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 الخطة االسبوعية
 31/ 1/  2019إلــى         27/  1/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثاني;  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعشثٍخ انزشثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َىارظ انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌقشأح انحذٌش انششٌف قشاءح طحٍحخ 

 ٌضزُزٍظ أهًٍخ انظالح 

 ً أوقبرهب ٌحشص عهى أداء انظالح ف

 ٌقشأ انطبنت قشاءح صهًٍخ يع يشاعبح انحشكبد وانًذود

ٌزكش انًزعهى انفكشح انًحىسٌخ وانفكش انشئٍضٍخ نكم فقشح فً َض 

 يعهىيبرً يكىٌ يٍ فقشاد

To identify farm plants. 
To recognize the parts of the plants. 
To understand a short story. 

Reading :Anchor :Reading (Let’s Look at 
Shadows) Pages (40 to 45) 

Writing :Anchor : Writing  Pages 38-39-40(At 
school ) 

 االحذ
 طفً

 

 

 انٍىو األول :  

 

 ششػ حذٌش فضم انظالح  -------------

 

 حفع يعبًَ انكهًبد 

 

 

 

 انٍىو انضبًَ : 

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

 انًبء وأداء انظالح نالَضبٌ  ٌقبسٌ وٌحذد أوعه انشجه ثٍٍ

 

 عًم ثطبقبد عٍ انشكٍ انضبًَ يٍ اسكبٌ االصالو 

 

 

 انٍىو انضبنش 

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

 ٌعشف كٍف ًٌكٍ أٌ ٌزغُت انزبخٍش عٍ انظالح 

 

 44و43أَشطخ انطبنت طفحخ حم 

 

 

 

 يزبثعخ انذعىح نهزفكٍشخبسط انظُذوق
Bridge to Success .Learner’s Book Pages (104-
105) 
 Activity Book 84 

 واعت
 كزبة انطبنت 75َضخ ص 

 انزذسٌت انٍىيً عهى انقشاءح
Bridge to Success .Activity Book. Page 85 

 االصٍٍُ

 84ظشف انزيبٌ و ظشف انًكبٌ كزبة انطبنت ص  طفً
Bridge to Success .Learner’s Book  
Story (Little Red Hen ) 
 Pages from 106 to 108 

 32كزبة انُشبط ص  واعت
Bridge to Success .Activity Book  
Story (Little Red Hen ) 
 Page 88 

 انضالصبء
 32حم فً كزبة انُشبط ص  طفً

Dictation: The farmer is planting carrots and 
beans . 
The girls are collecting eggs. 
The man is driving a tractor. 

 . Collect some pictures of vegetables and fruits 33كزبة انُشبط ص  تواع

 األسثعبء
 كزبثخ فً كشاصخ انخظ طفً

Bridge to Success .Learner’s Book  
Pages (109-110) 

 ط( -انزذسٌت عهى كزبثخ )أ واعت
Bridge to Success 
 Activity Book 89 

 انخًٍش
 طفً

 بنت يٍ كهًخ )قذ رظبة  انى رشعش ثبنضكٍُخ(كزبة انط :7ايالء ص 

 قشاءح َض انذعىح نهزفكٍش خبسط انظُذوق

Bridge to Success .Learner’s Book  
Pages (111-112) 

 انزذسٌت عهى انقشاءح ٌىيٍب واعت
Bridge to Success  
Worksheet  



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) الثاني;  الصف والشعبةتابع 
 

 انزشثٍخ األخالقٍخ ساصبد االعزًبعٍخانذ انشٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىارظ انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌظف انظخىس وانًعبدٌ.

 اٌ ٌجٍٍ اصزخذايبد انظخىس وانًعبدٌ .

 ٌضزكشف انطبنت كٍفٍخ عًع انًئبد-

 رهٍُب 222او  22ٌغًع انطبنت -

 ٌعٍذ رغًٍع انعششاد العشاء عًهٍخ انغًع-

 غًعٌعٍذ رغًٍع االحبد العشاء عًهٍخ ان-

 اصزٍعبة يفهىو انطبقخ 

 انزعشف عهى أشكبل انطبقخ 

 رظٍُف يظبدس انطبقخ انًزغذدح و انغٍش يزغذدح

انزعشف عهى ثعض انقطع األصشٌخ انًىعىدح فً 

 دونخ االيبساد 

 االحذ
 366ركًهخ حم ص  طفً

 عًع انًئبد

 477انى ص  474ص 

 دسس انطبقخ حم أَشطخ انذسس داخم انظف 

 أشكبل انطبقخ واعت عًع طىس عٍ 

 

دسس يظبدس انطبقخ حم أَشطخ انذسس داخم 

 انظف 

 43واعت قشاءح سكٍ انقظخ طفحخ 

 

 

واعت احضبس طىس عٍ ثعض انقطع االصشٌخ 

 انًىعىدح فً دونخ االيبساد

 479 - 478ص   واعت

 االصٍٍُ
 373ص يب انظخىس ؟ طفً

 رهٍُب 222أو  22عًع 

 483 - :47ص 

 485 - 484ص   واعت

 انضالصبء
 375صيب هً انًعبدٌ ؟ طفً

 اعبدح رغًٍع االحبد العشاء عًهٍخ انغًع

 492 - 488ص 

 493 - 492ص   واعت

 األسثعبء
 378حم ص طفً

 اعبدح رغًٍع انعششاد العشاء عًهٍخ انغًع

 496 - 494ص 

 498ص  377حم ص واعت

 انخًٍش
 385يب انزشثخ ؟  طفً

 عششاد العشاء عًهٍخ انغًعربثع اعبدح رغًٍع ان

 497ص 

 499ص    واعت

  



 

QM-119-F3 
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 الخطة االسبوعية
 31/ 1/  2019إلــى         27/  1/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الثاني;  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعشثٍخ انزشثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َىارظ انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ءح طحٍحخ ٌقشأح انحذٌش انششٌف قشا

 ٌضزُزٍظ أهًٍخ انظالح 

 ٌحشص عهى أداء انظالح فً أوقبرهب 

 ٌقشأ انطبنت قشاءح صهًٍخ يع يشاعبح انحشكبد وانًذود

ٌزكش انًزعهى انفكشح انًحىسٌخ وانفكش انشئٍضٍخ نكم فقشح فً َض 

 يعهىيبرً يكىٌ يٍ فقشاد

To identify farm plants. 
To recognize the parts of the plants. 
To understand a short story. 

Reading :Anchor :Reading (Let’s Look at 
Shadows) Pages (40 to 45) 

Writing :Anchor : Writing  Pages 38-39-40(At 
school ) 

 االحذ
 طفً

 

 

 انٍىو األول :  

 

 ششػ حذٌش فضم انظالح  -------------

 

 حفع يعبًَ انكهًبد 

 

 

 

 انضبًَ : انٍىو 

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

 ٌقبسٌ وٌحذد أوعه انشجه ثٍٍ انًبء وأداء انظالح نالَضبٌ 

 

 عًم ثطبقبد عٍ انشكٍ انضبًَ يٍ اسكبٌ االصالو 

 

 

 انٍىو انضبنش 

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

 ٌعشف كٍف ًٌكٍ أٌ ٌزغُت انزبخٍش عٍ انظالح 

 

 44و43حم أَشطخ انطبنت طفحخ 

 

 

 

 خبسط انظُذوقيزبثعخ انذعىح نهزفكٍش
Bridge to Success .Learner’s Book Pages (104-
105) 
 Activity Book 84 

 واعت
 كزبة انطبنت 75َضخ ص 

 انزذسٌت انٍىيً عهى انقشاءح
Bridge to Success .Activity Book. Page 85 

 االصٍٍُ

 84ظشف انزيبٌ و ظشف انًكبٌ كزبة انطبنت ص  طفً
Bridge to Success .Learner’s Book  
Story (Little Red Hen ) 
 Pages from 106 to 108 

 32كزبة انُشبط ص  واعت
Bridge to Success .Activity Book  
Story (Little Red Hen ) 
 Page 88 

 انضالصبء
 32حم فً كزبة انُشبط ص  طفً

Dictation: The farmer is planting carrots and 
beans . 
The girls are collecting eggs. 
The man is driving a tractor. 

 . Collect some pictures of vegetables and fruits 33كزبة انُشبط ص  واعت

 األسثعبء
 كزبثخ فً كشاصخ انخظ طفً

Bridge to Success .Learner’s Book  
Pages (109-110) 

 ط( -انزذسٌت عهى كزبثخ )أ واعت
Bridge to Success 
 Activity Book 89 

 انخًٍش
 طفً

 كزبة انطبنت يٍ كهًخ )قذ رظبة  انى رشعش ثبنضكٍُخ( :7ايالء ص 

 قشاءح َض انذعىح نهزفكٍش خبسط انظُذوق

Bridge to Success .Learner’s Book  
Pages (111-112) 

 انزذسٌت عهى انقشاءح ٌىيٍب واعت
Bridge to Success  
Worksheet  



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ب ) الثاني;  صف والشعبةالتابع 
 

 انزشثٍخ األخالقٍخ انذساصبد االعزًبعٍخ انشٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىارظ انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌظف انظخىس وانًعبدٌ.

 اٌ ٌجٍٍ اصزخذايبد انظخىس وانًعبدٌ .

 ٌضزكشف انطبنت كٍفٍخ عًع انًئبد-

 رهٍُب 222او  22ٌغًع انطبنت -

 العشاء عًهٍخ انغًع ٌعٍذ رغًٍع انعششاد-

 ٌعٍذ رغًٍع االحبد العشاء عًهٍخ انغًع-

 اصزٍعبة يفهىو انطبقخ 

 انزعشف عهى أشكبل انطبقخ 

 رظٍُف يظبدس انطبقخ انًزغذدح و انغٍش يزغذدح

انزعشف عهى ثعض انقطع األصشٌخ انًىعىدح فً 

 دونخ االيبساد 

 االحذ
 366ركًهخ حم ص  طفً

 عًع انًئبد

 477انى ص  474ص 

 دسس انطبقخ حم أَشطخ انذسس داخم انظف 

 واعت عًع طىس عٍ أشكبل انطبقخ 

 

دسس يظبدس انطبقخ حم أَشطخ انذسس داخم 

 انظف 

 43واعت قشاءح سكٍ انقظخ طفحخ 

 

 

واعت احضبس طىس عٍ ثعض انقطع االصشٌخ 

 انًىعىدح فً دونخ االيبساد

 479 - 478ص   واعت

 االصٍٍُ
 373يب انظخىس ؟ ص طفً

 رهٍُب 222أو  22عًع 

 483 - :47ص 

 485 - 484ص   واعت

 انضالصبء
 375يب هً انًعبدٌ ؟ص طفً

 اعبدح رغًٍع االحبد العشاء عًهٍخ انغًع

 492 - 488ص 

 493 - 492ص   واعت

 األسثعبء
 378حم ص طفً

 اعبدح رغًٍع انعششاد العشاء عًهٍخ انغًع

 496 - 494ص 

 498 ص 377حم ص واعت

 انخًٍش
 385يب انزشثخ ؟  طفً

 ربثع اعبدح رغًٍع انعششاد العشاء عًهٍخ انغًع

 497ص 

 499ص    واعت

  



 

QM-119-F3 
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 الخطة االسبوعية
 31/ 1/  2019إلــى         27/  1/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثاني;  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعشثٍخ انزشثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َىارظ انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌقشأح انحذٌش انششٌف قشاءح طحٍحخ 

 ٌضزُزٍظ أهًٍخ انظالح 

 ٌحشص عهى أداء انظالح فً أوقبرهب 

 ٌقشأ انطبنت قشاءح صهًٍخ يع يشاعبح انحشكبد وانًذود

ٌزكش انًزعهى انفكشح انًحىسٌخ وانفكش انشئٍضٍخ نكم فقشح فً َض 

 يعهىيبرً يكىٌ يٍ فقشاد

To identify farm plants. 
To recognize the parts of the plants. 
To understand a short story. 

Reading :Anchor :Reading (Let’s Look at 
Shadows) Pages (40 to 45) 

Writing :Anchor : Writing  Pages 38-39-40(At 
school ) 

 االحذ
 طفً

 

 

 انٍىو األول :  

 

 ششػ حذٌش فضم انظالح  -------------

 

 حفع يعبًَ انكهًبد 

 

 

 

 انٍىو انضبًَ : 

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

 ٌقبسٌ وٌحذد أوعه انشجه ثٍٍ انًبء وأداء انظالح نالَضبٌ 

 

 عًم ثطبقبد عٍ انشكٍ انضبًَ يٍ اسكبٌ االصالو 

 

 

 انٍىو انضبنش 

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

  ٌعشف كٍف ًٌكٍ أٌ ٌزغُت انزبخٍش عٍ انظالح

 

 44و43حم أَشطخ انطبنت طفحخ 

 

 

 

 يزبثعخ انذعىح نهزفكٍشخبسط انظُذوق
Bridge to Success .Learner’s Book Pages (104-
105) 
 Activity Book 84 

 واعت
 كزبة انطبنت 75َضخ ص 

 انزذسٌت انٍىيً عهى انقشاءح
Bridge to Success .Activity Book. Page 85 

 االصٍٍُ

 84ٌ و ظشف انًكبٌ كزبة انطبنت ص ظشف انزيب طفً
Bridge to Success .Learner’s Book  
Story (Little Red Hen ) 
 Pages from 106 to 108 

 32كزبة انُشبط ص  واعت
Bridge to Success .Activity Book  
Story (Little Red Hen ) 
 Page 88 

 انضالصبء
 32حم فً كزبة انُشبط ص  طفً

Dictation: The farmer is planting carrots and 
beans . 
The girls are collecting eggs. 
The man is driving a tractor. 

 . Collect some pictures of vegetables and fruits 33كزبة انُشبط ص  واعت

 األسثعبء
 كزبثخ فً كشاصخ انخظ طفً

Bridge to Success .Learner’s Book  
Pages (109-110) 

 ط( -انزذسٌت عهى كزبثخ )أ واعت
Bridge to Success 
 Activity Book 89 

 انخًٍش
 طفً

 كزبة انطبنت يٍ كهًخ )قذ رظبة  انى رشعش ثبنضكٍُخ( :7ايالء ص 

 قشاءح َض انذعىح نهزفكٍش خبسط انظُذوق

Bridge to Success .Learner’s Book  
Pages (111-112) 

 انقشاءح ٌىيٍب انزذسٌت عهى واعت
Bridge to Success  
Worksheet  



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) الثاني;  الصف والشعبةتابع 
 

 انزشثٍخ األخالقٍخ انذساصبد االعزًبعٍخ انشٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىارظ انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌظف انظخىس وانًعبدٌ.

 اٌ ٌجٍٍ اصزخذايبد انظخىس وانًعبدٌ .

 نًئبدٌضزكشف انطبنت كٍفٍخ عًع ا-

 رهٍُب 222او  22ٌغًع انطبنت -

 ٌعٍذ رغًٍع انعششاد العشاء عًهٍخ انغًع-

 ٌعٍذ رغًٍع االحبد العشاء عًهٍخ انغًع-

 اصزٍعبة يفهىو انطبقخ 

 انزعشف عهى أشكبل انطبقخ 

 رظٍُف يظبدس انطبقخ انًزغذدح و انغٍش يزغذدح

انزعشف عهى ثعض انقطع األصشٌخ انًىعىدح فً 

  دونخ االيبساد

 االحذ
 366ركًهخ حم ص  طفً

 عًع انًئبد

 477انى ص  474ص 

 دسس انطبقخ حم أَشطخ انذسس داخم انظف 

 واعت عًع طىس عٍ أشكبل انطبقخ 

 

دسس يظبدس انطبقخ حم أَشطخ انذسس داخم 

 انظف 

 43واعت قشاءح سكٍ انقظخ طفحخ 

 

 

واعت احضبس طىس عٍ ثعض انقطع االصشٌخ 

 ادانًىعىدح فً دونخ االيبس

 479 - 478ص   واعت

 االصٍٍُ
 373يب انظخىس ؟ ص طفً

 رهٍُب 222أو  22عًع 

 483 - :47ص 

 485 - 484ص   واعت

 انضالصبء
 375يب هً انًعبدٌ ؟ص طفً

 اعبدح رغًٍع االحبد العشاء عًهٍخ انغًع

 492 - 488ص 

 493 - 492ص   واعت

 األسثعبء
 378حم ص طفً

 ششاد العشاء عًهٍخ انغًعاعبدح رغًٍع انع

 496 - 494ص 

 498ص  377حم ص واعت

 انخًٍش
 385يب انزشثخ ؟  طفً

 ربثع اعبدح رغًٍع انعششاد العشاء عًهٍخ انغًع

 497ص 

 499ص    واعت

  



 

QM-119-F3 
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 الخطة االسبوعية
 31/ 1/  2019إلــى         27/  1/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د يالثان;  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعشثٍخ انزشثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َىارظ انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌقشأح انحذٌش انششٌف قشاءح طحٍحخ 

 ٌضزُزٍظ أهًٍخ انظالح 

 ٌحشص عهى أداء انظالح فً أوقبرهب

 ٌقشأ انطبنت قشاءح طحٍحخ يع انضجظ انزبو
 ٌطشػ اصئهخ عٍ انًعهىيبد وانشصىيبد

 بعذح انظشوفٌزعشف عهى ق

To identify farm plants. 
To recognize the parts of the plants. 

To understand a short story. 

Reading :Anchor :Reading (Let’s Look at 
Shadows) Pages (40 to 45) 

Writing :Anchor : Writing  Pages 38-39-40(At 
school ) 

 االحذ
  طفً

 :  انٍىو األول 

 

 ششػ حذٌش فضم انظالح  -------------

 

 حفع يعبًَ انكهًبد 

 

 

 

 انٍىو انضبًَ : 

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

 ٌقبسٌ وٌحذد أوعه انشجه ثٍٍ انًبء وأداء انظالح نالَضبٌ 

 

 عًم ثطبقبد عٍ انشكٍ انضبًَ يٍ اسكبٌ االصالو 

 

 

 انٍىو انضبنش 

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

 زبخٍش عٍ انظالح ٌعشف كٍف ًٌكٍ أٌ ٌزغُت ان

 

 44و43حم أَشطخ انطبنت طفحخ 

 

 دعىح نهزفكٍش خبسط انظُذوق
Bridge to Success .Learner’s Book Pages (104-
105) 
 Activity Book 84 

 واعت
كزبة  67يٍ كزبة انطبنت +اخزٍبس اسثع كهًبد يٍ ص72ُضخ صٌ

 انطبنت ورىظٍفهب فً عًم يفٍذح
Bridge to Success .Activity Book. Page 85 

 االصٍٍُ

 29يزبثعخ دعىح نهزفكٍش خبسط انظُذوق +كزبة انُشبط ص طفً
Story (Little Red Hen ) 
 Pages from 106 to 108 

 كزبة انُشبط :2انزذسٌت انٍىيً عهى انقشاءح +حم ص واعت
Bridge to Success .Activity Book  
Story (Little Red Hen ) 
 Page 88 

 صبءانضال
 قشاءح+رحذس ويزبثعخ  انىاعجبد طفً

Dictation: The farmer is planting carrots and 
beans . 
The girls are collecting eggs. 
The man is driving a tractor. 

 . Collect some pictures of vegetables and fruits +حم كشاصخ انخظ:7انزذسٌت عهى االيالء ص واعت

 األسثعبء
 84ظشف انًكبٌ وانزيبٌ كزبة انطبنت ص طفً

Bridge to Success .Learner’s Book  
Pages (109-110) 

 كزبة انُشبط 32كزبة انطبنت +ص 86حم ص واعت
Bridge to Success 
 Activity Book 89 

 انخًٍش
 كزبة انُشبط 32كزبة انطبنت +ص :7ايالء ص طفً

Bridge to Success .Learner’s Book  
Pages (111-112) 

 كزبة انُشبط +انزذسٌت عهى انقشاءح 34و33حم ص واعت
Bridge to Success  
Worksheet 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) الثاني;  الصف والشعبةتابع 
 

 انزشثٍخ األخالقٍخ انذساصبد االعزًبعٍخ انشٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىارظ انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌظف انظخىس وانًعبدٌ.

 اٌ ٌجٍٍ اصزخذايبد انظخىس وانًعبدٌ .

 ٌضزكشف انطبنت كٍفٍخ عًع انًئبد-

 رهٍُب 222او  22ٌغًع انطبنت -

 ٌعٍذ رغًٍع انعششاد العشاء عًهٍخ انغًع-

 ٌعٍذ رغًٍع االحبد العشاء عًهٍخ انغًع-

 اصزٍعبة يفهىو انطبقخ 

 انزعشف عهى أشكبل انطبقخ 

 يزغذدح رظٍُف يظبدس انطبقخ انًزغذدح و انغٍش

انزعشف عهى ثعض انقطع األصشٌخ انًىعىدح فً 

 دونخ االيبساد 

 االحذ
 366ركًهخ حم ص  طفً

 عًع انًئبد

 477انى ص  474ص 

 دسس انطبقخ حم أَشطخ انذسس داخم انظف 

 واعت عًع طىس عٍ أشكبل انطبقخ 

 

دسس يظبدس انطبقخ حم أَشطخ انذسس داخم 

 انظف 

 43واعت قشاءح سكٍ انقظخ طفحخ 

 

 

واعت احضبس طىس عٍ ثعض انقطع االصشٌخ 

 انًىعىدح فً دونخ االيبساد

 479 - 478ص   واعت

 االصٍٍُ
 373يب انظخىس ؟ ص طفً

 رهٍُب 222أو  22عًع 

 483 - :47ص 

 485 - 484ص   واعت

 انضالصبء
 375يب هً انًعبدٌ ؟ص طفً

 اعبدح رغًٍع االحبد العشاء عًهٍخ انغًع

 492 - 488ص 

 493 - 492ص   واعت

 األسثعبء
 378حم ص طفً

 اعبدح رغًٍع انعششاد العشاء عًهٍخ انغًع

 496 - 494ص 

 498ص  377حم ص واعت

 انخًٍش
 385يب انزشثخ ؟  طفً

 ربثع اعبدح رغًٍع انعششاد العشاء عًهٍخ انغًع

 497ص 

 499ص    واعت

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 31/ 1/  2019إلــى         27/  1/  2019  لألســـبـوع مــن

 ( ) هـ الثاني;  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعشثٍخ انزشثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َىارظ انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌقشأح انحذٌش انششٌف قشاءح طحٍحخ 

 ٌضزُزٍظ أهًٍخ انظالح 

 ٌحشص عهى أداء انظالح فً أوقبرهب

 حخ يع انضجظ انضهٍى ٌقشأ انطبنت قشاءح طحٍ

 ٌطشػ أصئهخ عٍ انًعهىيبد وانشصىيبد انزىضٍحٍخ نألحذاس

To identify farm plants. 
To recognize the parts of the plants. 

To understand a short story. 

Reading :Anchor :Reading (Let’s Look at 
Shadows) Pages (40 to 45) 

Writing :Anchor : Writing  Pages 38-39-40(At 
school ) 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول :  

 

 ششػ حذٌش فضم انظالح  -------------

 

 حفع يعبًَ انكهًبد 

 

 

 

 انٍىو انضبًَ : 

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

 ٌقبسٌ وٌحذد أوعه انشجه ثٍٍ انًبء وأداء انظالح نالَضبٌ 

 

 عًم ثطبقبد عٍ انشكٍ انضبًَ يٍ اسكبٌ االصالو 

 

 

 انٍىو انضبنش 

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

 ٌعشف كٍف ًٌكٍ أٌ ٌزغُت انزبخٍش عٍ انظالح 

 

 44و43حم أَشطخ انطبنت طفحخ 

 

 67/68انًفشاداد وانزشاكٍت طـ
Bridge to Success .Learner’s Book Pages (104-
105) 
 Activity Book 84 

 Bridge to Success .Activity Book. Page 85 اخزٍبس صالس كهًبد ورىظٍفهب فً عًم يفٍذح  واعت

 االصٍٍُ

 دعىح نهزفكٍش خبسط انظُذوق  طفً
Story (Little Red Hen ) 
 Pages from 106 to 108 

 72قشاءحطـ واعت
Bridge to Success .Activity Book  
Story (Little Red Hen ) 
 Page 88 

 انضالصبء
 يٍ كزبة انُشبط 29طـ طفً

Dictation: The farmer is planting carrots and 
beans . 
The girls are collecting eggs. 
The man is driving a tractor. 

 . Collect some pictures of vegetables and fruits  28طـ واعت

 األسثعبء
 قشاءح ورحذس وخظ طفً

Bridge to Success .Learner’s Book  
Pages (109-110) 

 يٍ كزبة انُشبط :2انًشاععخ عهى رُىٌٍ انضى وحم طـ واعت
Bridge to Success 
 Activity Book 89 

 انخًٍش
 إيالء اخزجبسي عهى رُىٌٍ انضى ثذوٌ رذسٌت طفً

Bridge to Success .Learner’s Book  
Pages (111-112) 

 واعت
يالحظخ)انقشاءح واعت ٌىيً صىاء كبَذ قشاءح يٍ دسوس انكزبة 

 ظض خبسعٍخ (أو ق

Bridge to Success  
Worksheet 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الثاني;  الصف والشعبةتابع 
 

 انزشثٍخ األخالقٍخ انذساصبد االعزًبعٍخ انشٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىارظ انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌظف انظخىس وانًعبدٌ.

 اٌ ٌجٍٍ اصزخذايبد انظخىس وانًعبدٌ .

 بدٌضزكشف انطبنت كٍفٍخ عًع انًئ-

 رهٍُب 222او  22ٌغًع انطبنت -

 ٌعٍذ رغًٍع انعششاد العشاء عًهٍخ انغًع-

 ٌعٍذ رغًٍع االحبد العشاء عًهٍخ انغًع-

 اصزٍعبة يفهىو انطبقخ 

 انزعشف عهى أشكبل انطبقخ 

 رظٍُف يظبدس انطبقخ انًزغذدح و انغٍش يزغذدح

انزعشف عهى ثعض انقطع األصشٌخ انًىعىدح فً 

 دونخ االيبساد 

 االحذ
 366ركًهخ حم ص  طفً

 عًع انًئبد

 477انى ص  474ص 

 دسس انطبقخ حم أَشطخ انذسس داخم انظف 

 واعت عًع طىس عٍ أشكبل انطبقخ 

 

دسس يظبدس انطبقخ حم أَشطخ انذسس داخم 

 انظف 

 43واعت قشاءح سكٍ انقظخ طفحخ 

 

 

واعت احضبس طىس عٍ ثعض انقطع االصشٌخ 

 انًىعىدح فً دونخ االيبساد

 479 - 478ص   واعت

 االصٍٍُ
 373يب انظخىس ؟ ص طفً

 رهٍُب 222أو  22عًع 

 483 - :47ص 

 485 - 484ص   واعت

 انضالصبء
 375يب هً انًعبدٌ ؟ص طفً

 اعبدح رغًٍع االحبد العشاء عًهٍخ انغًع

 492 - 488ص 

 493 - 492ص   واعت

 األسثعبء
 378حم ص طفً

 د العشاء عًهٍخ انغًعاعبدح رغًٍع انعششا

 496 - 494ص 

 498ص  377حم ص واعت

 انخًٍش
 385يب انزشثخ ؟  طفً

 ربثع اعبدح رغًٍع انعششاد العشاء عًهٍخ انغًع

 497ص 

 499ص    واعت

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 31/ 1/  2019إلــى         27/  1/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( و ) الثاني;  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعشثٍخ انزشثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َىارظ انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌقشأح انحذٌش انششٌف قشاءح طحٍحخ 

 ٌضزُزٍظ أهًٍخ انظالح 

 ٌحشص عهى أداء انظالح فً أوقبرهب

 ٌقشأ انطبنت قشاءح طحٍحخ يع انضجظ انزبو
 ٌطشػ اصئهخ عٍ انًعهىيبد وانشصىيبد

 ح انظشوفٌزعشف عهى قبعذ

To identify farm plants. 
To recognize the parts of the plants. 

To understand a short story. 

Reading :Anchor :Reading (Let’s Look at 
Shadows) Pages (40 to 45) 

Writing :Anchor : Writing  Pages 38-39-40(At 
school ) 

 االحذ
  طفً

 انٍىو األول :  

 

 ششػ حذٌش فضم انظالح  -------------

 

 حفع يعبًَ انكهًبد 

 

 

 

 انٍىو انضبًَ : 

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

 ٌقبسٌ وٌحذد أوعه انشجه ثٍٍ انًبء وأداء انظالح نالَضبٌ 

 

 عًم ثطبقبد عٍ انشكٍ انضبًَ يٍ اسكبٌ االصالو 

 

 

 انٍىو انضبنش 

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

 ٍش عٍ انظالح ٌعشف كٍف ًٌكٍ أٌ ٌزغُت انزبخ

 

 44و43حم أَشطخ انطبنت طفحخ 

 

 دعىح نهزفكٍش خبسط انظُذوق
Bridge to Success .Learner’s Book Pages (104-
105) 
 Activity Book 84 

 واعت
كزبة  67يٍ كزبة انطبنت +اخزٍبس اسثع كهًبد يٍ ص72ُضخ صٌ

 انطبنت ورىظٍفهب فً عًم يفٍذح
Bridge to Success .Activity Book. Page 85 

 االصٍٍُ

 29يزبثعخ دعىح نهزفكٍش خبسط انظُذوق +كزبة انُشبط ص طفً
Story (Little Red Hen ) 
 Pages from 106 to 108 

 كزبة انُشبط :2انزذسٌت انٍىيً عهى انقشاءح +حم ص واعت
Bridge to Success .Activity Book  
Story (Little Red Hen ) 
 Page 88 

 انضالصبء
 قشاءح+رحذس ويزبثعخ  انىاعجبد طفً

Dictation: The farmer is planting carrots and 
beans . 
The girls are collecting eggs. 
The man is driving a tractor. 

 . Collect some pictures of vegetables and fruits +حم كشاصخ انخظ:7انزذسٌت عهى االيالء ص واعت

 األسثعبء
 84ظشف انًكبٌ وانزيبٌ كزبة انطبنت ص فًط

Bridge to Success .Learner’s Book  
Pages (109-110) 

 كزبة انُشبط 32كزبة انطبنت +ص 86حم ص واعت
Bridge to Success 
 Activity Book 89 

 انخًٍش
 كزبة انُشبط 32كزبة انطبنت +ص :7ايالء ص طفً

Bridge to Success .Learner’s Book  
Pages (111-112) 

 كزبة انُشبط +انزذسٌت عهى انقشاءح 34و33حم ص واعت
Bridge to Success  
Worksheet 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) الثاني;  الصف والشعبةتابع 
 

 انزشثٍخ األخالقٍخ انذساصبد االعزًبعٍخ انشٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 َىارظ انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌظف انظخىس وانًعبدٌ.

 زخذايبد انظخىس وانًعبدٌ .اٌ ٌجٍٍ اص

 ٌضزكشف انطبنت كٍفٍخ عًع انًئبد-

 رهٍُب 222او  22ٌغًع انطبنت -

 ٌعٍذ رغًٍع انعششاد العشاء عًهٍخ انغًع-

 ٌعٍذ رغًٍع االحبد العشاء عًهٍخ انغًع-

 اصزٍعبة يفهىو انطبقخ 

 انزعشف عهى أشكبل انطبقخ 

 رظٍُف يظبدس انطبقخ انًزغذدح و انغٍش يزغذدح

زعشف عهى ثعض انقطع األصشٌخ انًىعىدح فً ان

 دونخ االيبساد 

 االحذ
 366ركًهخ حم ص  طفً

 عًع انًئبد

 477انى ص  474ص 

 دسس انطبقخ حم أَشطخ انذسس داخم انظف 

 واعت عًع طىس عٍ أشكبل انطبقخ 

 

دسس يظبدس انطبقخ حم أَشطخ انذسس داخم 

 انظف 

 43واعت قشاءح سكٍ انقظخ طفحخ 

 

 

ضبس طىس عٍ ثعض انقطع االصشٌخ واعت اح

 انًىعىدح فً دونخ االيبساد

 479 - 478ص   واعت

 االصٍٍُ
 373يب انظخىس ؟ ص طفً

 رهٍُب 222أو  22عًع 

 483 - :47ص 

 485 - 484ص   واعت

 انضالصبء
 375يب هً انًعبدٌ ؟ص طفً

 اعبدح رغًٍع االحبد العشاء عًهٍخ انغًع

 492 - 488ص 

 493 - 492ص   واعت

 األسثعبء
 378حم ص طفً

 اعبدح رغًٍع انعششاد العشاء عًهٍخ انغًع

 496 - 494ص 

 498ص  377حم ص واعت

 انخًٍش
 385يب انزشثخ ؟  طفً

 ربثع اعبدح رغًٍع انعششاد العشاء عًهٍخ انغًع

 497ص 

 499ص    واعت

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 31/ 1/  2019إلــى         27/  1/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز الثاني;  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انعشثٍخ انزشثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َىارظ انزعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌقشأح انحذٌش انششٌف قشاءح طحٍحخ 

 ٌضزُزٍظ أهًٍخ انظالح 

 ٌحشص عهى أداء انظالح فً أوقبرهب 

 بح انحشكبد وانًذودٌقشأ انطبنت قشاءح صهًٍخ يع يشاع

ٌزكش انًزعهى انفكشح انًحىسٌخ وانفكش انشئٍضٍخ نكم فقشح فً َض 

 يعهىيبرً يكىٌ يٍ فقشاد

To identify farm plants. 
To recognize the parts of the plants. 
To understand a short story. 

Reading :Anchor :Reading (Let’s Look at 
Shadows) Pages (40 to 45) 

Writing :Anchor : Writing  Pages 38-39-40(At 
school ) 

 االحذ
 طفً

 

 

 انٍىو األول :  

 

 ششػ حذٌش فضم انظالح  -------------

 

 حفع يعبًَ انكهًبد 

 

 

 

 انٍىو انضبًَ : 

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

 ٌقبسٌ وٌحذد أوعه انشجه ثٍٍ انًبء وأداء انظالح نالَضبٌ 

 

 ٍ انشكٍ انضبًَ يٍ اسكبٌ االصالو عًم ثطبقبد ع

 

 

 انٍىو انضبنش 

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

 ٌعشف كٍف ًٌكٍ أٌ ٌزغُت انزبخٍش عٍ انظالح 

 

 44و43حم أَشطخ انطبنت طفحخ 

 

 

 

 يزبثعخ انذعىح نهزفكٍشخبسط انظُذوق
Bridge to Success .Learner’s Book Pages (104-
105) 
 Activity Book 84 

 واعت
 كزبة انطبنت 75َضخ ص 

 انزذسٌت انٍىيً عهى انقشاءح
Bridge to Success .Activity Book. Page 85 

 االصٍٍُ

 84ظشف انزيبٌ و ظشف انًكبٌ كزبة انطبنت ص  طفً
Bridge to Success .Learner’s Book  
Story (Little Red Hen ) 
 Pages from 106 to 108 

 32كزبة انُشبط ص  واعت
Bridge to Success .Activity Book  
Story (Little Red Hen ) 
 Page 88 

 انضالصبء
 32حم فً كزبة انُشبط ص  طفً

Dictation: The farmer is planting carrots and 
beans . 
The girls are collecting eggs. 
The man is driving a tractor. 

 . Collect some pictures of vegetables and fruits 33كزبة انُشبط ص  واعت

 األسثعبء
 كزبثخ فً كشاصخ انخظ طفً

Bridge to Success .Learner’s Book  
Pages (109-110) 

 ط( -انزذسٌت عهى كزبثخ )أ واعت
Bridge to Success 
 Activity Book 89 

 انخًٍش
 طفً

 كزبة انطبنت يٍ كهًخ )قذ رظبة  انى رشعش ثبنضكٍُخ( :7ايالء ص 

 شاءح َض انذعىح نهزفكٍش خبسط انظُذوقق

Bridge to Success .Learner’s Book  
Pages (111-112) 

 انزذسٌت عهى انقشاءح ٌىيٍب واعت
Bridge to Success  
Worksheet  



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) الثاني;  الصف والشعبةتابع 
 

 انزشثٍخ األخالقٍخ انذساصبد االعزًبعٍخ انشٌبضٍبد انعهىو انًبدح

 انزعهىَىارظ 
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌظف انظخىس وانًعبدٌ.

 اٌ ٌجٍٍ اصزخذايبد انظخىس وانًعبدٌ .

 ٌضزكشف انطبنت كٍفٍخ عًع انًئبد-

 رهٍُب 222او  22ٌغًع انطبنت -

 ٌعٍذ رغًٍع انعششاد العشاء عًهٍخ انغًع-

 ٌعٍذ رغًٍع االحبد العشاء عًهٍخ انغًع-

 اصزٍعبة يفهىو انطبقخ 

 انطبقخ  انزعشف عهى أشكبل

 رظٍُف يظبدس انطبقخ انًزغذدح و انغٍش يزغذدح

انزعشف عهى ثعض انقطع األصشٌخ انًىعىدح فً 

 دونخ االيبساد 

 االحذ
 366ركًهخ حم ص  طفً

 عًع انًئبد

 477انى ص  474ص 

 دسس انطبقخ حم أَشطخ انذسس داخم انظف 

 واعت عًع طىس عٍ أشكبل انطبقخ 

 

نذسس داخم دسس يظبدس انطبقخ حم أَشطخ ا

 انظف 

 43واعت قشاءح سكٍ انقظخ طفحخ 

 

 

واعت احضبس طىس عٍ ثعض انقطع االصشٌخ 

 انًىعىدح فً دونخ االيبساد

 479 - 478ص   واعت

 االصٍٍُ
 373يب انظخىس ؟ ص طفً

 رهٍُب 222أو  22عًع 

 483 - :47ص 

 485 - 484ص   واعت

 انضالصبء
 375يب هً انًعبدٌ ؟ص طفً

 رغًٍع االحبد العشاء عًهٍخ انغًع اعبدح

 492 - 488ص 

 493 - 492ص   واعت

 األسثعبء
 378حم ص طفً

 اعبدح رغًٍع انعششاد العشاء عًهٍخ انغًع

 496 - 494ص 

 498ص  377حم ص واعت

 انخًٍش
 385يب انزشثخ ؟  طفً

 ربثع اعبدح رغًٍع انعششاد العشاء عًهٍخ انغًع

 497ص 

 499  ص  واعت

  
 


