
 

QM-119-F3            على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالتربية االسالمية ادة متسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                             

kh 

 الخطة االسبوعية
 9/ 5/  2019إلــى        5/  5/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثاني:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌثٍٍ كٍفٍح ادرزاو اَخزٌٍ أشُاء انرؼايم ٔنهؼة يؼٓى 

 زٌٍ ٌٕضخ أًٍْح ادرزاو رغثاخ االخ

 ٌقزأ انذذٌس انشزٌف قزاءج صذٍذح 

ٔ يطاتقح صذٍذح يذاكٍا ًَطا فً   رؼهى فً انجُش ٔانؼذدٌطاتق انً

 جًهح انًُٓ

 ٌقزأ انًرؼهى قزاءج جٓزٌح صهًٍح

To recognize the new words.  
To understand a short story.  

Reading : Anchor (Practice Makes Perfect) 
Pages 87-88. 

Writing :Anchor (Three Little Worms Get Into 
Shape) Pages 70-72 

 االدذ
 صفً

 انٍٕو األٔل 

 

 شزح ٔذٕضٍخ كٍف ٌذرزو اَخزٌٍ 

 انٕاجة 

 فً انكراب انًذرصً  55دم صفذح رقى 

 

 انٍٕو انصاًَ 

 ٌٕضخ أًٍْح ادرزاو اَخزٌٍ 

 انٕاجة 

  56ٔ56دم أَشطح انطانة 

 

 انٍٕو انصانس

 طثق يآٌذي إنٍّ انذذٌس انصالج ػهى انُثً صهى هللا ػهٍّ ٔصهى ٌ 

 

 انٕاجة 

 06ٔ 07دم أَشطح انطانة صفذح 

 

 

 

 

 كراب انطانة 56أصهٕب انًُٓ + كراتح جًم ارشادٌح ص 
 Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful 
Water) Learner’s Book .Pages 173-174 

 (66+67كراب انُشاط ص ) ٔاجة
Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 

Activity Book .Page 136 

 االشٍٍُ
 55كراب انُشاط + ػهًرًُ ًَهح ص  60كراتح جًم ارشادٌح ص  صفً

 Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful 
Water) Learner’s Book .Pages 175-176 

  Practice for the dictation 69كراب انُشاط ص  ٔاجة

 انصالشاء
 55+ ػهًرًُ ًَهح ص  55انًفزداخ ٔانرزكٍة كراب انطانة ص  صفً

Dictation: We use water to wash our hands. 
We use water to make soup. 

Camels live on land. 
All living things need water.  

 قزاءج انُشٍذ ٔدفظّانرذرٌة ػهى  ٔاجة
 Practice singing the song (Row ,row ,row 

your boat) 

 األرتؼاء
 قصح انًخهٕقاخ انفضائٍح ذذة انًهٕخٍح صفً

Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 
Learner’s Book .Pages 177-178 

 ٔاجة
 

 كراب انطانة 55َضخ ص 

Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 
Activity  Book .Page 137 

 انخًٍش
 كراب انطانة 59+ ايالء ص  56قزاءج ذفضٍزٌح نهقصح ص  صفً

Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 
Learner’s Book .Page 179 

 انرذرٌة ػهى قزاءج انقصح ٔاجة
Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 

Activity  Book .Page138 



 

QM-119-F3            على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالتربية االسالمية ادة متسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                             

kh 

 ( أ ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراصاخ االجرًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 اٌ ٌضركشف انًغُاطٍش . 

 اٌ ٌصف انًادج . 

 األشكال شُائٍح االتؼادانطانة ٌضركشف 

 _ٌذذد األضالع ٔانزٔاٌا

 

 

 اصرٍؼاب يفٕٓو انصُاػح 

 ٌضركشف أًٍْح انصُاػح 

 

 تٍٍ انًشاػز انًخرهفح انرً ذظٓز ػهى انٕجّ ًٌٍز 

 االدذ
 ___ 666يا انذي ٌفؼهّ انًغُاطٍش ؟ ص صفً

 دم أَشطح انكراب داخم انصف 

 67ٔاجة ذهٌٍٕ أطثق يا ذؼهًد صفذح 

ٔاجة ادضار صٕر ٔجِٕ  ذؼثز ػٍ يشاػز 

 يخرهفح 

 __ ادضار اشكال يخرهفح نهًغُاطٍش  ٔاجة

 االشٍٍُ
 666انًغُاطٍضٍح ؟ ص يا االقطاب صفً

 

 األشكال شُائٍح االتؼاد

 537_560ص

 

 536_536  ٔاجة

 انصالشاء
 660دم ص صفً

 األضالع ٔانزٔاٌا

 553_533ص

 535_530 665دم ص ٔاجة

 األرتؼاء
 636-636دم ص صفً

 اصرزاذٍجٍح دم انًضائم

539_566 

 344_346 637دم ص ٔاجة

 انخًٍش
 انرذقق يٍ ذقذيً 667ٍز انصهصال ؟ صكٍف ًٌكٍ ذغٍ صفً

 _  ٔاجة



 

QM-119-F3            على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالتربية االسالمية ادة متسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                             

kh 

 الخطة االسبوعية

 9/ 5/  2019إلــى        5/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ب الثاني:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ء انرؼايم ٔنهؼة يؼٓى ٌثٍٍ كٍفٍح ادرزاو اَخزٌٍ أشُا

 ٌٕضخ أًٍْح ادرزاو رغثاخ االخزٌٍ 

 ٌقزأ انذذٌس انشزٌف قزاءج صذٍذح 

ٔ يطاتقح صذٍذح يذاكٍا ًَطا فً   ٌطاتق انًرؼهى فً انجُش ٔانؼذد

 جًهح انًُٓ

 ٌقزأ انًرؼهى قزاءج جٓزٌح صهًٍح

To recognize the new words.  
To understand a short story.  

Reading : Anchor (Practice Makes Perfect) 
Pages 87-88. 

Writing :Anchor (Three Little Worms Get Into 
Shape) Pages 70-72 

 االدذ
 صفً

 انٍٕو األٔل 

 

 شزح ٔذٕضٍخ كٍف ٌذرزو اَخزٌٍ 

 انٕاجة 

 فً انكراب انًذرصً  55دم صفذح رقى 

 

 انٍٕو انصاًَ 

 ٍ ٌٕضخ أًٍْح ادرزاو اَخزٌ

 انٕاجة 

  56ٔ56دم أَشطح انطانة 

 

 انٍٕو انصانس

 ٌطثق يآٌذي إنٍّ انذذٌس انصالج ػهى انُثً صهى هللا ػهٍّ ٔصهى  

 

 انٕاجة 

 06ٔ 07دم أَشطح انطانة صفذح 

 

 

 

 

 كراب انطانة 56أصهٕب انًُٓ + كراتح جًم ارشادٌح ص 
 Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful 
Water) Learner’s Book .Pages 173-174 

 (66+67كراب انُشاط ص ) ٔاجة
Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 

Activity Book .Page 136 

 االشٍٍُ
 55كراب انُشاط + ػهًرًُ ًَهح ص  60كراتح جًم ارشادٌح ص  صفً

 Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful 
Water) Learner’s Book .Pages 175-176 

  Practice for the dictation 69كراب انُشاط ص  ٔاجة

 انصالشاء
 55+ ػهًرًُ ًَهح ص  55انًفزداخ ٔانرزكٍة كراب انطانة ص  صفً

Dictation: We use water to wash our hands. 
We use water to make soup. 

Camels live on land. 
All living things need water.  

 انرذرٌة ػهى قزاءج انُشٍذ ٔدفظّ ٔاجة
 Practice singing the song (Row ,row ,row 

your boat) 

 األرتؼاء
 قصح انًخهٕقاخ انفضائٍح ذذة انًهٕخٍح صفً

Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 
Learner’s Book .Pages 177-178 

 ٔاجة
 

 كراب انطانة 55َضخ ص 

Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 
Activity  Book .Page 137 

 انخًٍش
 كراب انطانة 59+ ايالء ص  56قزاءج ذفضٍزٌح نهقصح ص  صفً

Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 
Learner’s Book .Page 179 

 انرذرٌة ػهى قزاءج انقصح ٔاجة
Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 

Activity  Book .Page138 



 

QM-119-F3            على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالتربية االسالمية ادة متسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                             

kh 

 ( ب ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراصاخ االجرًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 اٌ ٌضركشف انًغُاطٍش . 

 اٌ ٌصف انًادج . 

 ٌضركشف انطانة األشكال شُائٍح االتؼاد

 _ٌذذد األضالع ٔانزٔاٌا

 

 

 صرٍؼاب يفٕٓو انصُاػح ا

 ٌضركشف أًٍْح انصُاػح 

 

 ًٌٍز تٍٍ انًشاػز انًخرهفح انرً ذظٓز ػهى انٕجّ 

 االدذ
 ___ 666يا انذي ٌفؼهّ انًغُاطٍش ؟ ص صفً

 دم أَشطح انكراب داخم انصف 

 67ٔاجة ذهٌٍٕ أطثق يا ذؼهًد صفذح 

ٔاجة ادضار صٕر ٔجِٕ  ذؼثز ػٍ يشاػز 

 يخرهفح 

 __ كال يخرهفح نهًغُاطٍش ادضار اش ٔاجة

 االشٍٍُ
 666يا االقطاب انًغُاطٍضٍح ؟ ص صفً

 

 األشكال شُائٍح االتؼاد

 537_560ص

 

 536_536  ٔاجة

 انصالشاء
 660دم ص صفً

 األضالع ٔانزٔاٌا

 553_533ص

 535_530 665دم ص ٔاجة

 األرتؼاء
 636-636دم ص صفً

 اصرزاذٍجٍح دم انًضائم

539_566 

 344_346 637دم ص ٔاجة

 انخًٍش
 انرذقق يٍ ذقذيً 667كٍف ًٌكٍ ذغٍٍز انصهصال ؟ ص صفً

 _  ٔاجة



 

QM-119-F3            على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالتربية االسالمية ادة متسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                             

kh 

 الخطة االسبوعية

 9/ 5/  2019إلــى        5/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ج الثاني:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 انرؼهىَٕاذج 
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌثٍٍ كٍفٍح ادرزاو اَخزٌٍ أشُاء انرؼايم ٔنهؼة يؼٓى 

 ٌٕضخ أًٍْح ادرزاو رغثاخ االخزٌٍ 

 ٌقزأ انذذٌس انشزٌف قزاءج صذٍذح 

ٔ يطاتقح صذٍذح يذاكٍا ًَطا فً   ٌطاتق انًرؼهى فً انجُش ٔانؼذد

 جًهح انًُٓ

 ٌقزأ انًرؼهى قزاءج جٓزٌح صهًٍح

To recognize the new words.  
To understand a short story.  

Reading : Anchor (Practice Makes Perfect) 
Pages 87-88. 

Writing :Anchor (Three Little Worms Get Into 
Shape) Pages 70-72 

 االدذ
 صفً

 انٍٕو األٔل 

 

 شزح ٔذٕضٍخ كٍف ٌذرزو اَخزٌٍ 

 انٕاجة 

 ب انًذرصً فً انكرا 55دم صفذح رقى 

 

 انٍٕو انصاًَ 

 ٌٕضخ أًٍْح ادرزاو اَخزٌٍ 

 انٕاجة 

  56ٔ56دم أَشطح انطانة 

 

 انٍٕو انصانس

 ٌطثق يآٌذي إنٍّ انذذٌس انصالج ػهى انُثً صهى هللا ػهٍّ ٔصهى  

 

 انٕاجة 

 06ٔ 07دم أَشطح انطانة صفذح 

 

 

 

 

 كراب انطانة 56أصهٕب انًُٓ + كراتح جًم ارشادٌح ص 
 Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful 
Water) Learner’s Book .Pages 173-174 

 (66+67كراب انُشاط ص ) ٔاجة
Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 

Activity Book .Page 136 

 االشٍٍُ
 55كراب انُشاط + ػهًرًُ ًَهح ص  60كراتح جًم ارشادٌح ص  صفً

 Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful 
Water) Learner’s Book .Pages 175-176 

  Practice for the dictation 69كراب انُشاط ص  ٔاجة

 انصالشاء
 55+ ػهًرًُ ًَهح ص  55انًفزداخ ٔانرزكٍة كراب انطانة ص  صفً

Dictation: We use water to wash our hands. 
We use water to make soup. 

Camels live on land. 
All living things need water.  

 انرذرٌة ػهى قزاءج انُشٍذ ٔدفظّ ٔاجة
 Practice singing the song (Row ,row ,row 

your boat) 

 األرتؼاء
 قصح انًخهٕقاخ انفضائٍح ذذة انًهٕخٍح صفً

Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 
Learner’s Book .Pages 177-178 

 ٔاجة
 

 كراب انطانة 55َضخ ص 

Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 
Activity  Book .Page 137 

 انخًٍش
 كراب انطانة 59+ ايالء ص  56قزاءج ذفضٍزٌح نهقصح ص  صفً

Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 
Learner’s Book .Page 179 

 اءج انقصحانرذرٌة ػهى قز ٔاجة
Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 

Activity  Book .Page138 



 

QM-119-F3            على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالتربية االسالمية ادة متسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                             

kh 

 ( ج ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
  

 انرزتٍح األخالقٍح انذراصاخ االجرًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 اٌ ٌضركشف انًغُاطٍش . 

 اٌ ٌصف انًادج . 

 ة األشكال شُائٍح االتؼادٌضركشف انطان

 _ٌذذد األضالع ٔانزٔاٌا

 

 

 اصرٍؼاب يفٕٓو انصُاػح 

 ٌضركشف أًٍْح انصُاػح 

 

 ًٌٍز تٍٍ انًشاػز انًخرهفح انرً ذظٓز ػهى انٕجّ 

 االدذ
 ___ 666يا انذي ٌفؼهّ انًغُاطٍش ؟ ص صفً

 دم أَشطح انكراب داخم انصف 

 67ٔاجة ذهٌٍٕ أطثق يا ذؼهًد صفذح 

ضار صٕر ٔجِٕ  ذؼثز ػٍ يشاػز ٔاجة اد

 يخرهفح 

 __ ادضار اشكال يخرهفح نهًغُاطٍش  ٔاجة

 االشٍٍُ
 666يا االقطاب انًغُاطٍضٍح ؟ ص صفً

 

 األشكال شُائٍح االتؼاد

 537_560ص

 

 536_536  ٔاجة

 انصالشاء
 660دم ص صفً

 األضالع ٔانزٔاٌا

 553_533ص

 535_530 665دم ص ٔاجة

 ؼاءاألرت
 636-636دم ص صفً

 اصرزاذٍجٍح دم انًضائم

539_566 

 344_346 637دم ص ٔاجة

 انخًٍش
 انرذقق يٍ ذقذيً 667كٍف ًٌكٍ ذغٍٍز انصهصال ؟ ص صفً

 _  ٔاجة



 

QM-119-F3            على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالتربية االسالمية ادة متسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                             

kh 

 الخطة االسبوعية
 9/ 5/  2019إلــى        5/  5/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثاني:  الصف والشعبة
  

 English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح اإلصاليٍح دجانًا

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌثٍٍ كٍفٍح ادرزاو اَخزٌٍ أشُاء انرؼايم ٔنهؼة يؼٓى 

 ٌٕضخ أًٍْح ادرزاو رغثاخ االخزٌٍ 

 ٌقزأ انذذٌس انشزٌف قزاءج صذٍذح

 ٌقزأ انطانة  قزاءج  صهًٍح 

 ٌراتغ انطانة ٔاجثاذّ انثٍرٍح

 ال ارشادٌح ٌكرة انطانة جً

To recognize the new words.  
To understand a short story.  

Reading : Anchor (Practice Makes Perfect) 
Pages 87-88. 

Writing :Anchor (Three Little Worms Get Into 
Shape) Pages 70-72 

 االدذ
 صفً

 انٍٕو األٔل 

 

 شزح ٔذٕضٍخ كٍف ٌذرزو اَخزٌٍ 

 اجة انٕ

 فً انكراب انًذرصً  55دم صفذح رقى 

 

 انٍٕو انصاًَ 

 ٌٕضخ أًٍْح ادرزاو اَخزٌٍ 

 انٕاجة 

  56ٔ56دم أَشطح انطانة 

 

 انٍٕو انصانس

 ٌطثق يآٌذي إنٍّ انذذٌس انصالج ػهى انُثً صهى هللا ػهٍّ ٔصهى  

 

 انٕاجة 

 06ٔ 07دم أَشطح انطانة صفذح 

 

 يٍ كراب انُشاط 65ٔص 66انالو انشًضٍح ٔانالو انقًزٌح ص
 Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful 
Water) Learner’s Book .Pages 173-174 

 يٍ كراب انُشاط  63دم ص ٔاجة
Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 

Activity Book .Page 136 

 االشٍٍُ
 يٍ كراب انطانة  56انكراتح ص صفً

 Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful 
Water) Learner’s Book .Pages 175-176 

  Practice for the dictation صُغ دٔدج يٍ كزذٌٕ انثٍض يرثؼا انخطٕاخ انًٕجٕدج  ٔاجة

 انصالشاء
 يٍ كراب انُشاط 65ٔ 60يراتؼح انكراتح ص  صفً

Dictation: We use water to wash our hands. 
We use water to make soup. 

Camels live on land. 
All living things need water.  

 يٍ كراب انُشاط+يراتؼح دم انٕاجثاخ انثٍرٍح انضاتقح  69دم ص ٔاجة
 Practice singing the song (Row ,row ,row 

your boat) 

 األرتؼاء

 صفً
كراب  55+َشٍذ "ػهًرًُ ًَهح"ص55انًفزداخ ٔانرزاكٍة ص

 انطانة 

Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 
Learner’s Book .Pages 177-178 

 ٔاجة
 

أتٍاخ يٍ انُشٍذ +انرذرٌة ػهى كراتح كهًاخ ذذرٕي الو  3دفظ 

 قًزٌح ٔالو شًضٍح

Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 
Activity  Book .Page 137 

 انخًٍش
 صفً

كراب انُشاط+يُاقشح  65ٌح ٔالو شًضٍح صإيالء خارجً الو قًز

 درس انًخهٕقاخ انفضائٍح

Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 
Learner’s Book .Page 179 

 انرذرٌة ػهى انقزاءج ٔاجة ٌٕيً  ٔاجة
Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 

Activity  Book .Page138 



 

QM-119-F3            على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالتربية االسالمية ادة متسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                             

kh 

 ( د ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراصاخ االجرًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 اٌ ٌضركشف انًغُاطٍش . 

 اٌ ٌصف انًادج . 

 ٌضركشف انطانة األشكال شُائٍح االتؼاد

 _ٌذذد األضالع ٔانزٔاٌا

 

 

 اصرٍؼاب يفٕٓو انصُاػح 

 ٌضركشف أًٍْح انصُاػح 

 

 ز تٍٍ انًشاػز انًخرهفح انرً ذظٓز ػهى انٕجّ ًٌٍ

 االدذ
 ___ 666يا انذي ٌفؼهّ انًغُاطٍش ؟ ص صفً

 دم أَشطح انكراب داخم انصف 

 67ٔاجة ذهٌٍٕ أطثق يا ذؼهًد صفذح 

ٔاجة ادضار صٕر ٔجِٕ  ذؼثز ػٍ يشاػز 

 يخرهفح 

 __ ادضار اشكال يخرهفح نهًغُاطٍش  ٔاجة

 االشٍٍُ
 666اب انًغُاطٍضٍح ؟ صيا االقط صفً

 

 األشكال شُائٍح االتؼاد

 537_560ص

 

 536_536  ٔاجة

 انصالشاء
 660دم ص صفً

 األضالع ٔانزٔاٌا

 553_533ص

 535_530 665دم ص ٔاجة

 األرتؼاء
 636-636دم ص صفً

 اصرزاذٍجٍح دم انًضائم

539_566 

 344_346 637دم ص ٔاجة

 انخًٍش
 انرذقق يٍ ذقذيً 667غٍٍز انصهصال ؟ صكٍف ًٌكٍ ذ صفً

 _  ٔاجة



 

QM-119-F3            على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالتربية االسالمية ادة متسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                             

kh 

 الخطة االسبوعية

 9/ 5/  2019إلــى        5/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) هـ الثاني:  الصف والشعبة

  

 English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ُاء انرؼايم ٔنهؼة يؼٓى ٌثٍٍ كٍفٍح ادرزاو اَخزٌٍ أش

 ٌٕضخ أًٍْح ادرزاو رغثاخ االخزٌٍ 

 ٌقزأ انذذٌس انشزٌف قزاءج صذٍذح

 أٌ ٌقزأ انطانة قزاءج صذٍذح 

 ٌكرة جًم إرشادٌح كراتح صذٍذح

To recognize the new words.  
To understand a short story. 

Reading : Anchor (Practice Makes Perfect) 
Pages 87-88. 

Writing :Anchor (Three Little Worms Get Into 
Shape) Pages 70-72 

 االدذ
 صفً

 انٍٕو األٔل 

 

 شزح ٔذٕضٍخ كٍف ٌذرزو اَخزٌٍ 

 انٕاجة 

 فً انكراب انًذرصً  55دم صفذح رقى 

 

 انٍٕو انصاًَ 

 ٌٕضخ أًٍْح ادرزاو اَخزٌٍ 

 انٕاجة 

  56ٔ56دم أَشطح انطانة 

 

 سانٍٕو انصان

 ٌطثق يآٌذي إنٍّ انذذٌس انصالج ػهى انُثً صهى هللا ػهٍّ ٔصهى  

 

 انٕاجة 

 06ٔ 07دم أَشطح انطانة صفذح 

 

 يٍ كراب انطانة  56/53ـيراتؼح انكراتح ص 
 Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful 
Water) Learner’s Book .Pages 173-174 

 ٔدج يٍ كزذٌٕ انثٍضٔصُغ د 56اذثاع انخطٕاخ فً صفذح  ٔاجة
Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 

Activity Book .Page 136 

 االشٍٍُ
 يٍ كراب انُشاط 60يراتؼح انكراتح صـ صفً

 Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful 
Water) Learner’s Book .Pages 175-176 

  Practice for the dictation يٍ كراب انُشاط 69دم صـ ٔاجة

 انصالشاء
 56يُاقشح انكائُاخ انفضائٍح ذذة انًهٕخٍح صـ صفً

Dictation: We use water to wash our hands. 
We use water to make soup. 

Camels live on land. 
All living things need water.  

 قزاءج انقصح ٔاجة ٌٕيً ٔاجة
 Practice singing the song (Row ,row ,row 

your boat) 

 األرتؼاء
 95ذذرٌة انطانة ػهى انرذذز كًا ْٕ يطهٕب فً صـ صفً

Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 
Learner’s Book .Pages 177-178 

 ٔاجة
 

 36صـ

Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 
Activity  Book .Page 137 

 انخًٍش
  إيالء صفً

Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 
Learner’s Book .Page 179 

 قزاءج انقصح ٔاجة
Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 

Activity  Book .Page138 



 

QM-119-F3            على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالتربية االسالمية ادة متسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                             

kh 

 ( هـ ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 

 

 حانرزتٍح األخالقٍ انذراصاخ االجرًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 اٌ ٌضركشف انًغُاطٍش . 

 اٌ ٌصف انًادج . 

 ٌضركشف انطانة األشكال شُائٍح االتؼاد

 _ٌذذد األضالع ٔانزٔاٌا

 

 

 اصرٍؼاب يفٕٓو انصُاػح 

 ٌضركشف أًٍْح انصُاػح 

 

 ًٌٍز تٍٍ انًشاػز انًخرهفح انرً ذظٓز ػهى انٕجّ 

 االدذ
 ___ 666ٍش ؟ صيا انذي ٌفؼهّ انًغُاط صفً

 دم أَشطح انكراب داخم انصف 

 67ٔاجة ذهٌٍٕ أطثق يا ذؼهًد صفذح 

ٔاجة ادضار صٕر ٔجِٕ  ذؼثز ػٍ يشاػز 

 يخرهفح 

 __ ادضار اشكال يخرهفح نهًغُاطٍش  ٔاجة

 االشٍٍُ
 666يا االقطاب انًغُاطٍضٍح ؟ ص صفً

 

 األشكال شُائٍح االتؼاد

 537_560ص

 

 536_536  ٔاجة

 انصالشاء
 660دم ص صفً

 األضالع ٔانزٔاٌا

 553_533ص

 535_530 665دم ص ٔاجة

 األرتؼاء
 636-636دم ص صفً

 اصرزاذٍجٍح دم انًضائم

539_566 

 344_346 637دم ص ٔاجة

 انخًٍش
 انرذقق يٍ ذقذيً 667كٍف ًٌكٍ ذغٍٍز انصهصال ؟ ص صفً

 _  ٔاجة



 

QM-119-F3            على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالتربية االسالمية ادة متسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                             

kh 

 الخطة االسبوعية

 9/ 5/  2019إلــى        5/  5/  2019ـوع مــن  لألســـب
 ( ) و الثاني:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌثٍٍ كٍفٍح ادرزاو اَخزٌٍ أشُاء انرؼايم ٔنهؼة يؼٓى 

 ٌٕضخ أًٍْح ادرزاو رغثاخ االخزٌٍ 

 قزاءج صذٍذح ٌقزأ انذذٌس انشزٌف 

 ٌقزأ انطانة  قزاءج  صهًٍح 

 ٌراتغ انطانة ٔاجثاذّ انثٍرٍح

 ٌكرة انطانة جًال ارشادٌح

To recognize the new words.  
To understand a short story.  

Reading : Anchor (Practice Makes Perfect) 
Pages 87-88. 

Writing :Anchor (Three Little Worms Get Into 
Shape) Pages 70-72 

 االدذ
 صفً

 انٍٕو األٔل 

 

 شزح ٔذٕضٍخ كٍف ٌذرزو اَخزٌٍ 

 انٕاجة 

 فً انكراب انًذرصً  55دم صفذح رقى 

 

 انٍٕو انصاًَ 

 ٌٕضخ أًٍْح ادرزاو اَخزٌٍ 

 انٕاجة 

  56ٔ56دم أَشطح انطانة 

 

 انٍٕو انصانس

  ػهٍّ ٔصهى ٌطثق يآٌذي إنٍّ انذذٌس انصالج ػهى انُثً صهى هللا 

 

 انٕاجة 

 06ٔ 07دم أَشطح انطانة صفذح 

 

 

 

 

 يٍ كراب انُشاط 65ٔص 66انالو انشًضٍح ٔانالو انقًزٌح ص
 Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful 
Water) Learner’s Book .Pages 173-174 

 يٍ كراب انُشاط  63دم ص ٔاجة
Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 

Activity Book .Page 136 

 االشٍٍُ
 يٍ كراب انطانة  56انكراتح ص صفً

 Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful 
Water) Learner’s Book .Pages 175-176 

  Practice for the dictation صُغ دٔدج يٍ كزذٌٕ انثٍض يرثؼا انخطٕاخ انًٕجٕدج  ٔاجة

 انصالشاء
 يٍ كراب انُشاط 65ٔ 60ص  يراتؼح انكراتح صفً

Dictation: We use water to wash our hands. 
We use water to make soup. 

Camels live on land. 
All living things need water.  

 يٍ كراب انُشاط+يراتؼح دم انٕاجثاخ انثٍرٍح انضاتقح  69دم ص ٔاجة
 Practice singing the song (Row ,row ,row 

your boat) 

 األرتؼاء

 صفً
كراب  55+َشٍذ "ػهًرًُ ًَهح"ص55انًفزداخ ٔانرزاكٍة ص

 انطانة 

Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 
Learner’s Book .Pages 177-178 

 ٔاجة
 

أتٍاخ يٍ انُشٍذ +انرذرٌة ػهى كراتح كهًاخ ذذرٕي الو  3دفظ 

 قًزٌح ٔالو شًضٍح

Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 
Activity  Book .Page 137 

 انخًٍش
 صفً

كراب انُشاط+يُاقشح  65إيالء خارجً الو قًزٌح ٔالو شًضٍح ص

 درس انًخهٕقاخ انفضائٍح

Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 
Learner’s Book .Page 179 

 انرذرٌة ػهى انقزاءج ٔاجة ٌٕيً  ٔاجة
Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 

Activity  Book .Page138 



 

QM-119-F3            على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالتربية االسالمية ادة متسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                             

kh 

 ( و ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراصاخ االجرًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 اٌ ٌضركشف انًغُاطٍش . 

 اٌ ٌصف انًادج . 

 ٍح االتؼادٌضركشف انطانة األشكال شُائ

 _ٌذذد األضالع ٔانزٔاٌا

 

 

 اصرٍؼاب يفٕٓو انصُاػح 

 ٌضركشف أًٍْح انصُاػح 

 

 ًٌٍز تٍٍ انًشاػز انًخرهفح انرً ذظٓز ػهى انٕجّ 

 االدذ
 ___ 666يا انذي ٌفؼهّ انًغُاطٍش ؟ ص صفً

 دم أَشطح انكراب داخم انصف 

 67ٔاجة ذهٌٍٕ أطثق يا ذؼهًد صفذح 

ذؼثز ػٍ يشاػز ٔاجة ادضار صٕر ٔجِٕ  

 يخرهفح 

 __ ادضار اشكال يخرهفح نهًغُاطٍش  ٔاجة

 االشٍٍُ
 666يا االقطاب انًغُاطٍضٍح ؟ ص صفً

 

 األشكال شُائٍح االتؼاد

 537_560ص

 

 536_536  ٔاجة

 انصالشاء
 660دم ص صفً

 األضالع ٔانزٔاٌا

 553_533ص

 535_530 665دم ص ٔاجة

 األرتؼاء
 636-636دم ص صفً

 اصرزاذٍجٍح دم انًضائم

539_566 

 344_346 637دم ص ٔاجة

 انخًٍش
 انرذقق يٍ ذقذيً 667كٍف ًٌكٍ ذغٍٍز انصهصال ؟ ص صفً

 _  ٔاجة



 

QM-119-F3            على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالتربية االسالمية ادة متسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                             

kh 

 الخطة االسبوعية

 9/ 5/  2019إلــى        5/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ز الثاني:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼزتٍح صاليٍحانرزتٍح اإل انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌثٍٍ كٍفٍح ادرزاو اَخزٌٍ أشُاء انرؼايم ٔنهؼة يؼٓى 

 ٌٕضخ أًٍْح ادرزاو رغثاخ االخزٌٍ 

 ٌقزأ انذذٌس انشزٌف قزاءج صذٍذح 

ٔ يطاتقح صذٍذح يذاكٍا ًَطا فً   ٌطاتق انًرؼهى فً انجُش ٔانؼذد

 جًهح انًُٓ

 هى قزاءج جٓزٌح صهًٍحٌقزأ انًرؼ

To recognize the new words.  
To understand a short story.  

Reading : Anchor (Practice Makes Perfect) 
Pages 87-88. 

Writing :Anchor (Three Little Worms Get Into 
Shape) Pages 70-72 

 االدذ
 صفً

 انٍٕو األٔل 

 

 خزٌٍ شزح ٔذٕضٍخ كٍف ٌذرزو اَ

 انٕاجة 

 فً انكراب انًذرصً  55دم صفذح رقى 

 

 انٍٕو انصاًَ 

 ٌٕضخ أًٍْح ادرزاو اَخزٌٍ 

 انٕاجة 

  56ٔ56دم أَشطح انطانة 

 

 انٍٕو انصانس

 ٌطثق يآٌذي إنٍّ انذذٌس انصالج ػهى انُثً صهى هللا ػهٍّ ٔصهى  

 

 انٕاجة 

 06ٔ 07دم أَشطح انطانة صفذح 

 

 

 

 

 كراب انطانة 56ح جًم ارشادٌح ص أصهٕب انًُٓ + كرات
 Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful 
Water) Learner’s Book .Pages 173-174 

 (66+67كراب انُشاط ص ) ٔاجة
Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 

Activity Book .Page 136 

 االشٍٍُ
 55هًرًُ ًَهح ص كراب انُشاط + ػ 60كراتح جًم ارشادٌح ص  صفً

 Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful 
Water) Learner’s Book .Pages 175-176 

  Practice for the dictation 69كراب انُشاط ص  ٔاجة

 انصالشاء
 55+ ػهًرًُ ًَهح ص  55انًفزداخ ٔانرزكٍة كراب انطانة ص  صفً

Dictation: We use water to wash our hands. 
We use water to make soup. 

Camels live on land. 
All living things need water.  

 انرذرٌة ػهى قزاءج انُشٍذ ٔدفظّ ٔاجة
 Practice singing the song (Row ,row ,row 

your boat) 

 األرتؼاء
 قصح انًخهٕقاخ انفضائٍح ذذة انًهٕخٍح صفً

Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 
Learner’s Book .Pages 177-178 

 ٔاجة
 

 كراب انطانة 55َضخ ص 

Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 
Activity  Book .Page 137 

 انخًٍش
 كراب انطانة 59+ ايالء ص  56قزاءج ذفضٍزٌح نهقصح ص  صفً

Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 
Learner’s Book .Page 179 

 انرذرٌة ػهى قزاءج انقصح ٔاجة
Bridge To Success. Unit 8 (Wonderful Water) 

Activity  Book .Page138 



 

QM-119-F3            على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالتربية االسالمية ادة متسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                             

kh 

 ( ز ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراصاخ االجرًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 اطٍش .اٌ ٌضركشف انًغُ 

 اٌ ٌصف انًادج . 

 ٌضركشف انطانة األشكال شُائٍح االتؼاد

 _ٌذذد األضالع ٔانزٔاٌا

 

 

 اصرٍؼاب يفٕٓو انصُاػح 

 ٌضركشف أًٍْح انصُاػح 

 

 ًٌٍز تٍٍ انًشاػز انًخرهفح انرً ذظٓز ػهى انٕجّ 

 االدذ
 ___ 666يا انذي ٌفؼهّ انًغُاطٍش ؟ ص صفً

 دم أَشطح انكراب داخم انصف 

 67ذهٌٍٕ أطثق يا ذؼهًد صفذح  ٔاجة

ٔاجة ادضار صٕر ٔجِٕ  ذؼثز ػٍ يشاػز 

 يخرهفح 

 __ ادضار اشكال يخرهفح نهًغُاطٍش  ٔاجة

 االشٍٍُ
 666يا االقطاب انًغُاطٍضٍح ؟ ص صفً

 

 األشكال شُائٍح االتؼاد

 537_560ص

 

 536_536  ٔاجة

 انصالشاء
 660دم ص صفً

 األضالع ٔانزٔاٌا

 553_533ص

 535_530 665دم ص ٔاجة

 األرتؼاء
 636-636دم ص صفً

 اصرزاذٍجٍح دم انًضائم

539_566 

 344_346 637دم ص ٔاجة

 انخًٍش
 انرذقق يٍ ذقذيً 667كٍف ًٌكٍ ذغٍٍز انصهصال ؟ ص صفً

 _  ٔاجة

 


