحة   واجب

 االثنٌن
 صفً

التعرف على خصائص الزواحف والبرمائٌات صفحة 
=8 

 ?>الى  >>طرح الكل وطرح الصفر صفحة 

 5= - @>صفحة   واجب

 الثالثاء
 صفً

التعرف على خصائص األسماك والحشرات صفحة 
=9 

 :=الى  8=الطرح باستخدام المضاعفات صفحة 

 >=صفحة   واجب

 األربعاء
 ;=تابع الطرح باستخدام المضاعفات صفحة   >=حل أسئلة الدرس صفحة           صفً

 66 - 66صفحة  ;=حل ملخص بصري صفحة   واجب

 الخمٌس
 8<الى  @=الربط بٌن الجمع والطرح صفحة   صفً

 ------  واجب

 



 

QM-119-F3 

  2020 / 09 /24  إلــى  2020 / 09 / 20    :مــن  الخطة االسبوعٌة
 (بالصف والشعبة A الثانً )

 
 المادة

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة

 نواتج التعلم
 
 
 

ٌستنتج الحكمة من إرسال  -

 الرسل 
ٌبٌن صفات األنبٌاء والرسل  -

 علٌهم السالم 
-ٌذكر قصتً سٌدنا )نوح -

 إبراهٌم) علٌهم السالم  

 أن ٌقرأ التلمٌذ قراءة جهرٌة صحٌحة 

أن ٌمٌز التلمٌذ بٌن األسماء واألفعال 
 والحروف

مالحظة )عدم حل الواجبات قبل أن ٌتم 
أخذ الدرس بالمدرسة (أرجو االلتزام 

 بالمواعٌد فً حل الواجبات 

To recognize the new words. 
To form meaning sentences using the new vocabulary. 

 األحد
 صفً

 الٌوم األول 
 ٌستنتج الحكمة من إرسال الرسل 

 
 ٌبٌن صفات الرسل علٌهم السالم

 الواجب 
 من هم أولو العزم من الرسل وما عددهم؟ 

 الٌوم الثانً 
 ٌذكر قصة سٌدنا )نوح( علٌه السالم 

 الواجب 
 ( @9حل صفحة رقم)

 الٌوم الثالث 
 ٌعرف قصة سٌدنا )ابراهٌم( علٌه السالم 

 الواجب 
 (<:حل أثري خبراتً صفحة رقم)

 
 

متابعة درس السلحفاة واستكمال 
 التدرٌبات 

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 11 - Page 20 

Activity Book .Lesson 11 - Page 16 

 واجب
قراءة الفقرة األولى من درس السلحفاة 

 5>صـ
Complete liveworksheets on teams  

 االثنٌن
 <>اعرف لغتك ...أحبها )االسم(صـ صفً

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 12 - Page 21 

Activity Book .Lesson 12 - Page 17 

 ...………………………… من كتاب الطالب  ?>صـ  واجب

 الثالثاء
 متابعة درس االسم وحل تدرٌبات كتاب النشاط  صفً

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 13 - Page 22 
Activity Book .Lesson 13 - Page 18 

 . Write 3 sentences about different classroom objects on your notebook من كتاب النشاط  ?8صـ واجب

 األربعاء
 UAE Phonics 2”” Unit 1 - Activities 1, 2, 3, 4 5, & 6”“ من كتاب النشاط  99التنوٌن صـ صفً

 UAE Phonics 2 “” Unit 1 - Activities - 1 & 2 - Page 5”“ من كتاب النشاط 95حل صـ  واجب

 الخمٌس
 متابعة التنوٌن  صفً

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 14 - Page 23  

Activity Book .Lesson 14 - Page 19 

 ..……………………… من كتاب النشاط 98حل صـ واجب



 

QM-119-F3 

 ( بتابع الصف والشعبة A الثانً )
 

 الرٌاضٌات العلوم المادة
 الدراسات االجتماعٌة

 والتربٌة األخالقٌة 
 التصمٌم و التكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 

 ان ٌصنف الحٌوانات الى مجموعات وفقا لخصائصها  
ان ٌقارن بٌن مجموعات الحٌوانات من حٌث التشابه 

 واالختالف  

 

 ٌطرح الطالب باستخدام العد التنازلً -

 ٌطرح الكل والصفر -

 ٌطرح باستخدام المضاعفات -

 ٌربط بٌن الجمع والطرح -

ٌقارن بٌن المسطحات المائٌة 
 الموجودة على كوكب األرض 

 ٌعدد قارات العالم 

. Use the six steps to design 

their dream house 
. Understand the basic 
difference between reusing 
and recycling 
• Identify the main 
categories of waste 
• Sort waste to recyclable or 
trash 
 

 االحد
 صفً

 5=صفحة ما الطرٌقة التً نصنف بها الحٌوانات 
 التعرف على خصائص الثدٌٌات والطٌور 

 9>الى  @;الطرح بالعد التنازلً صفحة 

 A الحصة األولى 
 درس البحار و المحٌطات 

 A الحصة الثانٌة 
 درس القارات 

 
لكوكب   واجب رسم أو صنع نموذج
 األرض و نتائج حركاتها  

Period 1 : 
SB: page 15 

AB: Page 21-22 
_______________ 

Period 2 : 
SB: page 18-21 

AB:23-24 
 

 ;>-:>صفحة   واجب

 االثنٌن
 صفً

التعرف على خصائص الزواحف والبرمائٌات صفحة 
=8 

 ?>الى  >>طرح الكل وطرح الصفر صفحة 

 5= - @>صفحة   واجب

 الثالثاء
 صفً

التعرف على خصائص األسماك والحشرات صفحة 
=9 

 :=الى  8=صفحة الطرح باستخدام المضاعفات 

 >=صفحة   واجب

 األربعاء
 ;=تابع الطرح باستخدام المضاعفات صفحة   >=حل أسئلة الدرس صفحة           صفً

 66 - 66صفحة  ;=حل ملخص بصري صفحة   واجب

 الخمٌس
 8<الى  @=الربط بٌن الجمع والطرح صفحة   صفً

 ------  واجب

 



 

QM-119-F3 

  2020 / 09 /24  إلــى : 2020 / 09 / 20    مــن الخطة االسبوعٌة
 (جالصف والشعبة A الثانً )

 
 المادة

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة

 نواتج التعلم
 
 
 

ٌستنتج الحكمة من إرسال  -

 الرسل 
ٌبٌن صفات األنبٌاء والرسل  -

 علٌهم السالم 
-ٌذكر قصتً سٌدنا )نوح -

 إبراهٌم) علٌهم السالم  

 أن ٌقرأ التلمٌذ قراءة جهرٌة صحٌحة 

أن ٌمٌز التلمٌذ بٌن األسماء واألفعال 
 والحروف

مالحظة )عدم حل الواجبات قبل أن ٌتم 
أخذ الدرس بالمدرسة (أرجو االلتزام 

 بالمواعٌد فً حل الواجبات 

To recognize the new words. 
To form meaning sentences using the new vocabulary. 

 األحد
 صفً

 الٌوم األول 
 ٌستنتج الحكمة من إرسال الرسل 

 
 ٌبٌن صفات الرسل علٌهم السالم

 الواجب 
 من هم أولو العزم من الرسل وما عددهم؟ 

 الٌوم الثانً 
 ٌذكر قصة سٌدنا )نوح( علٌه السالم 

 الواجب 
 ( @9حل صفحة رقم)

 الٌوم الثالث 
 ٌعرف قصة سٌدنا )ابراهٌم( علٌه السالم 

 الواجب 
 (<:حل أثري خبراتً صفحة رقم)

 
 

متابعة درس السلحفاة واستكمال 
 التدرٌبات 

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 11 - Page 20 

Activity Book .Lesson 11 - Page 16 

 واجب
قراءة الفقرة األولى من درس السلحفاة 

 5>صـ
Complete liveworksheets on teams  

 االثنٌن
 <>اعرف لغتك ...أحبها )االسم(صـ صفً

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 12 - Page 21 

Activity Book .Lesson 12 - Page 17 

 ...………………………… من كتاب الطالب  ?>صـ  واجب

 الثالثاء
 متابعة درس االسم وحل تدرٌبات كتاب النشاط  صفً

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 13 - Page 22 
Activity Book .Lesson 13 - Page 18 

 . Write 3 sentences about different classroom objects on your notebook من كتاب النشاط  ?8صـ واجب

 األربعاء
 UAE Phonics 2”” Unit 1 - Activities 1, 2, 3, 4 5, & 6”“ من كتاب النشاط  99التنوٌن صـ صفً

 UAE Phonics 2 “” Unit 1 - Activities - 1 & 2 - Page 5”“ من كتاب النشاط 95حل صـ  واجب

 الخمٌس
 متابعة التنوٌن  صفً

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 14 - Page 23  

Activity Book .Lesson 14 - Page 19 

 ..……………………… من كتاب النشاط 98حل صـ واجب



 

QM-119-F3 

 (ج تابع الصف والشعبة A الثانً ) 
 

 الرٌاضٌات العلوم المادة
 الدراسات االجتماعٌة

 والتربٌة األخالقٌة 
 التصمٌم و التكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 

 ان ٌصنف الحٌوانات الى مجموعات وفقا لخصائصها  
ان ٌقارن بٌن مجموعات الحٌوانات من حٌث التشابه 

 واالختالف  

 

 ٌطرح الطالب باستخدام العد التنازلً -

 ٌطرح الكل والصفر -

 ٌطرح باستخدام المضاعفات -

 ٌربط بٌن الجمع والطرح -

ٌقارن بٌن المسطحات المائٌة 
 الموجودة على كوكب األرض 

 عدد قارات العالم ٌ

. Use the six steps to design 

their dream house 
. Understand the basic 
difference between reusing 
and recycling 
• Identify the main 
categories of waste 
• Sort waste to recyclable or 
trash 
 

 االحد
 صفً

 5=صفحة ما الطرٌقة التً نصنف بها الحٌوانات 
 التعرف على خصائص الثدٌٌات والطٌور 

 9>الى  @;الطرح بالعد التنازلً صفحة 

 A الحصة األولى 
 درس البحار و المحٌطات 

 A الحصة الثانٌة 
 درس القارات 

 
لكوكب   واجب رسم أو صنع نموذج
 األرض و نتائج حركاتها  

Period 1 : 
SB: page 15 

AB: Page 21-22 
_______________ 

Period 2 : 
SB: page 18-21 

AB:23-24 
 

 ;>-:>صفحة   واجب

 االثنٌن
 صفً

التعرف على خصائص الزواحف والبرمائٌات صفحة 
=8 

 ?>الى  >>طرح الكل وطرح الصفر صفحة 

 5= - @>صفحة   واجب

 الثالثاء
 صفً

التعرف على خصائص األسماك والحشرات صفحة 
=9 

 :=الى  8=صفحة الطرح باستخدام المضاعفات 

 >=صفحة   واجب

 األربعاء
 ;=تابع الطرح باستخدام المضاعفات صفحة   >=حل أسئلة الدرس صفحة           صفً

 66 - 66صفحة  ;=حل ملخص بصري صفحة   واجب

 الخمٌس
 8<الى  @=الربط بٌن الجمع والطرح صفحة   صفً

 ------  واجب

 



 

QM-119-F3 

  2020 / 09 /24  إلــى 2020 / 09 / 20    :مــن الخطة االسبوعٌة
 (دالصف والشعبة A الثانً )

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 
 

ٌستنتج الحكمة من إرسال  -

 الرسل 
ٌبٌن صفات األنبٌاء والرسل  -

 علٌهم السالم 
-ٌذكر قصتً سٌدنا )نوح -

 إبراهٌم) علٌهم السالم  

 أن ٌقرأ التلمٌذ قراءة جهرٌة صحٌحة 

أن ٌمٌز التلمٌذ بٌن األسماء واألفعال 
 والحروف

مالحظة )عدم حل الواجبات قبل أن ٌتم 
أخذ الدرس بالمدرسة (أرجو االلتزام 

 بالمواعٌد فً حل الواجبات 

To recognize the new words. 
To form meaning sentences using the new vocabulary. 

 األحد
 صفً

 الٌوم األول 
 ٌستنتج الحكمة من إرسال الرسل 

 
 ٌبٌن صفات الرسل علٌهم السالم

 الواجب 
 من هم أولو العزم من الرسل وما عددهم؟ 

 الٌوم الثانً 
 ٌذكر قصة سٌدنا )نوح( علٌه السالم 

 الواجب 
 ( @9حل صفحة رقم)

 الٌوم الثالث 
 ٌعرف قصة سٌدنا )ابراهٌم( علٌه السالم 

 الواجب 
 (<:حل أثري خبراتً صفحة رقم)

 
 

متابعة درس السلحفاة واستكمال 
 التدرٌبات 

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 11 - Page 20 

Activity Book .Lesson 11 - Page 16 

 واجب
قراءة الفقرة األولى من درس السلحفاة 

 5>صـ
Complete liveworksheets on teams  

 االثنٌن
 <>اعرف لغتك ...أحبها )االسم(صـ صفً

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 12 - Page 21 

Activity Book .Lesson 12 - Page 17 

 ...………………………… من كتاب الطالب  ?>صـ  واجب

 الثالثاء
 متابعة درس االسم وحل تدرٌبات كتاب النشاط  صفً

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 13 - Page 22 
Activity Book .Lesson 13 - Page 18 

 . Write 3 sentences about different classroom objects on your notebook من كتاب النشاط  ?8صـ واجب

 األربعاء
 UAE Phonics 2”” Unit 1 - Activities 1, 2, 3, 4 5, & 6”“ من كتاب النشاط  99التنوٌن صـ صفً

 UAE Phonics 2 “” Unit 1 - Activities - 1 & 2 - Page 5”“ من كتاب النشاط 95حل صـ  واجب

 الخمٌس
 متابعة التنوٌن  صفً

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 14 - Page 23  

Activity Book .Lesson 14 - Page 19 

 ..……………………… من كتاب النشاط 98حل صـ واجب



 

QM-119-F3 

 (دتابع الصف والشعبة A الثانً ) 
 

 الرٌاضٌات العلوم المادة
 الدراسات االجتماعٌة

 والتربٌة األخالقٌة 
 التصمٌم و التكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 

 ان ٌصنف الحٌوانات الى مجموعات وفقا لخصائصها  
ان ٌقارن بٌن مجموعات الحٌوانات من حٌث التشابه 

 واالختالف  

 

 ٌطرح الطالب باستخدام العد التنازلً -

 ٌطرح الكل والصفر -

 ٌطرح باستخدام المضاعفات -

 ٌربط بٌن الجمع والطرح -

ٌقارن بٌن المسطحات المائٌة 
 الموجودة على كوكب األرض 

 عدد قارات العالم ٌ

. Use the six steps to design 

their dream house 
. Understand the basic 
difference between reusing 
and recycling 
• Identify the main 
categories of waste 
• Sort waste to recyclable or 
trash 
 

 االحد
 صفً

 5=صفحة ما الطرٌقة التً نصنف بها الحٌوانات 
 التعرف على خصائص الثدٌٌات والطٌور 

 9>الى  @;الطرح بالعد التنازلً صفحة 

 A الحصة األولى 
 درس البحار و المحٌطات 

 A الحصة الثانٌة 
 درس القارات 

 
لكوكب   واجب رسم أو صنع نموذج
 األرض و نتائج حركاتها  

Period 1 : 
SB: page 15 

AB: Page 21-22 
_______________ 

Period 2 : 
SB: page 18-21 

AB:23-24 
 

 ;>-:>صفحة   واجب

 االثنٌن
 صفً

التعرف على خصائص الزواحف والبرمائٌات صفحة 
=8 

 ?>الى  >>طرح الكل وطرح الصفر صفحة 

 5= - @>صفحة   واجب

 الثالثاء
 صفً

التعرف على خصائص األسماك والحشرات صفحة 
=9 

 :=الى  8=صفحة الطرح باستخدام المضاعفات 

 >=صفحة   واجب

 األربعاء
 ;=تابع الطرح باستخدام المضاعفات صفحة   >=حل أسئلة الدرس صفحة           صفً

 66 - 66صفحة  ;=حل ملخص بصري صفحة   واجب

 الخمٌس
 8<الى  @=الربط بٌن الجمع والطرح صفحة   صفً

 ------  واجب

 



 

QM-119-F3 

 2020 / 09 /24  إلــى 2020 / 09 / 20    :مــن الخطة االسبوعٌة
 (هـالصف والشعبة A الثانً )

 
 المادة

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة

 نواتج التعلم
 
 
 

ٌستنتج الحكمة من إرسال  -

 الرسل 
ٌبٌن صفات األنبٌاء والرسل  -

 علٌهم السالم 
-ٌذكر قصتً سٌدنا )نوح -

 إبراهٌم) علٌهم السالم  

 أن ٌقرأ التلمٌذ قراءة جهرٌة صحٌحة 

أن ٌمٌز التلمٌذ بٌن األسماء واألفعال 
 والحروف

مالحظة )عدم حل الواجبات قبل أن ٌتم 
أخذ الدرس بالمدرسة (أرجو االلتزام 

 بالمواعٌد فً حل الواجبات 

To recognize the new words. 
To form meaning sentences using the new vocabulary. 

 األحد
 صفً

 الٌوم األول 
 ٌستنتج الحكمة من إرسال الرسل 

 
 ٌبٌن صفات الرسل علٌهم السالم

 الواجب 
 من هم أولو العزم من الرسل وما عددهم؟ 

 الٌوم الثانً 
 ٌذكر قصة سٌدنا )نوح( علٌه السالم 

 الواجب 
 ( @9حل صفحة رقم)

 الٌوم الثالث 
 ٌعرف قصة سٌدنا )ابراهٌم( علٌه السالم 

 الواجب 
 (<:حل أثري خبراتً صفحة رقم)

 
 

متابعة درس السلحفاة واستكمال 
 التدرٌبات 

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 11 - Page 20 

Activity Book .Lesson 11 - Page 16 

 واجب
قراءة الفقرة األولى من درس السلحفاة 

 5>صـ
Complete liveworksheets on teams  

 االثنٌن
 <>اعرف لغتك ...أحبها )االسم(صـ صفً

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 12 - Page 21 

Activity Book .Lesson 12 - Page 17 

 ...………………………… من كتاب الطالب  ?>صـ  واجب

 الثالثاء
 متابعة درس االسم وحل تدرٌبات كتاب النشاط  صفً

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 13 - Page 22 
Activity Book .Lesson 13 - Page 18 

 . Write 3 sentences about different classroom objects on your notebook من كتاب النشاط  ?8صـ واجب

 األربعاء
 UAE Phonics 2”” Unit 1 - Activities 1, 2, 3, 4 5, & 6”“ من كتاب النشاط  99التنوٌن صـ صفً

 UAE Phonics 2 “” Unit 1 - Activities - 1 & 2 - Page 5”“ من كتاب النشاط 95حل صـ  واجب

 الخمٌس
 متابعة التنوٌن  صفً

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 14 - Page 23  

Activity Book .Lesson 14 - Page 19 

 ..……………………… من كتاب النشاط 98حل صـ واجب



 

QM-119-F3 

 (هـتابع الصف والشعبة A الثانً ) 
 

 الرٌاضٌات العلوم المادة
 الدراسات االجتماعٌة

 والتربٌة األخالقٌة 
 التصمٌم و التكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 

 ان ٌصنف الحٌوانات الى مجموعات وفقا لخصائصها  
ان ٌقارن بٌن مجموعات الحٌوانات من حٌث التشابه 

 واالختالف  

 

 ٌطرح الطالب باستخدام العد التنازلً -

 ٌطرح الكل والصفر -

 ٌطرح باستخدام المضاعفات -

 ٌربط بٌن الجمع والطرح -

ٌقارن بٌن المسطحات المائٌة 
 الموجودة على كوكب األرض 

 عدد قارات العالم ٌ

. Use the six steps to design 

their dream house 
. Understand the basic 
difference between reusing 
and recycling 
• Identify the main 
categories of waste 
• Sort waste to recyclable or 
trash 
 

 االحد
 صفً

 5=صفحة ما الطرٌقة التً نصنف بها الحٌوانات 
 التعرف على خصائص الثدٌٌات والطٌور 

 9>الى  @;الطرح بالعد التنازلً صفحة 

 A الحصة األولى 
 درس البحار و المحٌطات 

 A الحصة الثانٌة 
 درس القارات 

 
لكوكب   واجب رسم أو صنع نموذج
 األرض و نتائج حركاتها  

Period 1 : 
SB: page 15 

AB: Page 21-22 
_______________ 

Period 2 : 
SB: page 18-21 

AB:23-24 
 

 ;>-:>صفحة   واجب

 االثنٌن
 صفً

التعرف على خصائص الزواحف والبرمائٌات صفحة 
=8 

 ?>الى  >>طرح الكل وطرح الصفر صفحة 

 5= - @>صفحة   واجب

 الثالثاء
 صفً

التعرف على خصائص األسماك والحشرات صفحة 
=9 

 :=الى  8=صفحة الطرح باستخدام المضاعفات 

 >=صفحة   واجب

 األربعاء
 ;=تابع الطرح باستخدام المضاعفات صفحة   >=حل أسئلة الدرس صفحة           صفً

 66 - 66صفحة  ;=حل ملخص بصري صفحة   واجب

 الخمٌس
 8<الى  @=الربط بٌن الجمع والطرح صفحة   صفً

 ------  واجب

 



 

QM-119-F3 

  2020 / 09 /24  إلــى 2020 / 09 / 20    :مــن الخطة االسبوعٌة
 (والصف والشعبة A الثانً )

 
 المادة

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة

 نواتج التعلم
 
 
 

ٌستنتج الحكمة من إرسال  -

 الرسل 
ٌبٌن صفات األنبٌاء والرسل  -

 علٌهم السالم 
-ٌذكر قصتً سٌدنا )نوح -

 إبراهٌم) علٌهم السالم  

 أن ٌقرأ التلمٌذ قراءة جهرٌة صحٌحة 

أن ٌمٌز التلمٌذ بٌن األسماء واألفعال 
 والحروف

مالحظة )عدم حل الواجبات قبل أن ٌتم 
أخذ الدرس بالمدرسة (أرجو االلتزام 

 بالمواعٌد فً حل الواجبات 

To recognize the new words. 
To form meaning sentences using the new vocabulary. 

 األحد
 صفً

 الٌوم األول 
 ٌستنتج الحكمة من إرسال الرسل 

 
 ٌبٌن صفات الرسل علٌهم السالم

 الواجب 
 من هم أولو العزم من الرسل وما عددهم؟ 

 الٌوم الثانً 
 ٌذكر قصة سٌدنا )نوح( علٌه السالم 

 الواجب 
 ( @9حل صفحة رقم)

 الٌوم الثالث 
 ٌعرف قصة سٌدنا )ابراهٌم( علٌه السالم 

 الواجب 
 (<:حل أثري خبراتً صفحة رقم)

 
 

متابعة درس السلحفاة واستكمال 
 التدرٌبات 

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 11 - Page 20 

Activity Book .Lesson 11 - Page 16 

 واجب
قراءة الفقرة األولى من درس السلحفاة 

 5>صـ
Complete liveworksheets on teams  

 االثنٌن
 <>اعرف لغتك ...أحبها )االسم(صـ صفً

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 12 - Page 21 

Activity Book .Lesson 12 - Page 17 

 ...………………………… من كتاب الطالب  ?>صـ  واجب

 الثالثاء
 متابعة درس االسم وحل تدرٌبات كتاب النشاط  صفً

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 13 - Page 22 
Activity Book .Lesson 13 - Page 18 

 . Write 3 sentences about different classroom objects on your notebook من كتاب النشاط  ?8صـ واجب

 األربعاء
 UAE Phonics 2”” Unit 1 - Activities 1, 2, 3, 4 5, & 6”“ من كتاب النشاط  99التنوٌن صـ صفً

 UAE Phonics 2 “” Unit 1 - Activities - 1 & 2 - Page 5”“ من كتاب النشاط 95حل صـ  واجب

 الخمٌس
 متابعة التنوٌن  صفً

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 14 - Page 23  

Activity Book .Lesson 14 - Page 19 

 ..……………………… من كتاب النشاط 98حل صـ واجب



 

QM-119-F3 

 (وتابع الصف والشعبة A الثانً ) 
 

 الرٌاضٌات العلوم المادة
 الدراسات االجتماعٌة

 والتربٌة األخالقٌة 
 التصمٌم و التكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 

 ان ٌصنف الحٌوانات الى مجموعات وفقا لخصائصها  
ان ٌقارن بٌن مجموعات الحٌوانات من حٌث التشابه 

 واالختالف  

 

 ٌطرح الطالب باستخدام العد التنازلً -

 ٌطرح الكل والصفر -

 ٌطرح باستخدام المضاعفات -

 ٌربط بٌن الجمع والطرح -

ٌقارن بٌن المسطحات المائٌة 
 الموجودة على كوكب األرض 

 عدد قارات العالم ٌ

. Use the six steps to design 

their dream house 
. Understand the basic 
difference between reusing 
and recycling 
• Identify the main 
categories of waste 
• Sort waste to recyclable or 
trash 
 

 االحد
 صفً

 5=صفحة ما الطرٌقة التً نصنف بها الحٌوانات 
 التعرف على خصائص الثدٌٌات والطٌور 

 9>الى  @;الطرح بالعد التنازلً صفحة 

 A الحصة األولى 
 درس البحار و المحٌطات 

 A الحصة الثانٌة 
 درس القارات 

 
لكوكب   واجب رسم أو صنع نموذج
 األرض و نتائج حركاتها  

Period 1 : 
SB: page 15 

AB: Page 21-22 
_______________ 

Period 2 : 
SB: page 18-21 

AB:23-24 
 

 ;>-:>صفحة   واجب

 االثنٌن
 صفً

التعرف على خصائص الزواحف والبرمائٌات صفحة 
=8 

 ?>الى  >>طرح الكل وطرح الصفر صفحة 

 5= - @>صفحة   واجب

 الثالثاء
 صفً

التعرف على خصائص األسماك والحشرات صفحة 
=9 

 :=الى  8=صفحة الطرح باستخدام المضاعفات 

 >=صفحة   واجب

 األربعاء
 ;=تابع الطرح باستخدام المضاعفات صفحة   >=حل أسئلة الدرس صفحة           صفً

 66 - 66صفحة  ;=حل ملخص بصري صفحة   واجب

 الخمٌس
 8<الى  @=الربط بٌن الجمع والطرح صفحة   صفً

 ------  واجب

 



 

QM-119-F3 

  2020 / 09 /24  إلــى 2020 / 09 / 20    :مــن  الخطة االسبوعٌة
 (زالصف والشعبة A الثانً )

 
 المادة

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة

 نواتج التعلم
 
 
 

ٌستنتج الحكمة من إرسال  -

 الرسل 
ٌبٌن صفات األنبٌاء والرسل  -

 علٌهم السالم 
-ٌذكر قصتً سٌدنا )نوح -

 إبراهٌم) علٌهم السالم  

 أن ٌقرأ التلمٌذ قراءة جهرٌة صحٌحة 

أن ٌمٌز التلمٌذ بٌن األسماء واألفعال 
 والحروف

مالحظة )عدم حل الواجبات قبل أن ٌتم 
أخذ الدرس بالمدرسة (أرجو االلتزام 

 بالمواعٌد فً حل الواجبات 

To recognize the new words. 
To form meaning sentences using the new vocabulary. 

 األحد
 صفً

 الٌوم األول 
 ٌستنتج الحكمة من إرسال الرسل 

 
 ٌبٌن صفات الرسل علٌهم السالم

 الواجب 
 من هم أولو العزم من الرسل وما عددهم؟ 

 الٌوم الثانً 
 ٌذكر قصة سٌدنا )نوح( علٌه السالم 

 الواجب 
 ( @9حل صفحة رقم)

 الٌوم الثالث 
 ٌعرف قصة سٌدنا )ابراهٌم( علٌه السالم 

 الواجب 
 (<:حل أثري خبراتً صفحة رقم)

 
 

متابعة درس السلحفاة واستكمال 
 التدرٌبات 

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 11 - Page 20 

Activity Book .Lesson 11 - Page 16 

 واجب
قراءة الفقرة األولى من درس السلحفاة 

 5>صـ
Complete liveworksheets on teams  

 االثنٌن
 <>اعرف لغتك ...أحبها )االسم(صـ صفً

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 12 - Page 21 

Activity Book .Lesson 12 - Page 17 

 ...………………………… من كتاب الطالب  ?>صـ  واجب

 الثالثاء
 متابعة درس االسم وحل تدرٌبات كتاب النشاط  صفً

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 13 - Page 22 
Activity Book .Lesson 13 - Page 18 

 . Write 3 sentences about different classroom objects on your notebook من كتاب النشاط  ?8صـ واجب

 األربعاء
 UAE Phonics 2”” Unit 1 - Activities 1, 2, 3, 4 5, & 6”“ من كتاب النشاط  99التنوٌن صـ صفً

 UAE Phonics 2 “” Unit 1 - Activities - 1 & 2 - Page 5”“ من كتاب النشاط 95حل صـ  واجب

 الخمٌس
 متابعة التنوٌن  صفً

Bridge to Success .(Unit 1 Welcome Back ) 
Learner’s Book .Lesson 14 - Page 23  

Activity Book .Lesson 14 - Page 19 

 ..……………………… من كتاب النشاط 98حل صـ واجب



 

QM-119-F3 

 (زتابع الصف والشعبة A الثانً ) 
 

 الرٌاضٌات العلوم المادة
 الدراسات االجتماعٌة

 والتربٌة األخالقٌة 
 التصمٌم و التكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 

 ان ٌصنف الحٌوانات الى مجموعات وفقا لخصائصها  
ان ٌقارن بٌن مجموعات الحٌوانات من حٌث التشابه 

 واالختالف  

 

 ٌطرح الطالب باستخدام العد التنازلً -

 ٌطرح الكل والصفر -

 ٌطرح باستخدام المضاعفات -

 ٌربط بٌن الجمع والطرح -

ٌقارن بٌن المسطحات المائٌة 
 الموجودة على كوكب األرض 

 عدد قارات العالم ٌ

. Use the six steps to design 

their dream house 
. Understand the basic 
difference between reusing 
and recycling 
• Identify the main 
categories of waste 
• Sort waste to recyclable or 
trash 
 

 االحد
 صفً

 5=صفحة ما الطرٌقة التً نصنف بها الحٌوانات 
 التعرف على خصائص الثدٌٌات والطٌور 

 9>الى  @;الطرح بالعد التنازلً صفحة 

 A الحصة األولى 
 درس البحار و المحٌطات 

 A الحصة الثانٌة 
 درس القارات 

 
لكوكب   واجب رسم أو صنع نموذج
 األرض و نتائج حركاتها  

Period 1 : 
SB: page 15 

AB: Page 21-22 
_______________ 

Period 2 : 
SB: page 18-21 

AB:23-24 
 

 ;>-:>صفحة   واجب

 االثنٌن
 صفً

التعرف على خصائص الزواحف والبرمائٌات صفحة 
=8 

 ?>الى  >>طرح الكل وطرح الصفر صفحة 

 5= - @>صفحة   واجب

 الثالثاء
 صفً

التعرف على خصائص األسماك والحشرات صفحة 
=9 

 :=الى  8=صفحة الطرح باستخدام المضاعفات 

 >=صفحة   واجب

 األربعاء
 ;=تابع الطرح باستخدام المضاعفات صفحة   >=حل أسئلة الدرس صفحة           صفً

 66 - 66صفحة  ;=حل ملخص بصري صفحة   واجب

 الخمٌس
 8<الى  @=الربط بٌن الجمع والطرح صفحة   صفً

 ------  واجب

 


