
 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 18/ 01/  8102إلــى         14/  01/  8102لألســـبـوع مــن                           ( أ)  الثاني4  الصف والشعبة

 

 English انهغخ انؼزثيخ انتزثيخ اإلسالييخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 سىرح انؼظز تالوح سهيًخ  يتهى

   انًذيتذرة ػهى َطق انسكىٌ يغ 

 يفسز انتهًيذ انًفزداد يٍ خالل انًزادف وانًؼُى

 يقزأ انتهًيذ قزاءح جهزيخ طذيذخ يغ انضجظ

To recognize the new vocabulary words 
To talk about outdoor activities 

Reading (Anchor) Prepare Pages  

Writing (Anchor) :Page    (at school)  

 االدذ
 طفي

 سىرح انؼظز يىو األول :ان
 : تالوة سورة العصر طفي 

 : يحفظ اآلياتواجت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انخبَي 

 : يتدرب نطق السكون مع المد طفي 

 : تحضير االمتحان واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 انيىو انخبنج: 

 :امتحان التقويم األول  طفي

 _ :  واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

** يالدظخ : يزجى إدضبر انكتبة دست جذول انذظض 

 .انذراسي

 001/001نتزاكيت طـيُبقشخ انًفزداد وا
Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 

Learner’s Book Pages 50,51 

 Activity Book Page 40 اختيبر حالث كهًبد وتىظيفهب في جًم طذيذخ واجت

 االحُيٍ
 قزاءح ويُبقشخ اضذك تضذك نك انذَيب طفي

Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 
Learner’s Book Pages 52,53 

Activity Book Page 41 

 Activity Book Page 42 يزاجؼخ الختجبر انتقىيى األول واجت

 انخالحبء
 Pop Quiz انتقىيى األول  طفي

 Activity Book Page 43 يٍ كتبة انُشبط 73طـ واجت

 األرثؼبء
 يتبثؼخ درس اضذك تضذك نك انذَيب طفي

Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 
Learner’s Book Pages 54,55 

 Prepare speaking about your favourite game يٍ كتبة انُشبط 73طـ واجت

 انخًيس
 081اطُغ رواثظ طـ طفي

Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 
Learner’s Book Page 56 

 Activity Book Page 46  واجت

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) الثاني4  شعبةالصف والتابع 
 

 انتزثيخ األخالقيخ انذراسبد االجتًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يتؼزف ػهى يفهىو انًىطٍ انجيئي .

 اٌ يجيٍ اَىاع انًىاطٍ انجيئيخ .

 يفكك انطالة انذذود انجًؼيخ نالػذاد

 اػبدح تجًيغ االدبد كؼشزاد 

 ى انقذيى يتؼزف قبراد انؼبن

يذذد يىقغ االيبراد ثبنُسجخ نهىطٍ انؼزثي و 

 انخهيخ انؼزثي

 يىضخ كيف يجت اٌ يكىٌ داخم انًذرسخ

 االدذ
 066 - 061انجًغ ثتفكيك األػذاد ص  االختجبر االول نهفظم انذراسي االول طفي

 انيىو األول دم أَشطخ انذرس داخم انظف 

يٍ تهىو تذريت انطالة ػهى دفع انقبراد واجت 

  18طفذخ 

 

 

 انيىو انخبَي دم أَشطخ انذرس داخم انظف 

  16واجت تهىيٍ طفذخ 

 

 ادضبر انكتبة و انىاججبد دست جذول انذظض

 درس طجبح انخيز يذرستي

انىاجت رسى طىر تىضخ انجيئخ انًذرسيخ انًُظًخ 

 انُظيفخ ودفظهب ثبنًهف

يالدظخ )نقذ ارسم يغ انطبنت طىرح انسيزح 

هًهف , انزجبء كتبثخ ثيبَبد انطبنت انذاتيخ ويقذيخ ن

 ثخظ واضخ وتزتيجهب ثبنًهف (

) انزجبء دفع كم انىاججبد وانزسىيبد 8يالدظخ 

 انًطهىثخ داخم انًهف انخبص ثبنًبدح

 -----  واجت

 االحُيٍ
 اختجبر ريبضيبد  32يب انًقظىد ثبنًىطٍ انجيئي ؟ ص طفي

 ------  واجت

 انخالحبء
 طفي

ذو انكبئُبد انذيخ انًىاطٍ انجيئيخ ؟ كيف تستخ

 011ص
 062- 063اكًبل درس انجًغ ثتفكيك االػذاد ص 

  031 – 063ص   واجت

 األرثؼبء
  018كتبة انطبنت دم ص طفي

- 030جًغ ثبػبدح تجًيغ االدبد كؼشزاد ص 

031 

 036 - 031ص   واجت

 انخًيس
 دظبد األسجىع   017كتبة انطبنت دم ص طفي

 -----  واجت

  

 ، وستعطى الدروس الحقا ، برجاء عدم حل الدروس في البيت  751الى صفحة  721مالحظة 4 الرياضيات 4 سيتم تأجيل الدروس من صفحة 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 18/ 01/  8102إلــى         14/  01/  8102لألســـبـوع مــن                             ( ) ب الثاني4  الصف والشعبة

 

 English انهغخ انؼزثيخ انتزثيخ اإلسالييخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 ًخ يتهى سىرح انؼظز تالوح سهي

 يتذرة ػهى َطق انسكىٌ يغ انًذ  

 يفسز انتهًيذ انًفزداد يٍ خالل انًزادف وانًؼُى

 يقزأ انتهًيذ قزاءح جهزيخ طذيذخ يغ انضجظ

To recognize the new vocabulary words 
To talk about outdoor activities 

Reading (Anchor) Prepare Pages  

Writing (Anchor) :Page    (at school)  

 االدذ
 طفي

 سىرح انؼظز انيىو األول :
 : تالوة سورة العصر طفي 

 : يحفظ اآلياتواجت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انخبَي 

 : يتدرب نطق السكون مع المد طفي 

 : تحضير االمتحان واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 انيىو انخبنج: 

 :امتحان التقويم األول  طفي

 _ :  واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ** يالدظخ : يزجى إدضبر انكتبة دست جذول انذظض

 .انذراسي

 001/001يُبقشخ انًفزداد وانتزاكيت طـ
Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 

Learner’s Book Pages 50,51 

 Activity Book Page 40 اختيبر حالث كهًبد وتىظيفهب في جًم طذيذخ واجت

 االحُيٍ
 قزاءح ويُبقشخ اضذك تضذك نك انذَيب طفي

Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 
Learner’s Book Pages 52,53 

Activity Book Page 41 

 Activity Book Page 42 يزاجؼخ الختجبر انتقىيى األول واجت

 انخالحبء
 Pop Quiz انتقىيى األول  طفي

 Activity Book Page 43 يٍ كتبة انُشبط 73طـ واجت

 األرثؼبء
 َيبيتبثؼخ درس اضذك تضذك نك انذ طفي

Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 
Learner’s Book Pages 54,55 

 Prepare speaking about your favourite game يٍ كتبة انُشبط 73طـ واجت

 انخًيس
 081اطُغ رواثظ طـ طفي

Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 
Learner’s Book Page 56 

 Activity Book Page 46  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ب ) الثاني4  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزثيخ األخالقيخ انذراسبد االجتًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يتؼزف ػهى يفهىو انًىطٍ انجيئي .

 اٌ يجيٍ اَىاع انًىاطٍ انجيئيخ .

 يفكك انطالة انذذود انجًؼيخ نالػذاد

 دبد كؼشزاد اػبدح تجًيغ اال

 يتؼزف قبراد انؼبنى انقذيى 

يذذد يىقغ االيبراد ثبنُسجخ نهىطٍ انؼزثي و 

 انخهيخ انؼزثي

 يىضخ كيف يجت اٌ يكىٌ داخم انًذرسخ

 االدذ
 066 - 061انجًغ ثتفكيك األػذاد ص  االختجبر االول نهفظم انذراسي االول طفي

 انيىو األول دم أَشطخ انذرس داخم انظف 

انطالة ػهى دفع انقبراد و تهىيٍ  واجت تذريت

  18طفذخ 

 

 

 انيىو انخبَي دم أَشطخ انذرس داخم انظف 

  16واجت تهىيٍ طفذخ 

 

 ادضبر انكتبة و انىاججبد دست جذول انذظض

 درس طجبح انخيز يذرستي

انىاجت رسى طىر تىضخ انجيئخ انًذرسيخ انًُظًخ 

 انُظيفخ ودفظهب ثبنًهف

طىرح انسيزح  يالدظخ )نقذ ارسم يغ انطبنت

انذاتيخ ويقذيخ نهًهف , انزجبء كتبثخ ثيبَبد انطبنت 

 ثخظ واضخ وتزتيجهب ثبنًهف (

) انزجبء دفع كم انىاججبد وانزسىيبد 8يالدظخ 

 انًطهىثخ داخم انًهف انخبص ثبنًبدح

 -----  واجت

 االحُيٍ
 اختجبر ريبضيبد  32يب انًقظىد ثبنًىطٍ انجيئي ؟ ص طفي

 ------  واجت

 انخالحبء
 طفي

كيف تستخذو انكبئُبد انذيخ انًىاطٍ انجيئيخ ؟ 

 011ص
 062- 063اكًبل درس انجًغ ثتفكيك االػذاد ص 

  031 – 063ص   واجت

 األرثؼبء
  018كتبة انطبنت دم ص طفي

- 030جًغ ثبػبدح تجًيغ االدبد كؼشزاد ص 

031 

 036 - 031ص   واجت

 انخًيس
 دظبد األسجىع   017نطبنت دم صكتبة ا طفي

 -----  واجت

 

 ، وستعطى الدروس الحقا ، برجاء عدم حل الدروس في البيت  751الى صفحة  721مالحظة 4 الرياضيات 4 سيتم تأجيل الدروس من صفحة 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 18/ 01/  8102إلــى         14/  01/  8102لألســـبـوع مــن                     ( ) ج الثاني4  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انؼزثيخ انتزثيخ اإلسالييخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 رح انؼظز تالوح سهيًخ يتهى سى

 يتذرة ػهى َطق انسكىٌ يغ انًذ  

 يفسز انتهًيذ انًفزداد يٍ خالل انًزادف وانًؼُى

 يقزأ انتهًيذ قزاءح جهزيخ طذيذخ يغ انضجظ

To recognize the new vocabulary words 
To talk about outdoor activities 

Reading (Anchor) Prepare Pages  

Writing (Anchor) :Page    (at school)  

 االدذ
 طفي

 سىرح انؼظز انيىو األول :
 : تالوة سورة العصر طفي 

 : يحفظ اآلياتواجت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انخبَي 

 : يتدرب نطق السكون مع المد طفي 

 تحضير االمتحان : واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 انيىو انخبنج: 

 :امتحان التقويم األول  طفي

 _ :  واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

تبة دست جذول انذظض ** يالدظخ : يزجى إدضبر انك

 .انذراسي

 001/001يُبقشخ انًفزداد وانتزاكيت طـ
Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 

Learner’s Book Pages 50,51 

 Activity Book Page 40 اختيبر حالث كهًبد وتىظيفهب في جًم طذيذخ واجت

 االحُيٍ
 قزاءح ويُبقشخ اضذك تضذك نك انذَيب طفي

Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 
Learner’s Book Pages 52,53 

Activity Book Page 41 

 Activity Book Page 42 يزاجؼخ الختجبر انتقىيى األول واجت

 انخالحبء
 Pop Quiz انتقىيى األول  طفي

 Activity Book Page 43 يٍ كتبة انُشبط 73طـ واجت

 األرثؼبء
 س اضذك تضذك نك انذَيبيتبثؼخ در طفي

Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 
Learner’s Book Pages 54,55 

 Prepare speaking about your favourite game يٍ كتبة انُشبط 73طـ واجت

 انخًيس
 081اطُغ رواثظ طـ طفي

Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 
Learner’s Book Page 56 

 Activity Book Page 46  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) الثاني4  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزثيخ األخالقيخ انذراسبد االجتًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يتؼزف ػهى يفهىو انًىطٍ انجيئي .

 اٌ يجيٍ اَىاع انًىاطٍ انجيئيخ .

 اديفكك انطالة انذذود انجًؼيخ نالػذ

 اػبدح تجًيغ االدبد كؼشزاد 

 يتؼزف قبراد انؼبنى انقذيى 

يذذد يىقغ االيبراد ثبنُسجخ نهىطٍ انؼزثي و 

 انخهيخ انؼزثي

 يىضخ كيف يجت اٌ يكىٌ داخم انًذرسخ

 االدذ
 066 - 061انجًغ ثتفكيك األػذاد ص  االختجبر االول نهفظم انذراسي االول طفي

 م انظف انيىو األول دم أَشطخ انذرس داخ

واجت تذريت انطالة ػهى دفع انقبراد و تهىيٍ 

  18طفذخ 

 

 

 انيىو انخبَي دم أَشطخ انذرس داخم انظف 

  16واجت تهىيٍ طفذخ 

 

 ادضبر انكتبة و انىاججبد دست جذول انذظض

 درس طجبح انخيز يذرستي

انىاجت رسى طىر تىضخ انجيئخ انًذرسيخ انًُظًخ 

 انُظيفخ ودفظهب ثبنًهف

نقذ ارسم يغ انطبنت طىرح انسيزح يالدظخ )

انذاتيخ ويقذيخ نهًهف , انزجبء كتبثخ ثيبَبد انطبنت 

 ثخظ واضخ وتزتيجهب ثبنًهف (

) انزجبء دفع كم انىاججبد وانزسىيبد 8يالدظخ 

 انًطهىثخ داخم انًهف انخبص ثبنًبدح

 -----  واجت

 االحُيٍ
 ضيبد اختجبر ريب 32يب انًقظىد ثبنًىطٍ انجيئي ؟ ص طفي

 ------  واجت

 انخالحبء
 طفي

كيف تستخذو انكبئُبد انذيخ انًىاطٍ انجيئيخ ؟ 

 011ص
 062- 063اكًبل درس انجًغ ثتفكيك االػذاد ص 

  031 – 063ص   واجت

 األرثؼبء
  018كتبة انطبنت دم ص طفي

- 030جًغ ثبػبدح تجًيغ االدبد كؼشزاد ص 

031 

 036 - 031ص   واجت

 انخًيس
 دظبد األسجىع   017كتبة انطبنت دم ص طفي

 -----  واجت

 

 حقا ، برجاء عدم حل الدروس في البيت ، وستعطى الدروس ال 751الى صفحة  721مالحظة 4 الرياضيات 4 سيتم تأجيل الدروس من صفحة 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 18/ 01/  8102إلــى         14/  01/  8102لألســـبـوع مــن                             ( ) د الثاني4  الصف والشعبة

 

 English انهغخ انؼزثيخ انتزثيخ اإلسالييخ انًبدح

 ؼهىَىاتج انت
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى سىرح انؼظز تالوح سهيًخ 

 يتذرة ػهى َطق انسكىٌ يغ انًذ  

 يفسز انتهًيذ انًفزداد يٍ خالل انًزادف وانًؼُى

 يقزأ انتهًيذ قزاءح جهزيخ طذيذخ يغ انضجظ

To recognize the new vocabulary words 
To talk about outdoor activities 

Reading (Anchor) Prepare Pages  

Writing (Anchor) :Page    (at school)  

 االدذ
 طفي

 سىرح انؼظز انيىو األول :
 : تالوة سورة العصر طفي 

 : يحفظ اآلياتواجت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انخبَي 

 ق السكون مع المد : يتدرب نططفي 

 : تحضير االمتحان واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 انيىو انخبنج: 

 :امتحان التقويم األول  طفي

 _ :  واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

يالدظخ : يزجى إدضبر انكتبة دست جذول انذظض  **

 .انذراسي

 001/001يُبقشخ انًفزداد وانتزاكيت طـ
Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 

Learner’s Book Pages 50,51 

 Activity Book Page 40 اختيبر حالث كهًبد وتىظيفهب في جًم طذيذخ واجت

 االحُيٍ
 ذك تضذك نك انذَيبقزاءح ويُبقشخ اض طفي

Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 
Learner’s Book Pages 52,53 

Activity Book Page 41 

 Activity Book Page 42 يزاجؼخ الختجبر انتقىيى األول واجت

 انخالحبء
 Pop Quiz انتقىيى األول  طفي

 Activity Book Page 43 يٍ كتبة انُشبط 73طـ واجت

 األرثؼبء
 يتبثؼخ درس اضذك تضذك نك انذَيب طفي

Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 
Learner’s Book Pages 54,55 

 Prepare speaking about your favourite game يٍ كتبة انُشبط 73طـ واجت

 انخًيس
 081اطُغ رواثظ طـ طفي

Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 
Learner’s Book Page 56 

 Activity Book Page 46  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) الثاني4  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزثيخ األخالقيخ انذراسبد االجتًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يتؼزف ػهى يفهىو انًىطٍ انجيئي .

 اٌ يجيٍ اَىاع انًىاطٍ انجيئيخ .

 الة انذذود انجًؼيخ نالػذاديفكك انط

 اػبدح تجًيغ االدبد كؼشزاد 

 يتؼزف قبراد انؼبنى انقذيى 

يذذد يىقغ االيبراد ثبنُسجخ نهىطٍ انؼزثي و 

 انخهيخ انؼزثي

 يىضخ كيف يجت اٌ يكىٌ داخم انًذرسخ

 االدذ
 066 - 061انجًغ ثتفكيك األػذاد ص  االختجبر االول نهفظم انذراسي االول طفي

 انيىو األول دم أَشطخ انذرس داخم انظف 

واجت تذريت انطالة ػهى دفع انقبراد و تهىيٍ 

  18طفذخ 

 

 

 انيىو انخبَي دم أَشطخ انذرس داخم انظف 

  16واجت تهىيٍ طفذخ 

 

 ادضبر انكتبة و انىاججبد دست جذول انذظض

 درس طجبح انخيز يذرستي

انىاجت رسى طىر تىضخ انجيئخ انًذرسيخ انًُظًخ 

 انُظيفخ ودفظهب ثبنًهف

يالدظخ )نقذ ارسم يغ انطبنت طىرح انسيزح 

انذاتيخ ويقذيخ نهًهف , انزجبء كتبثخ ثيبَبد انطبنت 

 ثخظ واضخ وتزتيجهب ثبنًهف (

) انزجبء دفع كم انىاججبد وانزسىيبد 8يالدظخ 

 انًطهىثخ داخم انًهف انخبص ثبنًبدح

 -----  واجت

 االحُيٍ
 اختجبر ريبضيبد  32بنًىطٍ انجيئي ؟ صيب انًقظىد ث طفي

 ------  واجت

 انخالحبء
 طفي

كيف تستخذو انكبئُبد انذيخ انًىاطٍ انجيئيخ ؟ 

 011ص
 062- 063اكًبل درس انجًغ ثتفكيك االػذاد ص 

  031 – 063ص   واجت

 األرثؼبء
  018كتبة انطبنت دم ص طفي

- 030جًغ ثبػبدح تجًيغ االدبد كؼشزاد ص 

031 

 036 - 031ص   واجت

 انخًيس
 دظبد األسجىع   017كتبة انطبنت دم ص طفي

 -----  واجت

 ، وستعطى الدروس الحقا ، برجاء عدم حل الدروس في البيت  751الى صفحة  721مالحظة 4 الرياضيات 4 سيتم تأجيل الدروس من صفحة 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 18/ 01/  8102إلــى         14/  01/  8102لألســـبـوع مــن                         ( ) هـ الثاني4  الصف والشعبة

 

 English انؼزثيخانهغخ  انتزثيخ اإلسالييخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى سىرح انؼظز تالوح سهيًخ 

 يتذرة ػهى َطق انسكىٌ يغ انًذ  

 يفسز انتهًيذ انًفزداد يٍ خالل انًزادف وانًؼُى

 يقزأ انتهًيذ قزاءح جهزيخ طذيذخ يغ انضجظ

To recognize the new vocabulary words 
To talk about outdoor activities 

Reading (Anchor) Prepare Pages  

Writing (Anchor) :Page    (at school)  

 االدذ
 طفي

 سىرح انؼظز انيىو األول :
 : تالوة سورة العصر طفي 

 : يحفظ اآلياتواجت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 يىو انخبَي ان

 : يتدرب نطق السكون مع المد طفي 

 : تحضير االمتحان واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 انيىو انخبنج: 

 :امتحان التقويم األول  طفي

 _ :  واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

** يالدظخ : يزجى إدضبر انكتبة دست جذول انذظض 

 .انذراسي

 001/001يُبقشخ انًفزداد وانتزاكيت طـ
Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 

Learner’s Book Pages 50,51 

 Activity Book Page 40 اختيبر حالث كهًبد وتىظيفهب في جًم طذيذخ واجت

 حُيٍاال
 قزاءح ويُبقشخ اضذك تضذك نك انذَيب طفي

Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 
Learner’s Book Pages 52,53 

Activity Book Page 41 

 Activity Book Page 42 يزاجؼخ الختجبر انتقىيى األول واجت

 انخالحبء
 Pop Quiz انتقىيى األول  طفي

 Activity Book Page 43 شبطيٍ كتبة انُ 73طـ واجت

 األرثؼبء
 يتبثؼخ درس اضذك تضذك نك انذَيب طفي

Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 
Learner’s Book Pages 54,55 

 Prepare speaking about your favourite game يٍ كتبة انُشبط 73طـ واجت

 انخًيس
 081اطُغ رواثظ طـ طفي

Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 
Learner’s Book Page 56 

 Activity Book Page 46  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الثاني4  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزثيخ األخالقيخ انذراسبد االجتًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يتؼزف ػهى يفهىو انًىطٍ انجيئي .

 انًىاطٍ انجيئيخ . اٌ يجيٍ اَىاع

 يفكك انطالة انذذود انجًؼيخ نالػذاد

 اػبدح تجًيغ االدبد كؼشزاد 

 يتؼزف قبراد انؼبنى انقذيى 

يذذد يىقغ االيبراد ثبنُسجخ نهىطٍ انؼزثي و 

 انخهيخ انؼزثي

 يىضخ كيف يجت اٌ يكىٌ داخم انًذرسخ

 االدذ
 066 - 061األػذاد ص  انجًغ ثتفكيك االختجبر االول نهفظم انذراسي االول طفي

 انيىو األول دم أَشطخ انذرس داخم انظف 

واجت تذريت انطالة ػهى دفع انقبراد و تهىيٍ 

  18طفذخ 

 

 

 انيىو انخبَي دم أَشطخ انذرس داخم انظف 

  16واجت تهىيٍ طفذخ 

 

 ادضبر انكتبة و انىاججبد دست جذول انذظض

 درس طجبح انخيز يذرستي

يئخ انًذرسيخ انًُظًخ انىاجت رسى طىر تىضخ انج

 انُظيفخ ودفظهب ثبنًهف

يالدظخ )نقذ ارسم يغ انطبنت طىرح انسيزح 

انذاتيخ ويقذيخ نهًهف , انزجبء كتبثخ ثيبَبد انطبنت 

 ثخظ واضخ وتزتيجهب ثبنًهف (

) انزجبء دفع كم انىاججبد وانزسىيبد 8يالدظخ 

 انًطهىثخ داخم انًهف انخبص ثبنًبدح

 -----  واجت

 حُيٍاال
 اختجبر ريبضيبد  32يب انًقظىد ثبنًىطٍ انجيئي ؟ ص طفي

 ------  واجت

 انخالحبء
 طفي

كيف تستخذو انكبئُبد انذيخ انًىاطٍ انجيئيخ ؟ 

 011ص
 062- 063اكًبل درس انجًغ ثتفكيك االػذاد ص 

  031 – 063ص   واجت

 األرثؼبء
  018كتبة انطبنت دم ص طفي

- 030غ االدبد كؼشزاد ص جًغ ثبػبدح تجًي

031 

 036 - 031ص   واجت

 انخًيس
 دظبد األسجىع   017كتبة انطبنت دم ص طفي

 -----  واجت

 الدروس في البيت  ، وستعطى الدروس الحقا ، برجاء عدم حل 751الى صفحة  721مالحظة 4 الرياضيات 4 سيتم تأجيل الدروس من صفحة 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 18/ 01/  8102إلــى         14/  01/  8102لألســـبـوع مــن                         ( ) و الثاني4  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انؼزثيخ تزثيخ اإلسالييخان انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى سىرح انؼظز تالوح سهيًخ 

 يتذرة ػهى َطق انسكىٌ يغ انًذ  

 يفسز انتهًيذ انًفزداد يٍ خالل انًزادف وانًؼُى

 يقزأ انتهًيذ قزاءح جهزيخ طذيذخ يغ انضجظ

To recognize the new vocabulary words 
To talk about outdoor activities 

Reading (Anchor) Prepare Pages  

Writing (Anchor) :Page    (at school)  

 االدذ
 طفي

 سىرح انؼظز انيىو األول :
 : تالوة سورة العصر طفي 

 : يحفظ اآلياتواجت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انخبَي 

 : يتدرب نطق السكون مع المد طفي 

 : تحضير االمتحان واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 انيىو انخبنج: 

 :امتحان التقويم األول  طفي

 _ :  واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

** يالدظخ : يزجى إدضبر انكتبة دست جذول انذظض 

 .انذراسي

 001/001يُبقشخ انًفزداد وانتزاكيت طـ
Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 

Learner’s Book Pages 50,51 

 Activity Book Page 40 اختيبر حالث كهًبد وتىظيفهب في جًم طذيذخ واجت

 االحُيٍ
 قزاءح ويُبقشخ اضذك تضذك نك انذَيب طفي

Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 
Learner’s Book Pages 52,53 

Activity Book Page 41 

 Activity Book Page 42 يزاجؼخ الختجبر انتقىيى األول واجت

 انخالحبء
 Pop Quiz انتقىيى األول  طفي

 Activity Book Page 43 يٍ كتبة انُشبط 73طـ واجت

 األرثؼبء
 يتبثؼخ درس اضذك تضذك نك انذَيب طفي

Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 
Learner’s Book Pages 54,55 

 Prepare speaking about your favourite game يٍ كتبة انُشبط 73طـ واجت

 انخًيس
 081طـ اطُغ رواثظ طفي

Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 
Learner’s Book Page 56 

 Activity Book Page 46  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) الثاني4  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزثيخ األخالقيخ انذراسبد االجتًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 نجيئي .اٌ يتؼزف ػهى يفهىو انًىطٍ ا

 اٌ يجيٍ اَىاع انًىاطٍ انجيئيخ .

 يفكك انطالة انذذود انجًؼيخ نالػذاد

 اػبدح تجًيغ االدبد كؼشزاد 

 يتؼزف قبراد انؼبنى انقذيى 

يذذد يىقغ االيبراد ثبنُسجخ نهىطٍ انؼزثي و 

 انخهيخ انؼزثي

 يىضخ كيف يجت اٌ يكىٌ داخم انًذرسخ

 االدذ
 066 - 061انجًغ ثتفكيك األػذاد ص  سي االولاالختجبر االول نهفظم انذرا طفي

 انيىو األول دم أَشطخ انذرس داخم انظف 

واجت تذريت انطالة ػهى دفع انقبراد و تهىيٍ 

  18طفذخ 

 

 

 انيىو انخبَي دم أَشطخ انذرس داخم انظف 

  16واجت تهىيٍ طفذخ 

 

 ادضبر انكتبة و انىاججبد دست جذول انذظض

 درس طجبح انخيز يذرستي

ىاجت رسى طىر تىضخ انجيئخ انًذرسيخ انًُظًخ ان

 انُظيفخ ودفظهب ثبنًهف

يالدظخ )نقذ ارسم يغ انطبنت طىرح انسيزح 

انذاتيخ ويقذيخ نهًهف , انزجبء كتبثخ ثيبَبد انطبنت 

 ثخظ واضخ وتزتيجهب ثبنًهف (

) انزجبء دفع كم انىاججبد وانزسىيبد 8يالدظخ 

 انًطهىثخ داخم انًهف انخبص ثبنًبدح

 -----  واجت

 االحُيٍ
 اختجبر ريبضيبد  32يب انًقظىد ثبنًىطٍ انجيئي ؟ ص طفي

 ------  واجت

 انخالحبء
 طفي

كيف تستخذو انكبئُبد انذيخ انًىاطٍ انجيئيخ ؟ 

 011ص
 062- 063اكًبل درس انجًغ ثتفكيك االػذاد ص 

  031 – 063ص   واجت

 األرثؼبء
  018صكتبة انطبنت دم  طفي

- 030جًغ ثبػبدح تجًيغ االدبد كؼشزاد ص 

031 

 036 - 031ص   واجت

 انخًيس
 دظبد األسجىع   017كتبة انطبنت دم ص طفي

 -----  واجت

 ، وستعطى الدروس الحقا ، برجاء عدم حل الدروس في البيت  751الى صفحة  721مالحظة 4 الرياضيات 4 سيتم تأجيل الدروس من صفحة 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 18/ 01/  8102إلــى         14/  01/  8102لألســـبـوع مــن                      ( ) ز الثاني4  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انؼزثيخ انتزثيخ اإلسالييخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى سىرح انؼظز تالوح سهيًخ 

 يتذرة ػهى َطق انسكىٌ يغ انًذ  

 يفسز انتهًيذ انًفزداد يٍ خالل انًزادف وانًؼُى

 يقزأ انتهًيذ قزاءح جهزيخ طذيذخ يغ انضجظ

To recognize the new vocabulary words 
To talk about outdoor activities 

Reading (Anchor) Prepare Pages  

Writing (Anchor) :Page    (at school)  

 االدذ
 طفي

 سىرح انؼظز انيىو األول :
 : تالوة سورة العصر طفي 

 : يحفظ اآلياتواجت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انخبَي 

 : يتدرب نطق السكون مع المد طفي 

 : تحضير االمتحان واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 انيىو انخبنج: 

 :امتحان التقويم األول  طفي

 _ :  واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

** يالدظخ : يزجى إدضبر انكتبة دست جذول انذظض 

 .انذراسي

 001/001يُبقشخ انًفزداد وانتزاكيت طـ
Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 

Learner’s Book Pages 50,51 

 Activity Book Page 40 في جًم طذيذخ اختيبر حالث كهًبد وتىظيفهب واجت

 االحُيٍ
 قزاءح ويُبقشخ اضذك تضذك نك انذَيب طفي

Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 
Learner’s Book Pages 52,53 

Activity Book Page 41 

 Activity Book Page 42 يزاجؼخ الختجبر انتقىيى األول واجت

 انخالحبء
 Pop Quiz األول انتقىيى  طفي

 Activity Book Page 43 يٍ كتبة انُشبط 73طـ واجت

 األرثؼبء
 يتبثؼخ درس اضذك تضذك نك انذَيب طفي

Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 
Learner’s Book Pages 54,55 

 Prepare speaking about your favourite game يٍ كتبة انُشبط 73طـ واجت

 يسانخً
 081اطُغ رواثظ طـ طفي

Bridge to Success Unit 3 (Fun and Games) 
Learner’s Book Page 56 

 Activity Book Page 46  واجت
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 ( ز ) الثاني4  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزثيخ األخالقيخ انذراسبد االجتًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 ػهى يفهىو انًىطٍ انجيئي .اٌ يتؼزف 

 اٌ يجيٍ اَىاع انًىاطٍ انجيئيخ .

 يفكك انطالة انذذود انجًؼيخ نالػذاد

 اػبدح تجًيغ االدبد كؼشزاد 

 يتؼزف قبراد انؼبنى انقذيى 

يذذد يىقغ االيبراد ثبنُسجخ نهىطٍ انؼزثي و 

 انخهيخ انؼزثي

 يىضخ كيف يجت اٌ يكىٌ داخم انًذرسخ

 االدذ
 066 - 061انجًغ ثتفكيك األػذاد ص  االول نهفظم انذراسي االول االختجبر طفي

 انيىو األول دم أَشطخ انذرس داخم انظف 

واجت تذريت انطالة ػهى دفع انقبراد و تهىيٍ 

  18طفذخ 

 

 

 انيىو انخبَي دم أَشطخ انذرس داخم انظف 

  16واجت تهىيٍ طفذخ 

 

 ادضبر انكتبة و انىاججبد دست جذول انذظض

 بح انخيز يذرستيدرس طج

انىاجت رسى طىر تىضخ انجيئخ انًذرسيخ انًُظًخ 

 انُظيفخ ودفظهب ثبنًهف

يالدظخ )نقذ ارسم يغ انطبنت طىرح انسيزح 

انذاتيخ ويقذيخ نهًهف , انزجبء كتبثخ ثيبَبد انطبنت 

 ثخظ واضخ وتزتيجهب ثبنًهف (

) انزجبء دفع كم انىاججبد وانزسىيبد 8يالدظخ 

 نًهف انخبص ثبنًبدحانًطهىثخ داخم ا

 -----  واجت

 االحُيٍ
 اختجبر ريبضيبد  32يب انًقظىد ثبنًىطٍ انجيئي ؟ ص طفي

 ------  واجت

 انخالحبء
 طفي

كيف تستخذو انكبئُبد انذيخ انًىاطٍ انجيئيخ ؟ 

 011ص
 062- 063اكًبل درس انجًغ ثتفكيك االػذاد ص 

  031 – 063ص   واجت

 األرثؼبء
  018كتبة انطبنت دم ص فيط

- 030جًغ ثبػبدح تجًيغ االدبد كؼشزاد ص 

031 

 036 - 031ص   واجت

 انخًيس
 دظبد األسجىع   017كتبة انطبنت دم ص طفي

 -----  واجت
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