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  19/ 11/  2020إلــى        15/  11/ 2020مــن     الخطة االسبوعٌة  
 ) أ (  الثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

رضى هللا )يذكز ثعض صفبت عهى ثن أثي طبنت 

 (عنو
 (رضى هللا عنو)يعزف أثنبء عهى ثن أثي طبنت 

 (حسن انىضىء)يسًع انحذيث انشزيف غيجب 

  ٌقرأ قراءة جهرٌة صحٌحة
ٌتحدث باللغة العربٌة و بجمل صحٌحة عن 

 الموضوع المطلوب

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

 االحد
 صفي

  انيىو األول

  استكًبل شزح درس عهى ثن أثي طبنت رضى هللا عنو

  انىاجت

 (401حم اننشبط األول في انكتبة انًذرسي)صفحة 

 

 

 

  انيىو انثبني

أثنبءه ثأسًبء -عالو يذل تسًية عهى ثن أثي طبنت 

  انصحبثة رضى هللا عنو

 

  انىاجت

  ( ثبنكتبة انًذرسي401حم صفحة رقى)

 

 

 

  انيىو انثبني

 (تسًيع حذيث )حسن انىضىء

  سمٌةالالجملة ا

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 9-Page 79 
Activity Book –Lesson 9 –Page 65 

 Activity Book –Page 64 (Copy the words in your notebook) دفتر النسخفً  كتابة خمس جمل اسمٌة  واجب

 االثنين
  سمٌةالمتابعة الجملة ا صفي

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 10-Page 80 
Activity Book –Lesson 10-Page 66 

 .........................................… ....................… واجب

 الثالثاء
  الجملة الفعلٌة صفي

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 11-Page 81 
Activity Book –Lesson 11-Page 67 

 Write 5 sentences using these words (hen, egg, tent, pen, jet,) كتابة خمس جمل فعلٌة  فً دفتر النسخ واجب

 األربعاء
  التاء المفتوحة والتاء المربوطة صفي

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 12–Page 82 
Activity Book –Lesson 12-Page 68 

 ......................................… ...............................… واجب

 الخميس
 قراءة )فهم واستٌعاب( +تحدث صفي

Bridge to Success –Unit 4 –Making things  
Learner’s Book –Lesson 13-Page 83 
Activity Book –Lesson 13-Page 69 

 Live worksheet .............................… واجب
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 ) أ ( الثانيوالشعبة :تابع الصف 

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 والتكنولوجٌاالتصمٌم 

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يتذكز يفهىو األدوات وانتكنىنىجيب
  يجين كيف تسبعذنب انتكنىنىجيب

 يجين خطىات عًهية انتصًيى
 انتذرة عهى يهبرات انعهىو

 استزاتيجية انتفكيك نهطزحيستخذو 

 يجذ نبتج طزح انًسبئم انكاليية ثخطىتين

 يتحقق ين انطزح ثجًهة جًع

  نتعرف على قصة أول
شهٌد سجلته دولة 

 .االمارات

  ًنبٌن كٌفٌة التصرف ف
  المدرسة

 

• Understand the project requirements. 

• Identify the materials needed. to 
complete the project. 

• Complete their final plan in detail. 

• Get started on their project. 

 

 االحد
 صفي

  حم اسئهة انًزاجعة

 474-468صفحة 
 التحقق من الطرح

 : الحصة األولى
 دراسات اجتماعٌة 
  درس شجاعة بطل

 
 : الحصة الثانٌة
 تربٌة أخالقٌة

درس أنا و أصدقائً فً  
  المدرسة

 
 

تلوٌن على الكتاب واجب 
 88صفحة 

 

Unit 5 

 STREAM Project 

Design a car 

 

 266 - 265  واجب

 االثنين
 استراتيجية حل المسائل  تدرٌب على مهارات العلوم صفي

 272  ورقة تدرٌبٌة على المنصة واجب

 الثالثاء
 المسائل الكالمية المكونة من خطوتين تدرٌب على مهارات العلوم صفي

 واجب
 ورقة تدرٌبٌة على المنصة

 
277 - 278 

 األربعاء
 الطرح بتفكيك االعداد تدرٌب على مهارات العلوم صفي

 واجب
 ورقة تدرٌبٌة على المنصة

 
233  

 الخميس
 الطرح بتفكيك االعداد  صفي

 234  واجب
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  19/ 11 / 2020إلــى        15/  11/ 2020مــن     الخطة االسبوعٌة
 (ب)   الثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

رضى هللا )يذكز ثعض صفبت عهى ثن أثي طبنت 

 (عنو
 (رضى هللا عنو)يعزف أثنبء عهى ثن أثي طبنت 

 (حسن انىضىء)يسًع انحذيث انشزيف غيجب 

 ٌقرأ الطالب قراءة جهرٌة سلٌمة 
 ٌمٌز بٌن أقسام الكلمة

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

 االحد
 صفي

  انيىو األول

  استكًبل شزح درس عهى ثن أثي طبنت رضى هللا عنو

  انىاجت

 (401 حم اننشبط األول في انكتبة انًذرسي)صفحة

 

 

 

  انيىو انثبني

أثنبءه ثأسًبء -عالو يذل تسًية عهى ثن أثي طبنت 

  انصحبثة رضى هللا عنو

 

  انىاجت

  ( ثبنكتبة انًذرسي401حم صفحة رقى)

 

 

 

  انيىو انثبني

 (تسًيع حذيث )حسن انىضىء

 كف صغٌرة ٠٦٢االستماع 

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 9-Page 79 
Activity Book –Lesson 9 –Page 65 

  واجب
Activity Book –Page 64 (Copy the words in your 
notebook) 

 االثنين
 االسم""اقسام الكلمة  صفي

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 10-Page 80 
Activity Book –Lesson 10-Page 66 

 .........................................… كتابة كلمات تدل على أنواع االسم بدفتر النسخ واجب

 الثالثاء
 أقسام الكلمة "الفعل" صفي

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 11-Page 81 
Activity Book –Lesson 11-Page 67 

 جمل تحتوي على أفعال فً دفتر النسخكتابة  واجب
Write 5 sentences using these words (hen, egg, tent, pen, 
jet,) 

 األربعاء
 صفي

 التنوٌن 
 حل حرف القاف فً كتاب حروفً 

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 12–Page 82 
Activity Book –Lesson 12-Page 68 

 ......................................…  واجب

 الخميس
 أشكال التاء  صفي

Bridge to Success –Unit 4 –Making things  
Learner’s Book –Lesson 13-Page 83 
Activity Book –Lesson 13-Page 69 

 Live worksheet  واجب
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 (ب) الثانيتابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصمٌم والتكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يتذكز يفهىو األدوات وانتكنىنىجيب
  يجين كيف تسبعذنب انتكنىنىجيب

 يجين خطىات عًهية انتصًيى
 انتذرة عهى يهبرات انعهىو

 يستخذو استزاتيجية انتفكيك نهطزح

 انًسبئم انكاليية ثخطىتين يجذ نبتج طزح

 يتحقق ين انطزح ثجًهة جًع

  نتعرف على قصة أول
شهٌد سجلته دولة 

 .االمارات

  ًنبٌن كٌفٌة التصرف ف
  المدرسة

 

• Understand the project requirements. 

• Identify the materials needed. to 
complete the project. 

• Complete their final plan in detail. 

• Get started on their project. 

 

 االحد
 صفي

  حم اسئهة انًزاجعة

 474-468صفحة 
 التحقق من الطرح

 : الحصة األولى
 دراسات اجتماعٌة 
  درس شجاعة بطل

 
 : الحصة الثانٌة
 تربٌة أخالقٌة

درس أنا و أصدقائً فً  
  المدرسة

 
 

واجب تلوٌن على الكتاب 
 88صفحة 

 

Unit 5 

 STREAM Project 

Design a car 

 

 266 - 265  واجب

 االثنين
 استراتيجية حل المسائل  تدرٌب على مهارات العلوم صفي

 272  ورقة تدرٌبٌة على المنصة واجب

 الثالثاء
 المسائل الكالمية المكونة من خطوتين تدرٌب على مهارات العلوم صفي

 واجب
 ورقة تدرٌبٌة على المنصة

 
277 - 278 

 األربعاء
 الطرح بتفكيك االعداد تدرٌب على مهارات العلوم صفي

 واجب
 ورقة تدرٌبٌة على المنصة

 
233  

 الخميس
 الطرح بتفكيك االعداد  صفي

 234  واجب
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  19/ 11/  2020إلــى        15/  11/ 2020مــن     الخطة االسبوعٌة
 (ج)   الثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

رضى هللا )يذكز ثعض صفبت عهى ثن أثي طبنت 

 (عنو
 (رضى هللا عنو)يعزف أثنبء عهى ثن أثي طبنت 

 (حسن انىضىء)يسًع انحذيث انشزيف غيجب 

 ٌقرأ الطالب قراءة جهرٌة سلٌمة 
 ٌمٌز بٌن أقسام الكلمة

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

 االحد
 صفي

  انيىو األول

  استكًبل شزح درس عهى ثن أثي طبنت رضى هللا عنو

  انىاجت

 (401حم اننشبط األول في انكتبة انًذرسي)صفحة 

 

 

 

  انيىو انثبني

أثنبءه ثأسًبء -عالو يذل تسًية عهى ثن أثي طبنت 

  انصحبثة رضى هللا عنو

 

  انىاجت

  ( ثبنكتبة انًذرسي401حم صفحة رقى)

 

 

 

  انيىو انثبني

 (تسًيع حذيث )حسن انىضىء

 كف صغٌرة ٠٦٢االستماع 

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 9-Page 79 
Activity Book –Lesson 9 –Page 65 

  واجب
Activity Book –Page 64 (Copy the words in your 
notebook) 

 االثنين
 االسم""اقسام الكلمة  صفي

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 10-Page 80 
Activity Book –Lesson 10-Page 66 

 .........................................… كتابة كلمات تدل على أنواع االسم بدفتر النسخ واجب

 الثالثاء
 أقسام الكلمة "الفعل" صفي

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 11-Page 81 
Activity Book –Lesson 11-Page 67 

 كتابة جمل تحتوي على أفعال فً دفتر النسخ واجب
Write 5 sentences using these words (hen, egg, tent, pen, 
jet,) 

 األربعاء
 صفي

 التنوٌن 
 حل حرف القاف فً كتاب حروفً 

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 12–Page 82 
Activity Book –Lesson 12-Page 68 

 ......................................…  واجب

 الخميس
 أشكال التاء  صفي

Bridge to Success –Unit 4 –Making things  
Learner’s Book –Lesson 13-Page 83 
Activity Book –Lesson 13-Page 69 

 Live worksheet  واجب
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 ( ج) الثانيتابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصمٌم والتكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يتذكز يفهىو األدوات وانتكنىنىجيب
  يجين كيف تسبعذنب انتكنىنىجيب

 يجين خطىات عًهية انتصًيى
 انتذرة عهى يهبرات انعهىو

 يستخذو استزاتيجية انتفكيك نهطزح

 يجذ نبتج طزح انًسبئم انكاليية ثخطىتين

 يتحقق ين انطزح ثجًهة جًع

  نتعرف على قصة أول
شهٌد سجلته دولة 

 .االمارات

  ًنبٌن كٌفٌة التصرف ف
  المدرسة

 

• Understand the project requirements. 

• Identify the materials needed. to 
complete the project. 

• Complete their final plan in detail. 

• Get started on their project. 

 

 االحد
 صفي

  حم اسئهة انًزاجعة

 474-468صفحة 
 التحقق من الطرح

 : الحصة األولى
 دراسات اجتماعٌة 
  درس شجاعة بطل

 
 : الحصة الثانٌة
 تربٌة أخالقٌة

درس أنا و أصدقائً فً  
  المدرسة

 
 

واجب تلوٌن على الكتاب 
 88صفحة 

 

Unit 5 

 STREAM Project 

Design a car 

 

 266 - 265  واجب

 االثنين
 استراتيجية حل المسائل  تدرٌب على مهارات العلوم صفي

 272  ورقة تدرٌبٌة على المنصة واجب

 الثالثاء
 المسائل الكالمية المكونة من خطوتين تدرٌب على مهارات العلوم صفي

 واجب
 ورقة تدرٌبٌة على المنصة

 
277 - 278 

 األربعاء
 بتفكيك االعدادالطرح  تدرٌب على مهارات العلوم صفي

 واجب
 ورقة تدرٌبٌة على المنصة

 
233  

 الخميس
 الطرح بتفكيك االعداد  صفي

 234  واجب
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  19/ 11/  2020إلــى        15/  11/ 2020مــن     الخطة االسبوعٌة
 ( د)  الثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 التعلمنواتج 
 
 

 الــيـــوم

رضى هللا )يذكز ثعض صفبت عهى ثن أثي طبنت 

 (عنو
 (رضى هللا عنو)يعزف أثنبء عهى ثن أثي طبنت 

 (حسن انىضىء)يسًع انحذيث انشزيف غيجب 

 ٌقرأ الطالب قراءة جهرٌة سلٌمة 
 ٌمٌز بٌن أقسام الكلمة

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

 االحد
 صفي

  انيىو األول

  استكًبل شزح درس عهى ثن أثي طبنت رضى هللا عنو

  انىاجت

 (401حم اننشبط األول في انكتبة انًذرسي)صفحة 

 

 

 

  انيىو انثبني

أثنبءه ثأسًبء -عالو يذل تسًية عهى ثن أثي طبنت 

  انصحبثة رضى هللا عنو

 

  انىاجت

  ( ثبنكتبة انًذرسي401رقى)حم صفحة 

 

 

 

  انيىو انثبني

 (تسًيع حذيث )حسن انىضىء

 كف صغٌرة ٠٦٢االستماع 

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 7-Page 77 
Activity Book –Lesson 7 –Page 63 

  واجب
Activity Book –Page 63 (exercise 3 – write about your 
collage). 

 االثنين
 االسم""اقسام الكلمة  صفي

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 8-Page 78 
Activity Book –Lesson 8-Page 64 

 كتابة كلمات تدل على أنواع االسم بدفتر النسخ واجب
A .B - P 64 – exercise 1 – copy the words from the word 
box to your notebook – draw pictures. 

 الثالثاء
 أقسام الكلمة "الفعل" صفي

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 9-Page 79 
Activity Book –Lesson 9 –Page 65 

 .Write more words with short – e – sound كتابة جمل تحتوي على أفعال فً دفتر النسخ واجب

 األربعاء
 صفي

 التنوٌن 
 حل حرف القاف فً كتاب حروفً 

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 10-Page 80 
Activity Book –Lesson 10-Page 66 

 .....................................................…  واجب

 الخميس

 أشكال التاء  صفي

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 11-Page 81 
Activity Book –Lesson 11-Page 67 

  واجب
Write 5 sentences using theses words (hen ,egg, tent 
,pen , jet,) 
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 ( د) الثانيتابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصمٌم والتكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يتذكز يفهىو األدوات وانتكنىنىجيب
  يجين كيف تسبعذنب انتكنىنىجيب

 يجين خطىات عًهية انتصًيى
 انتذرة عهى يهبرات انعهىو

 يستخذو استزاتيجية انتفكيك نهطزح

 انًسبئم انكاليية ثخطىتينيجذ نبتج طزح 

 يتحقق ين انطزح ثجًهة جًع

  نتعرف على قصة أول
شهٌد سجلته دولة 

 .االمارات

  ًنبٌن كٌفٌة التصرف ف
  المدرسة

 

• Understand the project requirements. 

• Identify the materials needed. to 
complete the project. 

• Complete their final plan in detail. 

• Get started on their project. 

 

 االحد
 صفي

  حم اسئهة انًزاجعة

 474-468صفحة 
 التحقق من الطرح

 : الحصة األولى
 دراسات اجتماعٌة 
  درس شجاعة بطل

 
 : الحصة الثانٌة
 تربٌة أخالقٌة

درس أنا و أصدقائً فً  
  المدرسة

 
 

واجب تلوٌن على الكتاب 
 88صفحة 

 

Unit 5 

 STREAM Project 

Design a car 

 

 266 - 265  واجب

 االثنين
 استراتيجية حل المسائل  تدرٌب على مهارات العلوم صفي

 272  ورقة تدرٌبٌة على المنصة واجب

 الثالثاء
 المسائل الكالمية المكونة من خطوتين تدرٌب على مهارات العلوم صفي

 واجب
 ورقة تدرٌبٌة على المنصة

 
277 - 278 

 األربعاء
 الطرح بتفكيك االعداد تدرٌب على مهارات العلوم صفي

 واجب
 ورقة تدرٌبٌة على المنصة

 
233  

 الخميس
 الطرح بتفكيك االعداد  صفي

 234  واجب
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  19/ 11/  2020إلــى        15/  11/ 2020مــن     الخطة االسبوعٌة
 ( هـ)  الثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

رضى هللا )يذكز ثعض صفبت عهى ثن أثي طبنت 

 (عنو
 (رضى هللا عنو)يعزف أثنبء عهى ثن أثي طبنت 

 (حسن انىضىء)يسًع انحذيث انشزيف غيجب 

 ٌقرأ الطالب قراءة جهرٌة سلٌمة 
 ٌمٌز بٌن أقسام الكلمة

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

 االحد
 صفي

  انيىو األول

  استكًبل شزح درس عهى ثن أثي طبنت رضى هللا عنو

  انىاجت

 (401حم اننشبط األول في انكتبة انًذرسي)صفحة 

 

 

 

  انيىو انثبني

أثنبءه ثأسًبء - عالو يذل تسًية عهى ثن أثي طبنت

  انصحبثة رضى هللا عنو

 

  انىاجت

  ( ثبنكتبة انًذرسي401حم صفحة رقى)

 

 

 

  انيىو انثبني

 (تسًيع حذيث )حسن انىضىء

 كف صغٌرة ٠٦٢االستماع 

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 7-Page 77 
Activity Book –Lesson 7 –Page 63 

  واجب
Activity Book –Page 63 (exercise 3 – write about your 
collage). 

 االثنين
 االسم""اقسام الكلمة  صفي

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 8-Page 78 
Activity Book –Lesson 8-Page 64 

 بدفتر النسخكتابة كلمات تدل على أنواع االسم  واجب
A .B - P 64 – exercise 1 – copy the words from the word 
box to your notebook – draw pictures. 

 الثالثاء
 أقسام الكلمة "الفعل" صفي

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 9-Page 79 
Activity Book –Lesson 9 –Page 65 

 .Write more words with short – e – sound كتابة جمل تحتوي على أفعال فً دفتر النسخ واجب

 األربعاء
 صفي

 التنوٌن 
 حل حرف القاف فً كتاب حروفً 

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 10-Page 80 
Activity Book –Lesson 10-Page 66 

 .....................................................…  واجب

 الخميس

 أشكال التاء  صفي

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 11-Page 81 
Activity Book –Lesson 11-Page 67 

  واجب
Write 5 sentences using theses words (hen ,egg, tent 
,pen , jet,) 



 

QM-119-F3 

kh 

 (هـ)  الثانيتابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصمٌم والتكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يتذكز يفهىو األدوات وانتكنىنىجيب
  يجين كيف تسبعذنب انتكنىنىجيب

 عًهية انتصًيىيجين خطىات 
 انتذرة عهى يهبرات انعهىو

 يستخذو استزاتيجية انتفكيك نهطزح

 يجذ نبتج طزح انًسبئم انكاليية ثخطىتين

 يتحقق ين انطزح ثجًهة جًع

  نتعرف على قصة أول
شهٌد سجلته دولة 

 .االمارات

  ًنبٌن كٌفٌة التصرف ف
  المدرسة

 

• Understand the project requirements. 

• Identify the materials needed. to 
complete the project. 

• Complete their final plan in detail. 

• Get started on their project. 

 

 االحد
 صفي

  حم اسئهة انًزاجعة

 474-468صفحة 
 التحقق من الطرح

 : الحصة األولى
 دراسات اجتماعٌة 
  درس شجاعة بطل

 
 : الحصة الثانٌة

 أخالقٌة تربٌة
درس أنا و أصدقائً فً  

  المدرسة
 
 

واجب تلوٌن على الكتاب 
 88صفحة 

 

Unit 5 

 STREAM Project 

Design a car 

 

 266 - 265  واجب

 االثنين
 استراتيجية حل المسائل  تدرٌب على مهارات العلوم صفي

 272  ورقة تدرٌبٌة على المنصة واجب

 الثالثاء
 المسائل الكالمية المكونة من خطوتين مهارات العلومتدرٌب على  صفي

 واجب
 ورقة تدرٌبٌة على المنصة

 
277 - 278 

 األربعاء
 الطرح بتفكيك االعداد تدرٌب على مهارات العلوم صفي

 واجب
 ورقة تدرٌبٌة على المنصة

 
233  

 الخميس
 الطرح بتفكيك االعداد  صفي

 234  واجب

 

  



 

QM-119-F3 

kh 

  19/ 11/  2020إلــى        15/  11/ 2020مــن     االسبوعٌةالخطة 
 ( و)   الثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

رضى هللا )يذكز ثعض صفبت عهى ثن أثي طبنت 

 (عنو
 (رضى هللا عنو)يعزف أثنبء عهى ثن أثي طبنت 

 (حسن انىضىء)يسًع انحذيث انشزيف غيجب 

  ٌقرأ قراءة جهرٌة صحٌحة
ٌتحدث باللغة العربٌة و بجمل صحٌحة عن الموضوع 

 المطلوب

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

 االحد
 صفي

  انيىو األول

  رضى هللا عنو استكًبل شزح درس عهى ثن أثي طبنت

  انىاجت

 (401حم اننشبط األول في انكتبة انًذرسي)صفحة 

 

 

 

  انيىو انثبني

أثنبءه ثأسًبء -عالو يذل تسًية عهى ثن أثي طبنت 

  انصحبثة رضى هللا عنو

 

  انىاجت

  ( ثبنكتبة انًذرسي401حم صفحة رقى)

 

 

 

  انيىو انثبني

 (تسًيع حذيث )حسن انىضىء

  الجملة االسمٌة

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 7-Page 77 
Activity Book –Lesson 7 –Page 63 

 كتابة خمس جمل اسمٌة  فً دفتر النسخ واجب
Activity Book –Page 63 (exercise 3 – write about your 
collage). 

 االثنين
  متابعة الجملة االسمٌة صفي

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 8-Page 78 
Activity Book –Lesson 8-Page 64 

 ....................… واجب
A .B - P 64 – exercise 1 – copy the words from the word 
box to your notebook – draw pictures. 

 الثالثاء
  الفعلٌةالجملة  صفي

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 9-Page 79 
Activity Book –Lesson 9 –Page 65 

 .Write more words with short – e – sound كتابة خمس جمل فعلٌة  فً دفتر النسخ واجب

 األربعاء
  التاء المفتوحة والتاء المربوطة صفي

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 10-Page 80 
Activity Book –Lesson 10-Page 66 

 .....................................................… ...............................… واجب

 الخميس

 قراءة )فهم واستٌعاب( +تحدث صفي

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 11-Page 81 
Activity Book –Lesson 11-Page 67 

 .............................… واجب
Write 5 sentences using theses words (hen ,egg, tent 
,pen , jet,) 



 

QM-119-F3 

kh 

 (و)  الثانيتابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصمٌم والتكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يتذكز يفهىو األدوات وانتكنىنىجيب
  يجين كيف تسبعذنب انتكنىنىجيب

 يجين خطىات عًهية انتصًيى
 انتذرة عهى يهبرات انعهىو

 يستخذو استزاتيجية انتفكيك نهطزح

 نبتج طزح انًسبئم انكاليية ثخطىتينيجذ 

 يتحقق ين انطزح ثجًهة جًع

  نتعرف على قصة أول
شهٌد سجلته دولة 

 .االمارات

  ًنبٌن كٌفٌة التصرف ف
  المدرسة

 

• Understand the project requirements. 

• Identify the materials needed. to 
complete the project. 

• Complete their final plan in detail. 

• Get started on their project. 

 

 االحد
 صفي

  حم اسئهة انًزاجعة

 474-468صفحة 
 التحقق من الطرح

 : الحصة األولى
 دراسات اجتماعٌة 
  درس شجاعة بطل

 
 : الحصة الثانٌة
 تربٌة أخالقٌة

درس أنا و أصدقائً فً  
  المدرسة

 
 

واجب تلوٌن على الكتاب 
 88صفحة 

 

Unit 5 

 STREAM Project 

Design a car 

 

 266 - 265  واجب

 االثنين
 استراتيجية حل المسائل  تدرٌب على مهارات العلوم صفي

 272  ورقة تدرٌبٌة على المنصة واجب

 الثالثاء
 المسائل الكالمية المكونة من خطوتين تدرٌب على مهارات العلوم صفي

 واجب
 ورقة تدرٌبٌة على المنصة

 
277 - 278 

 األربعاء
 الطرح بتفكيك االعداد تدرٌب على مهارات العلوم صفي

 واجب
 ورقة تدرٌبٌة على المنصة

 
233  

 الخميس
 الطرح بتفكيك االعداد  صفي

 234  واجب

 

  



 

QM-119-F3 

kh 

  19/ 11/  2020إلــى        15/  11/ 2020مــن     الخطة االسبوعٌة
 ( ز)  الثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

رضى هللا )يذكز ثعض صفبت عهى ثن أثي طبنت 

 (عنو
 (رضى هللا عنو) يعزف أثنبء عهى ثن أثي طبنت

 (حسن انىضىء)يسًع انحذيث انشزيف غيجب 

  ٌقرأ قراءة جهرٌة صحٌحة
صحٌحة عن الموضوع ٌتحدث باللغة العربٌة و بجمل 

 المطلوب

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

 االحد
 صفي

  انيىو األول

  استكًبل شزح درس عهى ثن أثي طبنت رضى هللا عنو

  انىاجت

 (401حم اننشبط األول في انكتبة انًذرسي)صفحة 

 

 

 

  انيىو انثبني

أثنبءه ثأسًبء -يذل تسًية عهى ثن أثي طبنت عالو 

  انصحبثة رضى هللا عنو

 

  انىاجت

  ( ثبنكتبة انًذرسي401حم صفحة رقى)

 

 

 

  انيىو انثبني

 (تسًيع حذيث )حسن انىضىء

  الجملة االسمٌة

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 7-Page 77 
Activity Book –Lesson 7 –Page 63 

 كتابة خمس جمل اسمٌة  فً دفتر النسخ واجب
Activity Book –Page 63 (exercise 3 – write about your 
collage). 

 االثنين
  متابعة الجملة االسمٌة صفي

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 8-Page 78 
Activity Book –Lesson 8-Page 64 

 ....................… واجب
A .B - P 64 – exercise 1 – copy the words from the word 
box to your notebook – draw pictures. 

 الثالثاء
  الجملة الفعلٌة صفي

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 9-Page 79 
Activity Book –Lesson 9 –Page 65 

 .Write more words with short – e – sound كتابة خمس جمل فعلٌة  فً دفتر النسخ واجب

 األربعاء
  التاء المفتوحة والتاء المربوطة صفي

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 10-Page 80 
Activity Book –Lesson 10-Page 66 

 .....................................................… ...............................… واجب

 الخميس

 قراءة )فهم واستٌعاب( +تحدث صفي

Bridge to Success –Unit 4-Making things  
Learner’s Book –Lesson 11-Page 81 
Activity Book –Lesson 11-Page 67 

 .............................… واجب
Write 5 sentences using theses words (hen ,egg, tent 
,pen , jet,) 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز)  الثانيتابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصمٌم والتكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يفهىو األدوات وانتكنىنىجيبيتذكز 
  يجين كيف تسبعذنب انتكنىنىجيب

 يجين خطىات عًهية انتصًيى
 انتذرة عهى يهبرات انعهىو

 يستخذو استزاتيجية انتفكيك نهطزح

 يجذ نبتج طزح انًسبئم انكاليية ثخطىتين

 يتحقق ين انطزح ثجًهة جًع

  نتعرف على قصة أول
شهٌد سجلته دولة 

 .االمارات

  كٌفٌة التصرف فً نبٌن
  المدرسة

 

• Understand the project requirements. 

• Identify the materials needed. to 
complete the project. 

• Complete their final plan in detail. 

• Get started on their project. 

 

 االحد
 صفي

  حم اسئهة انًزاجعة

 474-468صفحة 
 التحقق من الطرح

 : الحصة األولى
 دراسات اجتماعٌة 
  درس شجاعة بطل

 
 : الحصة الثانٌة
 تربٌة أخالقٌة

درس أنا و أصدقائً فً  
  المدرسة

 
 

واجب تلوٌن على الكتاب 
 88صفحة 

 

Unit 5 

 STREAM Project 

Design a car 

 

 266 - 265  واجب

 االثنين
 المسائلاستراتيجية حل   تدرٌب على مهارات العلوم صفي

 272  ورقة تدرٌبٌة على المنصة واجب

 الثالثاء
 المسائل الكالمية المكونة من خطوتين تدرٌب على مهارات العلوم صفي

 واجب
 ورقة تدرٌبٌة على المنصة

 
277 - 278 

 األربعاء
 الطرح بتفكيك االعداد تدرٌب على مهارات العلوم صفي

 واجب
 المنصةورقة تدرٌبٌة على 

 
233  

 الخميس
 الطرح بتفكيك االعداد  صفي

 234  واجب

 


