
 

QM-119-F3 

kh 

 00/ 02/  0202إلــى        01/  02/  0202مــن   الخطة االسبوعٌة
 الصف والشعبة: الثانً  ) أ (

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 انقزآٌ انكزَىَذكز تعض آداب تالوج 

 َتهى سىرج انشزح تالوج سهًُح 

َفسز يعاٍَ انكهًاخ وانًعًُ االجًانٍ 

 نسىرج انشزح

 

 ٌقرأ قراءة جهرٌة صحٌحة 
 ٌفسر معانً المفردات الجدٌدة 

 )إحضار كتاب الطالب الجزء الثانً)  مالحظة
 

To recognize the new words . 
To talk about different outdoor activities . 
To understand a short story. 

Reading :Anchor -Unit 2( Tummy Rumble) Practice reading the story Pages 
14,15,16 and 17 

Writing :Anchor -Unit 2(Tummy Rumble) Pages 11,16and 17 (At school) 

 االحد
 صفً

 انُىو األول 

 َتهى سىرج انشزح تالوج سهًُح 

انىاجة حفظ سىرج انشزح ويعاٍَ 

 انكهًاخ 

 

 انُىو انثاٍَ 

 تىضُح وشزح سىرج انشزح 

 انىاجة 

 ( 57حم صفحح رقى)

 

 انُىو انثانث 

َذكز انُعى انتٍ أَعًها هللا تعانً عهً 

 َثُه يحًد صهً هللا عهُه وسهى 

 

 انىاجة 

 حم انُشاط عهً انًُصح 

 (0)من كتاب الطالب  041المفردات والتراكٌب صـ

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 1-Page 50 
Activity Book -Lesson1 -Page 40 

 Practice reading Page 50 (Learner’s Book) توظٌف ثالث كلمات فً جمل مفٌدة واجب

 االثنٌن
 مناقشة قصة بٌت وسط العاصفة  صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 2-Page 51 
Activity Book -Lesson 2 -Page 41 

  Liveworsheet قراءة القصة واجب

 الثالثاء
 قراءة ومناقشة القصة               صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 3-Page 52 
Activity Book -Lesson 3 -Page 42 

 واجب
استخراج الكلمات المنونة من القصة وتصنٌفها حسب 

 نوع التنوٌن 
Copy the words (Topic vocabulary) Learner’s Book Page 51 In your notebook. 

 األربعاء

 011متابعة القصة +المحادثة صـ  صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 4-Page 53 
Activity Book -Lesson4 -Page 43 

 من كتاب النشاط 20صـ            واجب
What can you do with a ball ? 
Write three sentences in your notebook . 

 
 الخمٌس

 متابعة القصة وحل التدرٌبات         صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 5-Page 54 
Activity Book -Lesson5 -Page 44 

 .………………………………………… من كتاب النشاط 24صـ   واجب



 

QM-119-F3 

kh 

 تابع الصف والشعبة :الثانً ) أ (

 الرٌاضٌات العلوم المادة
االجتماعٌة و التربٌة  الدراسات

 االخالقٌة
 التصمٌم و التكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 .اٌ َستكشف يفهىو انسهسهح انغذائُح 
اٌ ًَُز تٍُ انسهسهح انغذائُح وانشثكح انغذائُح 

. 

 ٌحدد الطالب الحدود المتساوٌة -

ٌجد ناتج الجمع باستخدام استراتٌجٌة -
 التفكٌك

 مع اعادة تجمٌع اآلحادٌجد ناتج الجمع -

 َصف أدوار و يسؤونُاخ األب و األو فٍ انًاضٍ 
 َستكشف انتعهُى قدًَا 

 Understand the need to be 
responsible online 

 Find information using websites 
and search engines 

 Understand how to behave in a 
computer lab 

 Form healthy practices when using 
computers 

 االحد
 صفً

االستكشاف . يا انذٌ تتغذي عهُه انحُىاَاخ ؟ 

 111ص
 الحدود الجمعٌة المتساوٌة

 الحصة األولى : 
 درس المجتمع قدٌما 

 
 الحصة الثانٌة :

 درس التعلٌم فً الماضً 
 

واجب مشروعً الصغٌر 
    21صفحة 

 
Your digital footprint 

 
 

SB: 44-49 
 

AB: 59-64 
------------------------- 

Going places online 
 
 

SB: 50-52 
 

AB: 65-67 
 

  واجب
 171ص  - 141ص  

 االثنٌن
 004ما المقصود بالسلسلة الغذائٌة ؟ ص صفً

 الجمع بتفكٌك اآلحاد

  واجب
  061ص 

 الثالثاء
 006ما المقصود بالشبكة الغذائٌة ؟ ص صفً

 الجمع بتفكٌك اآلحاد

  واجب
 012ص 

 األربعاء
 صفً

 فكر وتحدث واكتب 
 مراجعة الدرس  001حل ص

 الجمع مع اعادة تجمٌع اآلحاد

 ملخص بصري  001حل ص واجب
 157ص 

 الخمٌس
  صفً

 الجمع مع اعادة تجمٌع اآلحاد

  واجب
 151ص 

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 00/ 02/  0202إلــى        01/  02/  0202مــن   الخطة االسبوعٌة

 الصف والشعبة: الثانً  )ب (

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 َذكز تعض آداب تالوج انقزآٌ انكزَى

 َتهى سىرج انشزح تالوج سهًُح 

َفسز يعاٍَ انكهًاخ وانًعًُ االجًانٍ 

 نسىرج انشزح

 

 ٌقرأ قراءة جهرٌة صحٌحة 
 ٌفسر معانً المفردات الجدٌدة 

 )إحضار كتاب الطالب الجزء الثانً)  مالحظة
 

To recognize the new words . 
To talk about different outdoor activities . 
To understand a short story. 

Reading :Anchor -Unit 2( Tummy Rumble) Practice reading the story Pages 
14,15,16 and 17 

Writing :Anchor -Unit 2(Tummy Rumble) Pages 11,16and 17 (At school) 

 االحد
 صفً

 انُىو األول 

 َتهى سىرج انشزح تالوج سهًُح 

انىاجة حفظ سىرج انشزح ويعاٍَ 

 انكهًاخ 

 

 انُىو انثاٍَ 

 تىضُح وشزح سىرج انشزح 

 انىاجة 

 ( 57حم صفحح رقى)

 

 انُىو انثانث 

َذكز انُعى انتٍ أَعًها هللا تعانً عهً 

 َثُه يحًد صهً هللا عهُه وسهى 

 

 انىاجة 

 حم انُشاط عهً انًُصح 

 (0من كتاب الطالب ) 041المفردات والتراكٌب صـ

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 1-Page 50 
Activity Book -Lesson1 -Page 40 

 Practice reading Page 50 (Learner’s Book) توظٌف ثالث كلمات فً جمل مفٌدة واجب

 االثنٌن
 مناقشة قصة بٌت وسط العاصفة  صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 2-Page 51 
Activity Book -Lesson 2 -Page 41 

  Liveworsheet قراءة القصة واجب

 الثالثاء
 قراءة ومناقشة القصة               صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 3-Page 52 
Activity Book -Lesson 3 -Page 42 

 واجب
استخراج الكلمات المنونة من القصة وتصنٌفها حسب 

 نوع التنوٌن 
Copy the words (Topic vocabulary) Learner’s Book Page 51 In your notebook. 

 األربعاء

 011متابعة القصة +المحادثة صـ  صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 4-Page 53 
Activity Book -Lesson4 -Page 43 

 من كتاب النشاط 20صـ            واجب
What can you do with a ball ? 
Write three sentences in your notebook . 

 
 الخمٌس

 متابعة القصة وحل التدرٌبات         صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 5-Page 54 
Activity Book -Lesson5 -Page 44 

 .………………………………………… من كتاب النشاط 24صـ   واجب



 

QM-119-F3 

kh 

 تابع الصف والشعبة :الثانً )ب (

 الرٌاضٌات العلوم المادة
الدراسات االجتماعٌة و التربٌة 

 االخالقٌة
 التصمٌم و التكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 .اٌ َستكشف يفهىو انسهسهح انغذائُح 
اٌ ًَُز تٍُ انسهسهح انغذائُح وانشثكح انغذائُح 

. 

 ٌحدد الطالب الحدود المتساوٌة -

ٌجد ناتج الجمع باستخدام استراتٌجٌة -
 التفكٌك

 ٌجد ناتج الجمع مع اعادة تجمٌع اآلحاد-

 َصف أدوار و يسؤونُاخ األب و األو فٍ انًاضٍ 
 َستكشف انتعهُى قدًَا 

 Understand the need to be 
responsible online 

 Find information using websites 
and search engines 

 Understand how to behave in a 
computer lab 

 Form healthy practices when using 
computers 

 االحد
 صفً

االستكشاف . يا انذٌ تتغذي عهُه انحُىاَاخ ؟ 

 111ص
 الحدود الجمعٌة المتساوٌة

 الحصة األولى : 
 درس المجتمع قدٌما 

 
 الحصة الثانٌة :

 درس التعلٌم فً الماضً 
 

واجب مشروعً الصغٌر 
    21صفحة 

 
Your digital footprint 

 
 

SB: 44-49 
 

AB: 59-64 
------------------------- 

Going places online 
 
 

SB: 50-52 
 

AB: 65-67 
 

  واجب
 171ص  - 141ص  

 االثنٌن
 004ما المقصود بالسلسلة الغذائٌة ؟ ص صفً

 بتفكٌك اآلحادالجمع 

  واجب
  061ص 

 الثالثاء
 006ما المقصود بالشبكة الغذائٌة ؟ ص صفً

 الجمع بتفكٌك اآلحاد

  واجب
 012ص 

 األربعاء
 صفً

 فكر وتحدث واكتب 
 مراجعة الدرس  001حل ص

 الجمع مع اعادة تجمٌع اآلحاد

 ملخص بصري  001حل ص واجب
 157ص 

 الخمٌس
  صفً

 مع اعادة تجمٌع اآلحادالجمع 

  واجب
 151ص 

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

  00/ 02/  0202إلــى        01/  02/  0202مــن   الخطة االسبوعٌة
 الصف والشعبة: الثانً  ) ج(

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 َذكز تعض آداب تالوج انقزآٌ انكزَى

 َتهى سىرج انشزح تالوج سهًُح 

َفسز يعاٍَ انكهًاخ وانًعًُ االجًانٍ 

 نسىرج انشزح

 

 ٌقرأ قراءة جهرٌة صحٌحة 
 ٌفسر معانً المفردات الجدٌدة 

 )إحضار كتاب الطالب الجزء الثانً)  مالحظة
 

To recognize the new words . 
To talk about different outdoor activities . 
To understand a short story. 

Reading :Anchor -Unit 2( Tummy Rumble) Practice reading the story Pages 
14,15,16 and 17 

Writing :Anchor -Unit 2(Tummy Rumble) Pages 11,16and 17 (At school) 

 االحد
 صفً

 انُىو األول 

 َتهى سىرج انشزح تالوج سهًُح 

انىاجة حفظ سىرج انشزح ويعاٍَ 

 انكهًاخ 

 

 انُىو انثاٍَ 

 تىضُح وشزح سىرج انشزح 

 انىاجة 

 ( 57حم صفحح رقى)

 

 انُىو انثانث 

َذكز انُعى انتٍ أَعًها هللا تعانً عهً 

 َثُه يحًد صهً هللا عهُه وسهى 

 

 انىاجة 

 حم انُشاط عهً انًُصح 

 (0)من كتاب الطالب  041المفردات والتراكٌب صـ

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 1-Page 50 
Activity Book -Lesson1 -Page 40 

 Practice reading Page 50 (Learner’s Book) توظٌف ثالث كلمات فً جمل مفٌدة واجب

 االثنٌن
 مناقشة قصة بٌت وسط العاصفة  صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 2-Page 51 
Activity Book -Lesson 2 -Page 41 

  Liveworsheet قراءة القصة واجب

 الثالثاء
 قراءة ومناقشة القصة               صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 3-Page 52 
Activity Book -Lesson 3 -Page 42 

 واجب
استخراج الكلمات المنونة من القصة وتصنٌفها حسب 

 نوع التنوٌن 
Copy the words (Topic vocabulary) Learner’s Book Page 51 In your notebook. 

 األربعاء

 011متابعة القصة +المحادثة صـ  صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 4-Page 53 
Activity Book -Lesson4 -Page 43 

 من كتاب النشاط 20صـ            واجب
What can you do with a ball ? 
Write three sentences in your notebook . 

 
 الخمٌس

 متابعة القصة وحل التدرٌبات         صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 5-Page 54 
Activity Book -Lesson5 -Page 44 

 .………………………………………… من كتاب النشاط 24صـ   واجب



 

QM-119-F3 

kh 

 تابع الصف والشعبة :الثانً )ج (

 الرٌاضٌات العلوم المادة
االجتماعٌة و التربٌة الدراسات 

 االخالقٌة
 التصمٌم و التكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 .اٌ َستكشف يفهىو انسهسهح انغذائُح 
اٌ ًَُز تٍُ انسهسهح انغذائُح وانشثكح انغذائُح 

. 

 ٌحدد الطالب الحدود المتساوٌة -

ٌجد ناتج الجمع باستخدام استراتٌجٌة -
 التفكٌك

 اعادة تجمٌع اآلحاد ٌجد ناتج الجمع مع-

 َصف أدوار و يسؤونُاخ األب و األو فٍ انًاضٍ 
 َستكشف انتعهُى قدًَا 

 Understand the need to be 
responsible online 

 Find information using websites 
and search engines 

 Understand how to behave in a 
computer lab 

 Form healthy practices when using 
computers 

 االحد
 صفً

االستكشاف . يا انذٌ تتغذي عهُه انحُىاَاخ ؟ 

 111ص
 الحدود الجمعٌة المتساوٌة

 الحصة األولى : 
 درس المجتمع قدٌما 

 
 الحصة الثانٌة :

 درس التعلٌم فً الماضً 
 

واجب مشروعً الصغٌر 
    21صفحة 

 
Your digital footprint 

 
 

SB: 44-49 
 

AB: 59-64 
------------------------- 

Going places online 
 
 

SB: 50-52 
 

AB: 65-67 
 

  واجب
 171ص  - 141ص  

 االثنٌن
 004ما المقصود بالسلسلة الغذائٌة ؟ ص صفً

 الجمع بتفكٌك اآلحاد

  واجب
  061ص 

 الثالثاء
 006ما المقصود بالشبكة الغذائٌة ؟ ص صفً

 الجمع بتفكٌك اآلحاد

  واجب
 012ص 

 األربعاء
 صفً

 فكر وتحدث واكتب 
 مراجعة الدرس  001حل ص

 الجمع مع اعادة تجمٌع اآلحاد

 ملخص بصري  001حل ص واجب
 157ص 

 الخمٌس
  صفً

 الجمع مع اعادة تجمٌع اآلحاد

  واجب
 151ص 

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 00/ 02/  0202إلــى        01/  02/  0202مــن   الخطة االسبوعٌة

 الصف والشعبة: الثانً  ) د (

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 َذكز تعض آداب تالوج انقزآٌ انكزَى

 َتهى سىرج انشزح تالوج سهًُح 

َفسز يعاٍَ انكهًاخ وانًعًُ االجًانٍ 

 نسىرج انشزح

 

 ٌقرأ قراءة جهرٌة صحٌحة 
 ٌفسر معانً المفردات الجدٌدة 

 )إحضار كتاب الطالب الجزء الثانً)  مالحظة
 

To recognize the new words . 
To talk about different outdoor activities . 
To understand a short story. 

Reading :Anchor -Unit 2( Tummy Rumble) Practice reading the story Pages 
14,15,16 and 17 

Writing :Anchor -Unit 2(Tummy Rumble) Pages 11,16and 17 (At school) 

 االحد
 صفً

 انُىو األول 

 َتهى سىرج انشزح تالوج سهًُح 

انىاجة حفظ سىرج انشزح ويعاٍَ 

 انكهًاخ 

 

 انُىو انثاٍَ 

 تىضُح وشزح سىرج انشزح 

 انىاجة 

 ( 57حم صفحح رقى)

 

 انُىو انثانث 

َذكز انُعى انتٍ أَعًها هللا تعانً عهً 

 َثُه يحًد صهً هللا عهُه وسهى 

 

 انىاجة 

 حم انُشاط عهً انًُصح 

 (0من كتاب الطالب ) 041المفردات والتراكٌب صـ

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 1-Page 50 
Activity Book -Lesson1 -Page 40 

 Practice reading Page 50 (Learner’s Book) توظٌف ثالث كلمات فً جمل مفٌدة واجب

 االثنٌن
 مناقشة قصة بٌت وسط العاصفة  صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 2-Page 51 
Activity Book -Lesson 2 -Page 41 

  Liveworsheet قراءة القصة واجب

 الثالثاء
 قراءة ومناقشة القصة               صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 3-Page 52 
Activity Book -Lesson 3 -Page 42 

 واجب
استخراج الكلمات المنونة من القصة وتصنٌفها حسب 

 نوع التنوٌن 
Copy the words (Topic vocabulary) Learner’s Book Page 51 In your notebook. 

 األربعاء

 011متابعة القصة +المحادثة صـ  صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 4-Page 53 
Activity Book -Lesson4 -Page 43 

 من كتاب النشاط 20صـ            واجب
What can you do with a ball ? 
Write three sentences in your notebook . 

 
 الخمٌس

 متابعة القصة وحل التدرٌبات         صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 5-Page 54 
Activity Book -Lesson5 -Page 44 

 .………………………………………… من كتاب النشاط 24صـ   واجب



 

QM-119-F3 

kh 

 تابع الصف والشعبة :الثانً )د (

 الرٌاضٌات العلوم المادة
الدراسات االجتماعٌة و التربٌة 

 االخالقٌة
 التصمٌم و التكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 .اٌ َستكشف يفهىو انسهسهح انغذائُح 
اٌ ًَُز تٍُ انسهسهح انغذائُح وانشثكح انغذائُح 

. 

 ٌحدد الطالب الحدود المتساوٌة -

ٌجد ناتج الجمع باستخدام استراتٌجٌة -
 التفكٌك

 ٌجد ناتج الجمع مع اعادة تجمٌع اآلحاد-

 َصف أدوار و يسؤونُاخ األب و األو فٍ انًاضٍ 
 َستكشف انتعهُى قدًَا 

 Understand the need to be 
responsible online 

 Find information using websites 
and search engines 

 Understand how to behave in a 
computer lab 

 Form healthy practices when using 
computers 

 االحد
 صفً

االستكشاف . يا انذٌ تتغذي عهُه انحُىاَاخ ؟ 

 111ص
 الحدود الجمعٌة المتساوٌة

 الحصة األولى : 
 درس المجتمع قدٌما 

 
 الحصة الثانٌة :

 درس التعلٌم فً الماضً 
 

واجب مشروعً الصغٌر 
    21صفحة 

 
Your digital footprint 

 
 

SB: 44-49 
 

AB: 59-64 
------------------------- 

Going places online 
 
 

SB: 50-52 
 

AB: 65-67 
 

  واجب
 171ص  - 141ص  

 االثنٌن
 004ما المقصود بالسلسلة الغذائٌة ؟ ص صفً

 بتفكٌك اآلحادالجمع 

  واجب
  061ص 

 الثالثاء
 006ما المقصود بالشبكة الغذائٌة ؟ ص صفً

 الجمع بتفكٌك اآلحاد

  واجب
 012ص 

 األربعاء
 صفً

 فكر وتحدث واكتب 
 مراجعة الدرس  001حل ص

 الجمع مع اعادة تجمٌع اآلحاد

 ملخص بصري  001حل ص واجب
 157ص 

 الخمٌس
  صفً

 مع اعادة تجمٌع اآلحادالجمع 

  واجب
 151ص 

  



 

QM-119-F3 

kh 

  00/ 02/  0202إلــى        01/  02/  0202مــن   الخطة االسبوعٌة
 الصف والشعبة: الثانً  ) هـ(

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 َذكز تعض آداب تالوج انقزآٌ انكزَى

 َتهى سىرج انشزح تالوج سهًُح 

َفسز يعاٍَ انكهًاخ وانًعًُ االجًانٍ 

 نسىرج انشزح

 

 ٌقرأ قراءة جهرٌة صحٌحة 
 ٌفسر معانً المفردات الجدٌدة 

 )إحضار كتاب الطالب الجزء الثانً)  مالحظة
 

To recognize the new words . 
To talk about different outdoor activities . 
To understand a short story. 

Reading :Anchor -Unit 2( Tummy Rumble) Practice reading the story Pages 
14,15,16 and 17 

Writing :Anchor -Unit 2(Tummy Rumble) Pages 11,16and 17 (At school) 

 االحد
 صفً

 انُىو األول 

 َتهى سىرج انشزح تالوج سهًُح 

انىاجة حفظ سىرج انشزح ويعاٍَ 

 انكهًاخ 

 

 انُىو انثاٍَ 

 تىضُح وشزح سىرج انشزح 

 انىاجة 

 ( 57حم صفحح رقى)

 

 انُىو انثانث 

َذكز انُعى انتٍ أَعًها هللا تعانً عهً 

 َثُه يحًد صهً هللا عهُه وسهى 

 

 انىاجة 

 حم انُشاط عهً انًُصح 

 (0)من كتاب الطالب  041المفردات والتراكٌب صـ

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 1-Page 50 
Activity Book -Lesson1 -Page 40 

 Practice reading Page 50 (Learner’s Book) توظٌف ثالث كلمات فً جمل مفٌدة واجب

 االثنٌن
 مناقشة قصة بٌت وسط العاصفة  صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 2-Page 51 
Activity Book -Lesson 2 -Page 41 

  Liveworsheet قراءة القصة واجب

 الثالثاء
 قراءة ومناقشة القصة               صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 3-Page 52 
Activity Book -Lesson 3 -Page 42 

 واجب
استخراج الكلمات المنونة من القصة وتصنٌفها حسب 

 نوع التنوٌن 
Copy the words (Topic vocabulary) Learner’s Book Page 51 In your notebook. 

 األربعاء

 011متابعة القصة +المحادثة صـ  صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 4-Page 53 
Activity Book -Lesson4 -Page 43 

 من كتاب النشاط 20صـ            واجب
What can you do with a ball ? 
Write three sentences in your notebook . 

 
 الخمٌس

 متابعة القصة وحل التدرٌبات         صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 5-Page 54 
Activity Book -Lesson5 -Page 44 

 .………………………………………… من كتاب النشاط 24صـ   واجب



 

QM-119-F3 

kh 

 تابع الصف والشعبة :الثانً )هـ (

 الرٌاضٌات العلوم المادة
االجتماعٌة و التربٌة  الدراسات

 االخالقٌة
 التصمٌم و التكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 .اٌ َستكشف يفهىو انسهسهح انغذائُح 
اٌ ًَُز تٍُ انسهسهح انغذائُح وانشثكح انغذائُح 

. 

 ٌحدد الطالب الحدود المتساوٌة -

ٌجد ناتج الجمع باستخدام استراتٌجٌة -
 التفكٌك

 مع اعادة تجمٌع اآلحادٌجد ناتج الجمع -

 َصف أدوار و يسؤونُاخ األب و األو فٍ انًاضٍ 
 َستكشف انتعهُى قدًَا 

 Understand the need to be 
responsible online 

 Find information using websites 
and search engines 

 Understand how to behave in a 
computer lab 

 Form healthy practices when using 
computers 

 االحد
 صفً

االستكشاف . يا انذٌ تتغذي عهُه انحُىاَاخ ؟ 

 111ص
 الحدود الجمعٌة المتساوٌة

 الحصة األولى : 
 درس المجتمع قدٌما 

 
 الحصة الثانٌة :

 درس التعلٌم فً الماضً 
 

واجب مشروعً الصغٌر 
    21صفحة 

 
Your digital footprint 

 
 

SB: 44-49 
 

AB: 59-64 
------------------------- 

Going places online 
 
 

SB: 50-52 
 

AB: 65-67 
 

  واجب
 171ص  - 141ص  

 االثنٌن
 004ما المقصود بالسلسلة الغذائٌة ؟ ص صفً

 الجمع بتفكٌك اآلحاد

  واجب
  061ص 

 الثالثاء
 006ما المقصود بالشبكة الغذائٌة ؟ ص صفً

 الجمع بتفكٌك اآلحاد

  واجب
 012ص 

 األربعاء
 صفً

 فكر وتحدث واكتب 
 مراجعة الدرس  001حل ص

 الجمع مع اعادة تجمٌع اآلحاد

 ملخص بصري  001حل ص واجب
 157ص 

 الخمٌس
  صفً

 الجمع مع اعادة تجمٌع اآلحاد

  واجب
 151ص 

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 00/ 02/  0202إلــى        01/  02/  0202مــن   الخطة االسبوعٌة
 الصف والشعبة: الثانً  ) و (

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 َذكز تعض آداب تالوج انقزآٌ انكزَى

 َتهى سىرج انشزح تالوج سهًُح 

َفسز يعاٍَ انكهًاخ وانًعًُ االجًانٍ 

 نسىرج انشزح

 

 ٌقرأ قراءة جهرٌة صحٌحة 
 ٌفسر معانً المفردات الجدٌدة 

 )إحضار كتاب الطالب الجزء الثانً)  مالحظة
 

To recognize the new words . 
To talk about different outdoor activities . 
To understand a short story. 

Reading :Anchor -Unit 2( Tummy Rumble) Practice reading the story Pages 
14,15,16 and 17 

Writing :Anchor -Unit 2(Tummy Rumble) Pages 11,16and 17 (At school) 

 االحد
 صفً

 انُىو األول 

 َتهى سىرج انشزح تالوج سهًُح 

انىاجة حفظ سىرج انشزح ويعاٍَ 

 انكهًاخ 

 

 انُىو انثاٍَ 

 تىضُح وشزح سىرج انشزح 

 انىاجة 

 ( 57حم صفحح رقى)

 

 انُىو انثانث 

َذكز انُعى انتٍ أَعًها هللا تعانً عهً 

 َثُه يحًد صهً هللا عهُه وسهى 

 

 انىاجة 

 حم انُشاط عهً انًُصح 

 (0من كتاب الطالب ) 041المفردات والتراكٌب صـ

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 1-Page 50 
Activity Book -Lesson1 -Page 40 

 Practice reading Page 50 (Learner’s Book) توظٌف ثالث كلمات فً جمل مفٌدة واجب

 االثنٌن
 مناقشة قصة بٌت وسط العاصفة  صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 2-Page 51 
Activity Book -Lesson 2 -Page 41 

  Liveworsheet قراءة القصة واجب

 الثالثاء
 قراءة ومناقشة القصة               صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 3-Page 52 
Activity Book -Lesson 3 -Page 42 

 واجب
استخراج الكلمات المنونة من القصة وتصنٌفها حسب 

 نوع التنوٌن 
Copy the words (Topic vocabulary) Learner’s Book Page 51 In your notebook. 

 األربعاء

 011متابعة القصة +المحادثة صـ  صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 4-Page 53 
Activity Book -Lesson4 -Page 43 

 من كتاب النشاط 20صـ            واجب
What can you do with a ball ? 
Write three sentences in your notebook . 

 
 الخمٌس

 متابعة القصة وحل التدرٌبات         صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 5-Page 54 
Activity Book -Lesson5 -Page 44 

 .………………………………………… من كتاب النشاط 24صـ   واجب



 

QM-119-F3 

kh 

 تابع الصف والشعبة :الثانً ) و (

 الرٌاضٌات العلوم المادة
الدراسات االجتماعٌة و التربٌة 

 االخالقٌة
 التصمٌم و التكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 .اٌ َستكشف يفهىو انسهسهح انغذائُح 
اٌ ًَُز تٍُ انسهسهح انغذائُح وانشثكح انغذائُح 

. 

 ٌحدد الطالب الحدود المتساوٌة -

ٌجد ناتج الجمع باستخدام استراتٌجٌة -
 التفكٌك

 ٌجد ناتج الجمع مع اعادة تجمٌع اآلحاد-

 َصف أدوار و يسؤونُاخ األب و األو فٍ انًاضٍ 
 َستكشف انتعهُى قدًَا 

 Understand the need to be 
responsible online 

 Find information using websites 
and search engines 

 Understand how to behave in a 
computer lab 

 Form healthy practices when using 
computers 

 االحد
 صفً

االستكشاف . يا انذٌ تتغذي عهُه انحُىاَاخ ؟ 

 111ص
 الحدود الجمعٌة المتساوٌة

 الحصة األولى : 
 درس المجتمع قدٌما 

 
 الحصة الثانٌة :

 درس التعلٌم فً الماضً 
 

واجب مشروعً الصغٌر 
    21صفحة 

 
Your digital footprint 

 
 

SB: 44-49 
 

AB: 59-64 
------------------------- 

Going places online 
 
 

SB: 50-52 
 

AB: 65-67 
 

  واجب
 171ص  - 141ص  

 االثنٌن
 004ما المقصود بالسلسلة الغذائٌة ؟ ص صفً

 بتفكٌك اآلحادالجمع 

  واجب
  061ص 

 الثالثاء
 006ما المقصود بالشبكة الغذائٌة ؟ ص صفً

 الجمع بتفكٌك اآلحاد

  واجب
 012ص 

 األربعاء
 صفً

 فكر وتحدث واكتب 
 مراجعة الدرس  001حل ص

 الجمع مع اعادة تجمٌع اآلحاد

 ملخص بصري  001حل ص واجب
 157ص 

 الخمٌس
  صفً

 مع اعادة تجمٌع اآلحادالجمع 

  واجب
 151ص 

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

  00/ 02/  0202إلــى        01/  02/  0202مــن   الخطة االسبوعٌة
 الصف والشعبة: الثانً  ) ز (

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 َذكز تعض آداب تالوج انقزآٌ انكزَى

 َتهى سىرج انشزح تالوج سهًُح 

َفسز يعاٍَ انكهًاخ وانًعًُ االجًانٍ 

 نسىرج انشزح

 

 ٌقرأ قراءة جهرٌة صحٌحة 
 ٌفسر معانً المفردات الجدٌدة 

 )إحضار كتاب الطالب الجزء الثانً)  مالحظة
 

To recognize the new words . 
To talk about different outdoor activities . 
To understand a short story. 

Reading :Anchor -Unit 2( Tummy Rumble) Practice reading the story Pages 
14,15,16 and 17 

Writing :Anchor -Unit 2(Tummy Rumble) Pages 11,16and 17 (At school) 

 االحد
 صفً

 انُىو األول 

 َتهى سىرج انشزح تالوج سهًُح 

انىاجة حفظ سىرج انشزح ويعاٍَ 

 انكهًاخ 

 

 انُىو انثاٍَ 

 تىضُح وشزح سىرج انشزح 

 انىاجة 

 ( 57حم صفحح رقى)

 

 انُىو انثانث 

َذكز انُعى انتٍ أَعًها هللا تعانً عهً 

 َثُه يحًد صهً هللا عهُه وسهى 

 

 انىاجة 

 حم انُشاط عهً انًُصح 

 (0)من كتاب الطالب  041المفردات والتراكٌب صـ

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 1-Page 50 
Activity Book -Lesson1 -Page 40 

 Practice reading Page 50 (Learner’s Book) توظٌف ثالث كلمات فً جمل مفٌدة واجب

 االثنٌن
 مناقشة قصة بٌت وسط العاصفة  صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 2-Page 51 
Activity Book -Lesson 2 -Page 41 

  Liveworsheet قراءة القصة واجب

 الثالثاء
 قراءة ومناقشة القصة               صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 3-Page 52 
Activity Book -Lesson 3 -Page 42 

 واجب
استخراج الكلمات المنونة من القصة وتصنٌفها حسب 

 نوع التنوٌن 
Copy the words (Topic vocabulary) Learner’s Book Page 51 In your notebook. 

 األربعاء

 011متابعة القصة +المحادثة صـ  صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 4-Page 53 
Activity Book -Lesson4 -Page 43 

 من كتاب النشاط 20صـ            واجب
What can you do with a ball ? 
Write three sentences in your notebook . 

 
 الخمٌس

 متابعة القصة وحل التدرٌبات         صفً

Bridge to Success -Unit 3 -Fun and Games  
Learner’s Book -Lesson 5-Page 54 
Activity Book -Lesson5 -Page 44 

 .………………………………………… من كتاب النشاط 24صـ   واجب



 

QM-119-F3 

kh 

 تابع الصف والشعبة :الثانً ) ز (

 الرٌاضٌات العلوم المادة
االجتماعٌة و التربٌة  الدراسات

 االخالقٌة
 التصمٌم و التكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 .اٌ َستكشف يفهىو انسهسهح انغذائُح 
اٌ ًَُز تٍُ انسهسهح انغذائُح وانشثكح انغذائُح 

. 

 ٌحدد الطالب الحدود المتساوٌة -

ٌجد ناتج الجمع باستخدام استراتٌجٌة -
 التفكٌك

 مع اعادة تجمٌع اآلحادٌجد ناتج الجمع -

 َصف أدوار و يسؤونُاخ األب و األو فٍ انًاضٍ 
 َستكشف انتعهُى قدًَا 

 Understand the need to be 
responsible online 

 Find information using websites 
and search engines 

 Understand how to behave in a 
computer lab 

 Form healthy practices when using 
computers 

 االحد
 صفً

االستكشاف . يا انذٌ تتغذي عهُه انحُىاَاخ ؟ 

 111ص
 الحدود الجمعٌة المتساوٌة

 الحصة األولى : 
 درس المجتمع قدٌما 

 
 الحصة الثانٌة :

 درس التعلٌم فً الماضً 
 

واجب مشروعً الصغٌر 
    21صفحة 

 
Your digital footprint 

 
 

SB: 44-49 
 

AB: 59-64 
------------------------- 

Going places online 
 
 

SB: 50-52 
 

AB: 65-67 
 

  واجب
 171ص  - 141ص  

 االثنٌن
 004ما المقصود بالسلسلة الغذائٌة ؟ ص صفً

 الجمع بتفكٌك اآلحاد

  واجب
  061ص 

 الثالثاء
 006ما المقصود بالشبكة الغذائٌة ؟ ص صفً

 الجمع بتفكٌك اآلحاد

  واجب
 012ص 

 األربعاء
 صفً

 فكر وتحدث واكتب 
 مراجعة الدرس  001حل ص

 الجمع مع اعادة تجمٌع اآلحاد

 ملخص بصري  001حل ص واجب
 157ص 

 الخمٌس
  صفً

 الجمع مع اعادة تجمٌع اآلحاد

  واجب
 151ص 

 
 


