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 الخطة االسبوعية
 8/ 01/  8102إلــى         4/  11/  8102لألســـبـوع مــن                                                      

 ( أ)  الثاني:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعرثيخ انزرثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــي

 ًخ يزهى صىرح انشرذ رالوح صهي

 نآليبد ويعُي انكهًبد يجيٍ انًعُى االخًبني 

 

 أٌ يقرأ قراءح خهريخ طسيسخ يع يراعبح انسركبد وانًذود

To recognize the new words. 
To form meaningful sentences. 

Reading :Anchor-Practice reading the story 
'See you in the morning'– Pages (26-27-28-29-30).  

Writing :Anchor – Practice writing (Tummy Rumble ) 

.Pages (16-17-18) At school  

 االزذ

 طفي
 انيىو األول:_

----------------- 

 رالوح صىرح انعظر رالوح صهيًخ 

 انزذريت عهى رالوح انضىرح

 

 

 

 

 

 

 

  -انيىو انثبَي :

------------------ 

َي شرذ انًعُي اإلخًبني نآليبد ويعب

 انكهًبد 

 

 زفظ انضىرح ويعبَي انكهًبد 

 

 

  -انيىو انثبنث :

------------------- 

 رضًيع انضىرح 

 00و 01زم أَشطخ انطبنت طفسخ 

 

 

 يزبثعخ قظخ ثيذ في وصظ انعبطفخ 
Bridge to Success (Unit 2 Family time ) 

Learner’s Book .Page(48)  

 يٍ كزبة انطبنت  061واخت طـ واخت

Project: Choose one project only  

Bridge To Success .Learner’s Book .Page 49 

Choose (A or B)   

 االثُيٍ
 061/061يُبقشخ انًفرداد وانزراكيت طـ طفي

Bridge to Success .Unit 3 .( Fun and game). 
Learner’s Book .Pages(56-57) 

Activity Book 48 

 Activity Book .Page 49 نُشبطيٍ كزبة ا 15طـ واخت

 انثالثبء

 قراءح درس انعىاطف  طفي
Pop Quiz (Bridge to Success .Learner’s Book. Pages  

 ( 42,43,44,45) 

 يٍ كزبة انطبنت 065+رذريت عهى قراءح طـ 60ص واخت
Bridge to Success  

(Unit2). Learner’s Book. Practice reading Page 46 
( At home ).  

 األرثعبء
 يزبثعخ درس انعىاطف طفي

Bridge to Success (Unit 3.( Fun and game). 
Learner’s Book .Pages(58-59) 

Activity Book 51 

 Activity Book 50 وانزركيز عهى انسركبد 16انزذريت عهى اإليالء يٍ قظخ انثعهت انًكبر طـ واخت

 انخًيش

 طفي
فزًكٍ يٍ -ة انُشبط يٍ كهًخ قفزد انًبعز داخم انجئريٍ كزب 16إيالءيٍ طـ 

 انخروج يٍ انجئر

Bridge to Success (Unit 3).  
( Fun and game). 

Learner’s Book .Pages(60-61) 

  واخت
Bridge to Success .Unit 3 (Fun and game ). 
Learner’s Book .Practice reading the story 

(The Ker –PLANK) with your parents at home.  
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 ( أ ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزرثيخ األخالقيخ انذراصبد االخزًبعيخ انريبضيبد انعهىو انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يىضر يفهىو االدواد .

 اٌ يىضر يفهىو انزكُىنىخيب .

 أعذاد 1أو  1يضزكشف انطبنت خًع -

 و اعبدح انزدًيعيسم يضبئم خًع ثبصزخذا -

 يكزت عبئالد انسقبئق انًكىَخ يٍ رقًيٍ-

 يطرذ ثزفكيك االعذاد-

 يزعرف أهًيخ انعًم اندًبعي  يضزكشف انًدزع اإليبراري قذيًب 

 االزذ
 طفي

 010زم كزبة انطبنت ص

 1ركًهخ زم رًبريٍ انىزذح 

 خًع ثالثخ و أرثعخ أعذاد يكىَخ يٍ رقًيٍ

 811:  050ص 

 أَشطخ انذرس داخم انظف  انيىو األول : زم

 

 إثذاعبري انظغيرح  16واخت طفسخ 

 

 انيىو انثبَي : زم أَشطخ انذرس داخم انظف 

 

 يشروعي انظغير  10واخت طفسخ 

 

يالزظخ إزضبر انكزبة و انىاخجبد زضت خذول 

 انسظض

 زم أَشطخ انذرس داخم انظف 

 

 واخت ازضبر طىرح رعجر عٍ انزعبوٌ 

 810 - 818واخت   واخت

 االثُيٍ
 816:  811زم يضبئم ص  018يب االدواد ؟ ص طفي

 812واخت   واخت

 انثالثبء
 011يب انزكُىنىخيب ؟ ص طفي

:  881عبئالد انسقبئق انًكىَخ يٍ رقًيٍ ص 

886 

 882 - 880واخت  ثسث عٍ اهًيخ انزكُىنىخيب في زيبرُب  واخت

 األرثعبء
 810: 885ذ ثزفكيك األعذاد ص انطر كزبة انطبنت 010زم ص طفي

 ------- 016زم ص واخت

 انخًيش
 818ربثع انطرذ ثزفكيك االعذاد ص  كزبة انُشبط  06-01زم ص طفي

 811- 811واخت ص  كزبة انُشبط 02زم ص واخت
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 الخطة االسبوعية
 8/ 01/  8102إلــى         4/  11/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الثاني:  بةالصف والشع
   

 English انهغخ انعرثيخ انزرثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يزهى صىرح انشرذ رالوح صهيًخ 

 يجيٍ انًعُى االخًبني نآليبد ويعُي انكهًبد 

 

 أٌ يقرأ قراءح خهريخ طسيسخ يع يراعبح انسركبد وانًذود

To recognize the new words. 
To form meaningful sentences. 

Reading :Anchor-Practice reading the story 
'See you in the morning'– Pages (26-27-28-29-30).  

Writing :Anchor – Practice writing (Tummy Rumble ) 

.Pages (16-17-18) At school  

 االزذ

 طفي
 انيىو األول:_

----------------- 

 ح انعظر رالوح صهيًخ رالوح صىر

 انزذريت عهى رالوح انضىرح

 

 

 

 

 

 

 

  -انيىو انثبَي :

------------------ 

 شرذ انًعُي اإلخًبني نآليبد ويعبَي انكهًبد 

 

 زفظ انضىرح ويعبَي انكهًبد 

 

 

  -انيىو انثبنث :

------------------- 

 رضًيع انضىرح 

 00و 01زم أَشطخ انطبنت طفسخ 

 

 

 

 يذ في وصظ انعبطفخ يزبثعخ قظخ ث
Bridge to Success (Unit 2 Family time ) 

Learner’s Book .Page(48)  

 يٍ كزبة انطبنت  061واخت طـ واخت
Project: Choose one project only  

What do families do together? 
Choose (A or B) .Do it on A4 sheet.  

 االثُيٍ
 061/061اكيت طـيُبقشخ انًفرداد وانزر طفي

Bridge to Success (Unit 3.( Fun and game). 
Learner’s Book .Pages(56-57) 

Activity Book 48 

 Activity Book .Page 49 يٍ كزبة انُشبط 15طـ واخت

 انثالثبء

 قراءح درس انعىاطف  طفي
Pop Quiz .Learner’s Book. Learner’s Book. Pages  ( 

38,41) 

 يٍ كزبة انطبنت 065+رذريت عهى قراءح طـ 60ص واخت
Bridge to Success  

(Unit2). Learner’s Book. Practice reading Page 46( At 
home ).  

 األرثعبء
 يزبثعخ درس انعىاطف طفي

Bridge to Success (Unit 3.( Fun and game). 
Learner’s Book .Pages(58-59) 

Activity Book 51 

 Activity Book 50 وانزركيز عهى انسركبد 16زذريت عهى اإليالء يٍ قظخ انثعهت انًكبر طـان واخت

 انخًيش

 طفي
فزًكٍ -يٍ كزبة انُشبط يٍ كهًخ قفزد انًبعز داخم انجئر 16إيالءيٍ طـ 

 يٍ انخروج يٍ انجئر

Bridge to Success (Unit 3.  
( Fun and game). 

Learner’s Book .Pages(60-61) 

  واخت
Bridge to Success .Unit 3 (Fun and game ). 

Learner’s Book .Practice read the story 
(The Ker –PLANK) with your parents at home  
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 ( ب ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزرثيخ األخالقيخ انذراصبد االخزًبعيخ انريبضيبد انعهىو انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يىضر يفهىو االدواد .

 اٌ يىضر يفهىو انزكُىنىخيب .

 أعذاد 1أو  1يضزكشف انطبنت خًع -

 يسم يضبئم خًع ثبصزخذاو اعبدح انزدًيع -

 يكزت عبئالد انسقبئق انًكىَخ يٍ رقًيٍ-

 يطرذ ثزفكيك االعذاد-

 يزعرف أهًيخ انعًم اندًبعي  يضزكشف انًدزع اإليبراري قذيًب 

 االزذ
 طفي

 010كزبة انطبنت ص زم

 1ركًهخ زم رًبريٍ انىزذح 

 خًع ثالثخ و أرثعخ أعذاد يكىَخ يٍ رقًيٍ

 811:  050ص 

 انيىو األول : زم أَشطخ انذرس داخم انظف 

 

 إثذاعبري انظغيرح  16واخت طفسخ 

 

 انيىو انثبَي : زم أَشطخ انذرس داخم انظف 

 

 يشروعي انظغير  10واخت طفسخ 

 

ة و انىاخجبد زضت خذول يالزظخ إزضبر انكزب

 انسظض

 زم أَشطخ انذرس داخم انظف 

 

 واخت ازضبر طىرح رعجر عٍ انزعبوٌ 

 810 - 818واخت   واخت

 االثُيٍ
 816:  811زم يضبئم ص  018يب االدواد ؟ ص طفي

 812واخت   واخت

 انثالثبء
 011يب انزكُىنىخيب ؟ ص طفي

:  881عبئالد انسقبئق انًكىَخ يٍ رقًيٍ ص 

886 

 882 - 880واخت  ثسث عٍ اهًيخ انزكُىنىخيب في زيبرُب  واخت

 األرثعبء
 810: 885انطرذ ثزفكيك األعذاد ص  كزبة انطبنت 010زم ص طفي

 ------- 016زم ص واخت

 انخًيش
 818ربثع انطرذ ثزفكيك االعذاد ص  كزبة انُشبط  06-01زم ص طفي

 811- 811واخت ص  شبطكزبة انُ 02زم ص واخت
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 الخطة االسبوعية
 8/ 01/  8102إلــى         4/  11/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثاني:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعرثيخ انزرثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يزهى صىرح انشرذ رالوح صهيًخ 

 آليبد ويعُي انكهًبد يجيٍ انًعُى االخًبني ن

 

 أٌ يقرأ قراءح خهريخ طسيسخ يع يراعبح انسركبد وانًذود

To recognize the new words. 
To form meaningful sentences. 

Reading :Anchor-Practice reading the story 
'See you in the morning'– Pages (26-27-28-29-30).  

Writing :Anchor – Practice writing (Tummy Rumble ) 

.Pages (16-17-18) At school  

 االزذ

 طفي
 انيىو األول:_

----------------- 

 رالوح صىرح انعظر رالوح صهيًخ 

 انزذريت عهى رالوح انضىرح

 

 

 

 

 

 

 

  -انيىو انثبَي :

------------------ 

 شرذ انًعُي اإلخًبني نآليبد ويعبَي انكهًبد 

 

 عبَي انكهًبد زفظ انضىرح وي

 

 

  -انيىو انثبنث :

------------------- 

 رضًيع انضىرح 

 00و 01زم أَشطخ انطبنت طفسخ 

 

 

 

 يزبثعخ قظخ ثيذ في وصظ انعبطفخ 
Bridge to Success (Unit 2 Family time ) 

Learner’s Book .Page(48)  

 يٍ كزبة انطبنت  061واخت طـ واخت
Project: Choose one project only  

What do families do together? 
Choose (A or B) .Do it on A4 sheet.  

 االثُيٍ
 061/061يُبقشخ انًفرداد وانزراكيت طـ طفي

Bridge to Success (Unit 3.( Fun and game). 
Learner’s Book .Pages(56-57) 

Activity Book 48 

 Activity Book .Page 49 يٍ كزبة انُشبط 15طـ واخت

 انثالثبء

 قراءح درس انعىاطف  طفي
Pop Quiz .Learner’s Book. Learner’s Book. Pages  ( 

38,41) 

 يٍ كزبة انطبنت 065+رذريت عهى قراءح طـ 60ص واخت
Bridge to Success  

(Unit2). Learner’s Book. Practice reading Page 46( At 
home ).  

 األرثعبء
 رس انعىاطفيزبثعخ د طفي

Bridge to Success (Unit 3.( Fun and game). 
Learner’s Book .Pages(58-59) 

Activity Book 51 

 Activity Book 50 وانزركيز عهى انسركبد 16انزذريت عهى اإليالء يٍ قظخ انثعهت انًكبر طـ واخت

 انخًيش

 طفي
فزًكٍ -خم انجئريٍ كزبة انُشبط يٍ كهًخ قفزد انًبعز دا 16إيالءيٍ طـ 

 يٍ انخروج يٍ انجئر

Bridge to Success (Unit 3.  
( Fun and game). 

Learner’s Book .Pages(60-61) 

  واخت
Bridge to Success .Unit 3 (Fun and game ). 

Learner’s Book .Practice read the story 
(The Ker –PLANK) with your parents at home  
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 ( ج ) الثاني:  والشعبةالصف تابع 
 

 انزرثيخ األخالقيخ انذراصبد االخزًبعيخ انريبضيبد انعهىو انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يىضر يفهىو االدواد .

 اٌ يىضر يفهىو انزكُىنىخيب .

 أعذاد 1أو  1يضزكشف انطبنت خًع -

 يسم يضبئم خًع ثبصزخذاو اعبدح انزدًيع -

 انًكىَخ يٍ رقًيٍ يكزت عبئالد انسقبئق-

 يطرذ ثزفكيك االعذاد-

 يزعرف أهًيخ انعًم اندًبعي  يضزكشف انًدزع اإليبراري قذيًب 

 االزذ
 طفي

 010زم كزبة انطبنت ص

 1ركًهخ زم رًبريٍ انىزذح 

 خًع ثالثخ و أرثعخ أعذاد يكىَخ يٍ رقًيٍ

 811:  050ص 

 انيىو األول : زم أَشطخ انذرس داخم انظف 

 

 إثذاعبري انظغيرح  16واخت طفسخ 

 

 انيىو انثبَي : زم أَشطخ انذرس داخم انظف 

 

 يشروعي انظغير  10واخت طفسخ 

 

يالزظخ إزضبر انكزبة و انىاخجبد زضت خذول 

 انسظض

 زم أَشطخ انذرس داخم انظف 

 

 واخت ازضبر طىرح رعجر عٍ انزعبوٌ 

 810 - 818واخت   واخت

 االثُيٍ
 816:  811يضبئم ص  زم 018يب االدواد ؟ ص طفي

 812واخت   واخت

 انثالثبء
 011يب انزكُىنىخيب ؟ ص طفي

:  881عبئالد انسقبئق انًكىَخ يٍ رقًيٍ ص 

886 

 882 - 880واخت  ثسث عٍ اهًيخ انزكُىنىخيب في زيبرُب  واخت

 األرثعبء
 810: 885انطرذ ثزفكيك األعذاد ص  كزبة انطبنت 010زم ص طفي

 ------- 016زم ص واخت

 انخًيش
 818ربثع انطرذ ثزفكيك االعذاد ص  كزبة انُشبط  06-01زم ص طفي

 811- 811واخت ص  كزبة انُشبط 02زم ص واخت
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 الخطة االسبوعية
 8/ 01/  8102إلــى         4/  11/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثاني:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعرثيخ اإلصالييخانزرثيخ  انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يزهى صىرح انشرذ رالوح صهيًخ 

 يجيٍ انًعُى االخًبني نآليبد ويعُي انكهًبد 

 

 أٌ يقرأ قراءح خهريخ طسيسخ يع يراعبح انسركبد وانًذود

To recognize the new words. 
To form meaningful sentences. 

Reading :Anchor-Practice reading the story 
'See you in the morning'– Pages (26-27-28-29-30).  

Writing :Anchor – Practice writing (Tummy Rumble ) 

.Pages (16-17-18) At school  

 االزذ

 طفي
 انيىو األول:_

----------------- 

 رالوح صىرح انعظر رالوح صهيًخ 

 وح انضىرحانزذريت عهى رال

 

 

 

 

 

 

 

  -انيىو انثبَي :

------------------ 

 شرذ انًعُي اإلخًبني نآليبد ويعبَي انكهًبد 

 

 زفظ انضىرح ويعبَي انكهًبد 

 

 

  -انيىو انثبنث :

------------------- 

 رضًيع انضىرح 

 00و 01زم أَشطخ انطبنت طفسخ 

 

 

 

 يزبثعخ قظخ ثيذ في وصظ انعبطفخ 
Bridge to Success (Unit 2 Family time ) 

Learner’s Book .Page(48)  

 يٍ كزبة انطبنت  061واخت طـ واخت
Project: Choose one project only  

What do families do together? 
Choose (A or B) .Do it on A4 sheet.  

 االثُيٍ
 061/061يُبقشخ انًفرداد وانزراكيت طـ طفي

Bridge to Success (Unit 3.( Fun and game). 
Learner’s Book .Pages(56-57) 

Activity Book 48 

 Activity Book .Page 49 يٍ كزبة انُشبط 15طـ واخت

 انثالثبء

 قراءح درس انعىاطف  طفي
Pop Quiz .Learner’s Book. Learner’s Book. Pages  ( 

38,41) 

 طبنتيٍ كزبة ان 065+رذريت عهى قراءح طـ 60ص واخت
Bridge to Success  

(Unit2). Learner’s Book. Practice reading Page 46( At 
home ).  

 األرثعبء
 يزبثعخ درس انعىاطف طفي

Bridge to Success (Unit 3.( Fun and game). 
Learner’s Book .Pages(58-59) 

Activity Book 51 

 Activity Book 50 وانزركيز عهى انسركبد 16انزذريت عهى اإليالء يٍ قظخ انثعهت انًكبر طـ واخت

 انخًيش

 طفي
فزًكٍ -يٍ كزبة انُشبط يٍ كهًخ قفزد انًبعز داخم انجئر 16إيالءيٍ طـ 

 يٍ انخروج يٍ انجئر

Bridge to Success (Unit 3.  
( Fun and game). 

Learner’s Book .Pages(60-61) 

  واخت
Bridge to Success .Unit 3 (Fun and game ). 

Learner’s Book .Practice read the story 
(The Ker –PLANK) with your parents at home  
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 ( د ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزرثيخ األخالقيخ انذراصبد االخزًبعيخ انريبضيبد انعهىو انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يىضر يفهىو االدواد .

 اٌ يىضر يفهىو انزكُىنىخيب .

 أعذاد 1أو  1يضزكشف انطبنت خًع -

 يسم يضبئم خًع ثبصزخذاو اعبدح انزدًيع -

 يكزت عبئالد انسقبئق انًكىَخ يٍ رقًيٍ-

 يطرذ ثزفكيك االعذاد-

 يزعرف أهًيخ انعًم اندًبعي  يضزكشف انًدزع اإليبراري قذيًب 

 االزذ
 طفي

 010زم كزبة انطبنت ص

 1ركًهخ زم رًبريٍ انىزذح 

 خًع ثالثخ و أرثعخ أعذاد يكىَخ يٍ رقًيٍ

 811:  050ص 

 انيىو األول : زم أَشطخ انذرس داخم انظف 

 

 إثذاعبري انظغيرح  16واخت طفسخ 

 

 انيىو انثبَي : زم أَشطخ انذرس داخم انظف 

 

 يشروعي انظغير  10واخت طفسخ 

 

زبة و انىاخجبد زضت خذول يالزظخ إزضبر انك

 انسظض

 زم أَشطخ انذرس داخم انظف 

 

 واخت ازضبر طىرح رعجر عٍ انزعبوٌ 

 810 - 818واخت   واخت

 االثُيٍ
 816:  811زم يضبئم ص  018يب االدواد ؟ ص طفي

 812واخت   واخت

 انثالثبء
 011يب انزكُىنىخيب ؟ ص طفي

:  881ص عبئالد انسقبئق انًكىَخ يٍ رقًيٍ 

886 

 882 - 880واخت  ثسث عٍ اهًيخ انزكُىنىخيب في زيبرُب  واخت

 األرثعبء
 810: 885انطرذ ثزفكيك األعذاد ص  كزبة انطبنت 010زم ص طفي

 ------- 016زم ص واخت

 انخًيش
 818ربثع انطرذ ثزفكيك االعذاد ص  كزبة انُشبط  06-01زم ص طفي

 811- 811واخت ص  نُشبطكزبة ا 02زم ص واخت

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 8/ 01/  8102إلــى         4/  11/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ الثاني:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعرثيخ انزرثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يزهى صىرح انشرذ رالوح صهيًخ 

 ي نآليبد ويعُي انكهًبد يجيٍ انًعُى االخًبن

 

 أٌ يقرأ قراءح خهريخ طسيسخ يع يراعبح انسركبد وانًذود

To recognize the new words. 
To form meaningful sentences. 

Reading :Anchor-Practice reading the story 
'See you in the morning'– Pages (26-27-28-29-30).  

Writing :Anchor – Practice writing (Tummy Rumble ) 

.Pages (16-17-18) At school  

 االزذ

 طفي
 انيىو األول:_

----------------- 

 رالوح صىرح انعظر رالوح صهيًخ 

 انزذريت عهى رالوح انضىرح

 

 

 

 

 

 

 

  -انيىو انثبَي :

------------------ 

 شرذ انًعُي اإلخًبني نآليبد ويعبَي انكهًبد 

 

 ويعبَي انكهًبد  زفظ انضىرح

 

 

  -انيىو انثبنث :

------------------- 

 رضًيع انضىرح 

 00و 01زم أَشطخ انطبنت طفسخ 

 

 

 

 يزبثعخ قظخ ثيذ في وصظ انعبطفخ 
Bridge to Success (Unit 2 Family time ) 

Learner’s Book .Page(48)  

 يٍ كزبة انطبنت  061واخت طـ واخت
Project: Choose one project only  

What do families do together? 
Choose (A or B) .Do it on A4 sheet.  

 االثُيٍ
 061/061يُبقشخ انًفرداد وانزراكيت طـ طفي

Bridge to Success (Unit 3.( Fun and game). 
Learner’s Book .Pages(56-57) 

Activity Book 48 

 Activity Book .Page 49 يٍ كزبة انُشبط 15طـ واخت

 انثالثبء

 قراءح درس انعىاطف  طفي
Pop Quiz .Learner’s Book. Learner’s Book. Pages  ( 

38,41) 

 يٍ كزبة انطبنت 065+رذريت عهى قراءح طـ 60ص واخت
Bridge to Success  

(Unit2). Learner’s Book. Practice reading Page 46( At 
home ).  

 األرثعبء
 خ درس انعىاطفيزبثع طفي

Bridge to Success (Unit 3.( Fun and game). 
Learner’s Book .Pages(58-59) 

Activity Book 51 

 Activity Book 50 وانزركيز عهى انسركبد 16انزذريت عهى اإليالء يٍ قظخ انثعهت انًكبر طـ واخت

 انخًيش

 طفي
فزًكٍ -داخم انجئر يٍ كزبة انُشبط يٍ كهًخ قفزد انًبعز 16إيالءيٍ طـ 

 يٍ انخروج يٍ انجئر

Bridge to Success (Unit 3.  
( Fun and game). 

Learner’s Book .Pages(60-61) 

  واخت
Bridge to Success .Unit 3 (Fun and game ). 

Learner’s Book .Practice read the story 
(The Ker –PLANK) with your parents at home  



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الثاني:  صف والشعبةالتابع 
 

 انزرثيخ األخالقيخ انذراصبد االخزًبعيخ انريبضيبد انعهىو انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يىضر يفهىو االدواد .

 اٌ يىضر يفهىو انزكُىنىخيب .

 أعذاد 1أو  1يضزكشف انطبنت خًع -

 يسم يضبئم خًع ثبصزخذاو اعبدح انزدًيع -

 قبئق انًكىَخ يٍ رقًيٍيكزت عبئالد انس-

 يطرذ ثزفكيك االعذاد-

 يزعرف أهًيخ انعًم اندًبعي  يضزكشف انًدزع اإليبراري قذيًب 

 االزذ
 طفي

 010زم كزبة انطبنت ص

 1ركًهخ زم رًبريٍ انىزذح 

 خًع ثالثخ و أرثعخ أعذاد يكىَخ يٍ رقًيٍ

 811:  050ص 

 انيىو األول : زم أَشطخ انذرس داخم انظف 

 

 إثذاعبري انظغيرح  16سخ واخت طف

 

 انيىو انثبَي : زم أَشطخ انذرس داخم انظف 

 

 يشروعي انظغير  10واخت طفسخ 

 

يالزظخ إزضبر انكزبة و انىاخجبد زضت خذول 

 انسظض

 زم أَشطخ انذرس داخم انظف 

 

 واخت ازضبر طىرح رعجر عٍ انزعبوٌ 

 810 - 818واخت   واخت

 االثُيٍ
 816:  811زم يضبئم ص  018يب االدواد ؟ ص طفي

 812واخت   واخت

 انثالثبء
 011يب انزكُىنىخيب ؟ ص طفي

:  881عبئالد انسقبئق انًكىَخ يٍ رقًيٍ ص 

886 

 882 - 880واخت  ثسث عٍ اهًيخ انزكُىنىخيب في زيبرُب  واخت

 األرثعبء
 810: 885انطرذ ثزفكيك األعذاد ص  كزبة انطبنت 010زم ص طفي

 ------- 016زم ص واخت

 انخًيش
 818ربثع انطرذ ثزفكيك االعذاد ص  كزبة انُشبط  06-01زم ص طفي

 811- 811واخت ص  كزبة انُشبط 02زم ص واخت

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 8/ 01/  8102إلــى         4/  11/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) و الثاني:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعرثيخ ثيخ اإلصالييخانزر انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يزهى صىرح انشرذ رالوح صهيًخ 

 يجيٍ انًعُى االخًبني نآليبد ويعُي انكهًبد 

 

 أٌ يقرأ قراءح خهريخ طسيسخ يع يراعبح انسركبد وانًذود

To recognize the new words. 
To form meaningful sentences. 

Reading :Anchor-Practice reading the story 
'See you in the morning'– Pages (26-27-28-29-30).  

Writing :Anchor – Practice writing (Tummy Rumble ) 

.Pages (16-17-18) At school  

 االزذ

 طفي
 انيىو األول:_

----------------- 

 رالوح صىرح انعظر رالوح صهيًخ 

 رالوح انضىرح انزذريت عهى

 

 

 

 

 

 

 

  -انيىو انثبَي :

------------------ 

 شرذ انًعُي اإلخًبني نآليبد ويعبَي انكهًبد 

 

 زفظ انضىرح ويعبَي انكهًبد 

 

 

  -انيىو انثبنث :

------------------- 

 رضًيع انضىرح 

 00و 01زم أَشطخ انطبنت طفسخ 

 

 

 

 يزبثعخ قظخ ثيذ في وصظ انعبطفخ 
Bridge to Success (Unit 2 Family time ) 

Learner’s Book .Page(48)  

 يٍ كزبة انطبنت  061واخت طـ واخت
Project: Choose one project only  

What do families do together? 
Choose (A or B) .Do it on A4 sheet.  

 االثُيٍ
 061/061يُبقشخ انًفرداد وانزراكيت طـ طفي

Bridge to Success (Unit 3.( Fun and game). 
Learner’s Book .Pages(56-57) 

Activity Book 48 

 Activity Book .Page 49 يٍ كزبة انُشبط 15طـ واخت

 انثالثبء

 قراءح درس انعىاطف  طفي
Pop Quiz .Learner’s Book. Learner’s Book. Pages  ( 

38,41) 

 ة انطبنتيٍ كزب 065+رذريت عهى قراءح طـ 60ص واخت
Bridge to Success  

(Unit2). Learner’s Book. Practice reading Page 46( At 
home ).  

 األرثعبء
 يزبثعخ درس انعىاطف طفي

Bridge to Success (Unit 3.( Fun and game). 
Learner’s Book .Pages(58-59) 

Activity Book 51 

 Activity Book 50 وانزركيز عهى انسركبد 16انًكبر طـانزذريت عهى اإليالء يٍ قظخ انثعهت  واخت

 انخًيش

 طفي
فزًكٍ -يٍ كزبة انُشبط يٍ كهًخ قفزد انًبعز داخم انجئر 16إيالءيٍ طـ 

 يٍ انخروج يٍ انجئر

Bridge to Success (Unit 3.  
( Fun and game). 

Learner’s Book .Pages(60-61) 

  واخت
Bridge to Success .Unit 3 (Fun and game ). 

Learner’s Book .Practice read the story 
(The Ker –PLANK) with your parents at home  



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزرثيخ األخالقيخ انذراصبد االخزًبعيخ انريبضيبد انعهىو انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يىضر يفهىو االدواد .

 ضر يفهىو انزكُىنىخيب .اٌ يى

 أعذاد 1أو  1يضزكشف انطبنت خًع -

 يسم يضبئم خًع ثبصزخذاو اعبدح انزدًيع -

 يكزت عبئالد انسقبئق انًكىَخ يٍ رقًيٍ-

 يطرذ ثزفكيك االعذاد-

 يزعرف أهًيخ انعًم اندًبعي  يضزكشف انًدزع اإليبراري قذيًب 

 االزذ
 طفي

 010زم كزبة انطبنت ص

 1ٍ انىزذح ركًهخ زم رًبري

 خًع ثالثخ و أرثعخ أعذاد يكىَخ يٍ رقًيٍ

 811:  050ص 

 انيىو األول : زم أَشطخ انذرس داخم انظف 

 

 إثذاعبري انظغيرح  16واخت طفسخ 

 

 انيىو انثبَي : زم أَشطخ انذرس داخم انظف 

 

 يشروعي انظغير  10واخت طفسخ 

 

يالزظخ إزضبر انكزبة و انىاخجبد زضت خذول 

 انسظض

 َشطخ انذرس داخم انظف زم أ

 

 واخت ازضبر طىرح رعجر عٍ انزعبوٌ 

 810 - 818واخت   واخت

 االثُيٍ
 816:  811زم يضبئم ص  018يب االدواد ؟ ص طفي

 812واخت   واخت

 انثالثبء
 011يب انزكُىنىخيب ؟ ص طفي

:  881عبئالد انسقبئق انًكىَخ يٍ رقًيٍ ص 

886 

 882 - 880واخت  انزكُىنىخيب في زيبرُب ثسث عٍ اهًيخ  واخت

 األرثعبء
 810: 885انطرذ ثزفكيك األعذاد ص  كزبة انطبنت 010زم ص طفي

 ------- 016زم ص واخت

 انخًيش
 818ربثع انطرذ ثزفكيك االعذاد ص  كزبة انُشبط  06-01زم ص طفي

 811- 811واخت ص  كزبة انُشبط 02زم ص واخت

  



 

QM-119-F3 

kh 

 االسبوعيةالخطة 
 8/ 01/  8102إلــى         4/  11/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز الثاني:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعرثيخ انزرثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يزهى صىرح انشرذ رالوح صهيًخ 

 يجيٍ انًعُى االخًبني نآليبد ويعُي انكهًبد 

 

 اءح خهريخ طسيسخ يع يراعبح انسركبد وانًذودأٌ يقرأ قر

To recognize the new words. 
To form meaningful sentences. 

Reading :Anchor-Practice reading the story 
'See you in the morning'– Pages (26-27-28-29-30).  

Writing :Anchor – Practice writing (Tummy Rumble ) 

.Pages (16-17-18) At school  

 االزذ

 طفي
 انيىو األول:_

----------------- 

 رالوح صىرح انعظر رالوح صهيًخ 

 انزذريت عهى رالوح انضىرح

 

 

 

 

 

 

 

  -انيىو انثبَي :

------------------ 

 شرذ انًعُي اإلخًبني نآليبد ويعبَي انكهًبد 

 

 زفظ انضىرح ويعبَي انكهًبد 

 

 

  -انيىو انثبنث :

------------------- 

 رضًيع انضىرح 

 00و 01زم أَشطخ انطبنت طفسخ 

 

 

 

 يزبثعخ قظخ ثيذ في وصظ انعبطفخ 
Bridge to Success (Unit 2 Family time ) 

Learner’s Book .Page(48)  

 يٍ كزبة انطبنت  061واخت طـ واخت
Project: Choose one project only  

What do families do together? 
Choose (A or B) .Do it on A4 sheet.  

 االثُيٍ
 061/061يُبقشخ انًفرداد وانزراكيت طـ طفي

Bridge to Success (Unit 3.( Fun and game). 
Learner’s Book .Pages(56-57) 

Activity Book 48 

 Activity Book .Page 49 يٍ كزبة انُشبط 15طـ واخت

 انثالثبء

 س انعىاطف قراءح در طفي
Pop Quiz .Learner’s Book. Learner’s Book. Pages  ( 

38,41) 

 يٍ كزبة انطبنت 065+رذريت عهى قراءح طـ 60ص واخت
Bridge to Success  

(Unit2). Learner’s Book. Practice reading Page 46( At 
home ).  

 األرثعبء
 يزبثعخ درس انعىاطف طفي

Bridge to Success (Unit 3.( Fun and game). 
Learner’s Book .Pages(58-59) 

Activity Book 51 

 Activity Book 50 وانزركيز عهى انسركبد 16انزذريت عهى اإليالء يٍ قظخ انثعهت انًكبر طـ واخت

 انخًيش

 طفي
فزًكٍ -يٍ كزبة انُشبط يٍ كهًخ قفزد انًبعز داخم انجئر 16إيالءيٍ طـ 

 ريٍ انخروج يٍ انجئ

Bridge to Success (Unit 3.  
( Fun and game). 

Learner’s Book .Pages(60-61) 

  واخت
Bridge to Success .Unit 3 (Fun and game ). 

Learner’s Book .Practice read the story 
(The Ker –PLANK) with your parents at home  



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزرثيخ األخالقيخ انذراصبد االخزًبعيخ انريبضيبد نعهىوا انًبدح

 َىارح انزعهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يىضر يفهىو االدواد .

 اٌ يىضر يفهىو انزكُىنىخيب .

 أعذاد 1أو  1يضزكشف انطبنت خًع -

 يسم يضبئم خًع ثبصزخذاو اعبدح انزدًيع -

 يكزت عبئالد انسقبئق انًكىَخ يٍ رقًيٍ-

 العذاديطرذ ثزفكيك ا-

 يزعرف أهًيخ انعًم اندًبعي  يضزكشف انًدزع اإليبراري قذيًب 

 االزذ
 طفي

 010زم كزبة انطبنت ص

 1ركًهخ زم رًبريٍ انىزذح 

 خًع ثالثخ و أرثعخ أعذاد يكىَخ يٍ رقًيٍ

 811:  050ص 

 انيىو األول : زم أَشطخ انذرس داخم انظف 

 

 إثذاعبري انظغيرح  16واخت طفسخ 

 

 ي : زم أَشطخ انذرس داخم انظف انيىو انثبَ

 

 يشروعي انظغير  10واخت طفسخ 

 

يالزظخ إزضبر انكزبة و انىاخجبد زضت خذول 

 انسظض

 زم أَشطخ انذرس داخم انظف 

 

 واخت ازضبر طىرح رعجر عٍ انزعبوٌ 

 810 - 818واخت   واخت

 االثُيٍ
 816:  811زم يضبئم ص  018يب االدواد ؟ ص طفي

 812ت واخ  واخت

 انثالثبء
 011يب انزكُىنىخيب ؟ ص طفي

:  881عبئالد انسقبئق انًكىَخ يٍ رقًيٍ ص 

886 

 882 - 880واخت  ثسث عٍ اهًيخ انزكُىنىخيب في زيبرُب  واخت

 األرثعبء
 810: 885انطرذ ثزفكيك األعذاد ص  كزبة انطبنت 010زم ص طفي

 ------- 016زم ص واخت

 انخًيش
 818ربثع انطرذ ثزفكيك االعذاد ص  كزبة انُشبط  06-01م صز طفي

 811- 811واخت ص  كزبة انُشبط 02زم ص واخت

  
 


