
 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 الخطة االسبوعية
 25/ 4/  2019إلــى        21/  4/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثاني8  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعرتُح انررتُح اإلساليُح انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َقرأ انحذَس انشرَف قرأج سهًُح 

 َثٍُ كُفُح احرراو يشاعر اِخرٍَ 

 ُثٍ صهً هللا عهُه وسهى َعثر عٍ حثه نه

 اءج ظهرَح سهًُح يراعُا انعثػَقرأ انًرعهى قر 

To recognize the new words. 
To talk about different types of weather. 

To understand a short story. 

Reading :Anchor ( The Three Little Worms Get 
Into Shape) Practice reading the story  
Pages :72-73-74-75 

Writing : Anchor (The Three Little Worms Get Into 
Shape). Pages 66-67-68 (At school ) 

 االحذ
  صفٍ

 

 

 انُىو األول : 

 اسرُراض ؟أهى هذاَاخ انُثىَح انرٍ َرعًُها انحذَس انشرَف 

 انىاظة :حفظ انحذَس انشرَف ويعاٍَ انكهًاخ 

 

 

 انُىو انصاٍَ : 

 رعُة يا َسثة انحسٌ ِخرٍَ َ

  65و 64انىاظة : حم أَشطح انطانة صفحح 

 

 انُىو انصانس : 

َرأسً تانُثٍ صهً هللا عهُه وسهى فٍ حسٍ انًعايهح وانرحًح 

 تاألهم واألقارب 

 87و 86انىاظة : حم أَشطح انطانة صفحح رقى 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Easter Holiday اظازج

  Easter Holiday اظازج واظة

 االشٍُُ

 97قصح يصهس ودائرج ص  صفٍ
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 
Pages 161-162 

 انرذرَة انُىيٍ عهً انقراءج واظة
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Activity  Book 
Page 128 

 انصالشاء

 قراءج ذفسُرَح نهقصح صفٍ
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 
Pages 163-164 

 كراب انطانة 62َسخ ص  واظة
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Activity Book 
Page 129 

 األرتعاء
 قراءج قصح يصهس ودائرج صفٍ

Bridge to Success. 
 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 

Pages 165-166 

 96 - 99كراب انُشاغ ص  واظة
Collect some pictures for different types of 

weather 

 انخًُس

 99حم فٍ كراب انُشاغ ص  صفٍ
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 
Pages 167-168 

 ول (األ يٍ كهًح ) عادخ  62ايالء ص  واظة
 Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Activity  Book 
Page130 



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 ( أ ) الثاني8  الصف والشعبةتابع 
 

 انررتُح األخالقُح انذراساخ االظرًاعُح انرَاظُاخ انعهىو انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َصف يىقع ظسى وصفا دقُقا .

 رضاٌ َعرف اَىاع انقىي عهً اال

 َقرأ انرًصُالخ انثُاَُح انًصىرج وتاألعًذج

 

 

انرعرف عهً انخذياخ انرٍ ذقذيها دونح االياراخ 

 نًىاغُُها 

 غُر أساسُح ( –ذصُُف انخذياخ )أساسُح 

ذصُُف األغعًح إنً صحُح و غُر صحُح و 

 فىائذها عهً انعسى 

 االحذ
 اظازج اظازج صفٍ

ا واظة ظًع صىر عٍ تعط انخذياخ انرٍ ذقذيه

 دونح االياراخ 

واظة رسى انطثق انصحٍ انًفعم عُذ انطانة 

  A 4عهً ورقح 

 اظازج اظازج واظة

 االشٍُُ
 872يا انذٌ َععم االظساو ذرحرك ؟ص صفٍ

 انىقد تانرتع ساعح

  354 - 358ص 

 356 - 355ص   واظة

 انصالشاء
  874يا تعط اَىاع انقىي ؟ ص صفٍ

 ائقدق 3انىقد تفرراخ يذذها 

 366 – 357ص 

 362 - 368ص   واظة

 األرتعاء
 222كُف ًَكٍ اٌ ذغُر انقىي انحركح ؟ ص صفٍ

 صثاحا ويساء

 366 – 363ص 

 955 - 985 226ص واظة

 انخًُس
 228حم ص صفٍ

 انعالقاخ انسيُُح

  372 - 379ص 

 374 - 373ص   واظة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 الخطة االسبوعية
 25/ 4/  2019إلــى        21/  4/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الثاني8  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعرتُح انررتُح اإلساليُح انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َقرأ انحذَس انشرَف قرأج سهًُح 

 َثٍُ كُفُح احرراو يشاعر اِخرٍَ 

 َعثر عٍ حثه نهُثٍ صهً هللا عهُه وسهى 

 قراءج ظهرَح سهًُح يراعُا انعثػ َقرأ انًرعهى 

To recognize the new words. 
To talk about different types of weather. 

To understand a short story. 

Reading :Anchor ( The Three Little Worms Get 
Into Shape) Practice reading the story  
Pages :72-73-74-75 
 

Writing : Anchor (The Three Little Worms Get Into 
Shape). Pages 66-67-68 (At school ) 

 االحذ
  صفٍ

 

 

 انُىو األول : 

 اسرُراض ؟أهى هذاَاخ انُثىَح انرٍ َرعًُها انحذَس انشرَف 

 انىاظة :حفظ انحذَس انشرَف ويعاٍَ انكهًاخ 

 

 

 انُىو انصاٍَ : 

 َرعُة يا َسثة انحسٌ ِخرٍَ 

  65و 64حم أَشطح انطانة صفحح انىاظة : 

 

 انُىو انصانس : 

َرأسً تانُثٍ صهً هللا عهُه وسهى فٍ حسٍ انًعايهح وانرحًح 

 تاألهم واألقارب 

 87و 86انىاظة : حم أَشطح انطانة صفحح رقى 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Easter Holiday اظازج

  Easter Holiday اظازج واظة

 االشٍُُ

 97قصح يصهس ودائرج ص  صفٍ
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 
Pages 161-162 

 انرذرَة انُىيٍ عهً انقراءج واظة
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Activity  Book 
Page 128 

 انصالشاء

 قراءج ذفسُرَح نهقصح صفٍ
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 
Pages 163-164 

 كراب انطانة 62َسخ ص  واظة
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Activity Book 
Page 129 

 األرتعاء
 قراءج قصح يصهس ودائرج صفٍ

Bridge to Success. 
 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 

Pages 165-166 

 96 - 99انُشاغ ص كراب  واظة
Collect some pictures for different types of 

weather 

 انخًُس

 99حم فٍ كراب انُشاغ ص  صفٍ
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 
Pages 167-168 

 األول ( يٍ كهًح ) عادخ  62ايالء ص  واظة
 Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Activity  Book 
Page130 



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 ( ب ) الثاني8  الصف والشعبةتابع 
 

 انررتُح األخالقُح انذراساخ االظرًاعُح انرَاظُاخ انعهىو انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َصف يىقع ظسى وصفا دقُقا .

 اٌ َعرف اَىاع انقىي عهً االرض

 تاألعًذجَقرأ انرًصُالخ انثُاَُح انًصىرج و

 

 

انرعرف عهً انخذياخ انرٍ ذقذيها دونح االياراخ 

 نًىاغُُها 

 غُر أساسُح ( –ذصُُف انخذياخ )أساسُح 

ذصُُف األغعًح إنً صحُح و غُر صحُح و 

 فىائذها عهً انعسى 

 االحذ
 اظازج اظازج صفٍ

واظة ظًع صىر عٍ تعط انخذياخ انرٍ ذقذيها 

 دونح االياراخ 

ٍ انًفعم عُذ انطانة واظة رسى انطثق انصح

  A 4عهً ورقح 

 اظازج اظازج واظة

 االشٍُُ
 872يا انذٌ َععم االظساو ذرحرك ؟ص صفٍ

 انىقد تانرتع ساعح

  354 - 358ص 

 356 - 355ص   واظة

 انصالشاء
  874يا تعط اَىاع انقىي ؟ ص صفٍ

 دقائق 3انىقد تفرراخ يذذها 

 366 – 357ص 

 362 - 368ص   واظة

 األرتعاء
 222كُف ًَكٍ اٌ ذغُر انقىي انحركح ؟ ص صفٍ

 صثاحا ويساء

 366 – 363ص 

 955 - 985 226ص واظة

 انخًُس
 228حم ص صفٍ

 انعالقاخ انسيُُح

  372 - 379ص 

 374 - 373ص   واظة



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 الخطة االسبوعية

 25/ 4/  2019إلــى        21/  4/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ج الثاني8  صف والشعبةال
   

 English انهغح انعرتُح انررتُح اإلساليُح انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َقرأ انحذَس انشرَف قرأج سهًُح 

 َثٍُ كُفُح احرراو يشاعر اِخرٍَ 

 َعثر عٍ حثه نهُثٍ صهً هللا عهُه وسهى 

 َقرأ انًرعهى قراءج ظهرَح سهًُح يراعُا انعثػ 

To recognize the new words. 
To talk about different types of weather. 

To understand a short story. 

Reading :Anchor ( The Three Little Worms Get 
Into Shape) Practice reading the story  
Pages :72-73-74-75 
 

Writing : Anchor (The Three Little Worms Get Into 
Shape). Pages 66-67-68 (At school ) 

 االحذ
  صفٍ

 

 

 انُىو األول : 

 اسرُراض ؟أهى هذاَاخ انُثىَح انرٍ َرعًُها انحذَس انشرَف 

 انىاظة :حفظ انحذَس انشرَف ويعاٍَ انكهًاخ 

 

 

 انُىو انصاٍَ : 

 َرعُة يا َسثة انحسٌ ِخرٍَ 

  65و 64انىاظة : حم أَشطح انطانة صفحح 

 

 انُىو انصانس : 

هى فٍ حسٍ انًعايهح وانرحًح َرأسً تانُثٍ صهً هللا عهُه وس

 تاألهم واألقارب 

 87و 86انىاظة : حم أَشطح انطانة صفحح رقى 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Easter Holiday اظازج

  Easter Holiday اظازج واظة

 االشٍُُ

 97قصح يصهس ودائرج ص  صفٍ
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 
Pages 161-162 

 انرذرَة انُىيٍ عهً انقراءج واظة
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Activity  Book 
Page 128 

 انصالشاء

 قراءج ذفسُرَح نهقصح صفٍ
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 
Pages 163-164 

 كراب انطانة 62َسخ ص  واظة
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Activity Book 
Page 129 

 األرتعاء
 قراءج قصح يصهس ودائرج صفٍ

Bridge to Success. 
 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 

Pages 165-166 

 96 - 99كراب انُشاغ ص  واظة
Collect some pictures for different types of 

weather 

 ُسانخً

 99حم فٍ كراب انُشاغ ص  صفٍ
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 
Pages 167-168 

 األول ( يٍ كهًح ) عادخ  62ايالء ص  واظة
 Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Activity  Book 
Page130 



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 ( ج ) الثاني8  الصف والشعبةتابع 
  

 انررتُح األخالقُح انذراساخ االظرًاعُح انرَاظُاخ انعهىو انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َصف يىقع ظسى وصفا دقُقا .

 اٌ َعرف اَىاع انقىي عهً االرض

 َقرأ انرًصُالخ انثُاَُح انًصىرج وتاألعًذج

 

 

انرعرف عهً انخذياخ انرٍ ذقذيها دونح االياراخ 

 نًىاغُُها 

 غُر أساسُح ( –نخذياخ )أساسُح ذصُُف ا

ذصُُف األغعًح إنً صحُح و غُر صحُح و 

 فىائذها عهً انعسى 

 االحذ
 اظازج اظازج صفٍ

واظة ظًع صىر عٍ تعط انخذياخ انرٍ ذقذيها 

 دونح االياراخ 

واظة رسى انطثق انصحٍ انًفعم عُذ انطانة 

  A 4عهً ورقح 

 اظازج اظازج واظة

 االشٍُُ
 872ٌ َععم االظساو ذرحرك ؟صيا انذ صفٍ

 انىقد تانرتع ساعح

  354 - 358ص 

 356 - 355ص   واظة

 انصالشاء
  874يا تعط اَىاع انقىي ؟ ص صفٍ

 دقائق 3انىقد تفرراخ يذذها 

 366 – 357ص 

 362 - 368ص   واظة

 األرتعاء
 222كُف ًَكٍ اٌ ذغُر انقىي انحركح ؟ ص صفٍ

 صثاحا ويساء

 366 – 363ص 

 955 - 985 226ص واظة

 انخًُس
 228حم ص صفٍ

 انعالقاخ انسيُُح

  372 - 379ص 

 374 - 373ص   واظة



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 الخطة االسبوعية
 25/ 4/  2019إلــى        21/  4/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثاني8  الصف والشعبة
  

 English انهغح انعرتُح انررتُح اإلساليُح انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َقرأ انحذَس انشرَف قرأج سهًُح 

 َثٍُ كُفُح احرراو يشاعر اِخرٍَ 

 َعثر عٍ حثه نهُثٍ صهً هللا عهُه وسهى

 َقرأ انطانة قراءج ظهرَح سهًُح يع انعثػ انراو. 

 

To recognize the new words. 
To talk about different types of weather. 

To understand a short story. 
Reading :Anchor ( The Three Little Worms Get 
Into Shape) Practice reading the story  
Pages :72-73-74-75 

Writing : Anchor (The Three Little Worms Get Into 
Shape). Pages 66-67-68 (At school ) 

 االحذ
 صفٍ

 

 انُىو األول : 

 ى هذاَاخ انُثىَح انرٍ َرعًُها انحذَس انشرَف اسرُراض ؟أه

 انىاظة :حفظ انحذَس انشرَف ويعاٍَ انكهًاخ 

 

 

 انُىو انصاٍَ : 

 َرعُة يا َسثة انحسٌ ِخرٍَ 

  65و 64انىاظة : حم أَشطح انطانة صفحح 

 

 انُىو انصانس : 

َرأسً تانُثٍ صهً هللا عهُه وسهى فٍ حسٍ انًعايهح وانرحًح 

 ارب تاألهم واألق

 87و 86انىاظة : حم أَشطح انطانة صفحح رقى 

 

  Easter Holiday إظازج

  Easter Holiday انرذرَة عهً قراءج قصح يصاز ودائرج واظة

 االشٍُُ

 كراب انطانة 95يراتعح قصح يصهس ودائرج +حم ص صفٍ
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 
Pages 161-162 

 يٍ كراب انُشاغ 96حم ص واظة
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Activity  Book 
Page 128 

 انصالشاء

 قراءج انطهثح نهقصح يصهس ودائرج صفٍ
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 
Pages 163-164 

 يٍ كراب انطانة 86َسخ ص  واظة
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Activity Book 
Page 129 

 األرتعاء
 كراب انطانة 98رحهرٍ يع كهًح" صفحح"كراب انطانة +حم ص صفٍ

Bridge to Success. 
 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 

Pages 165-166 

 واظة
اسماء وافعال وادوات السؤال وكتابتهم على دفتر  4استخراج 

 النسخ
Collect some pictures for different types of 

weather 

 انخًُس

 93و92انثطراٌ وانسهحفاج كراب انُشاغ ص صفٍ
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 
Pages 167-168 

 كراب انُشاغ 95و 94حم صفحح  واظة
 Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Activity  Book 
Page130 



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 ( د ) الثاني8  الصف والشعبةتابع 

 

 انررتُح األخالقُح انذراساخ االظرًاعُح انرَاظُاخ انعهىو انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َصف يىقع ظسى وصفا دقُقا .

 انقىي عهً االرضاٌ َعرف اَىاع 

 َقرأ انرًصُالخ انثُاَُح انًصىرج وتاألعًذج

 

 

انرعرف عهً انخذياخ انرٍ ذقذيها دونح االياراخ 

 نًىاغُُها 

 غُر أساسُح ( –ذصُُف انخذياخ )أساسُح 

ذصُُف األغعًح إنً صحُح و غُر صحُح و 

 فىائذها عهً انعسى 

 االحذ
 اظازج اظازج صفٍ

اخ انرٍ ذقذيها واظة ظًع صىر عٍ تعط انخذي

 دونح االياراخ 

واظة رسى انطثق انصحٍ انًفعم عُذ انطانة 

  A 4عهً ورقح 

 اظازج اظازج واظة

 االشٍُُ
 872يا انذٌ َععم االظساو ذرحرك ؟ص صفٍ

 انىقد تانرتع ساعح

  354 - 358ص 

 356 - 355ص   واظة

 انصالشاء
  874يا تعط اَىاع انقىي ؟ ص صفٍ

 دقائق 3اخ يذذها انىقد تفرر

 366 – 357ص 

 362 - 368ص   واظة

 األرتعاء
 222كُف ًَكٍ اٌ ذغُر انقىي انحركح ؟ ص صفٍ

 صثاحا ويساء

 366 – 363ص 

 955 - 985 226ص واظة

 انخًُس
 228حم ص صفٍ

 انعالقاخ انسيُُح

  372 - 379ص 

 374 - 373ص   واظة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 الخطة االسبوعية
 25/ 4/  2019إلــى        22/  4/  2019ـوع مــن  لألســـب

 ( ) هـ الثاني8  الصف والشعبة
  

 English انهغح انعرتُح انررتُح اإلساليُح انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َقرأ انحذَس انشرَف قرأج سهًُح 

 َثٍُ كُفُح احرراو يشاعر اِخرٍَ 

 َعثر عٍ حثه نهُثٍ صهً هللا عهُه وسهى

 َقرأ انطانة قراءج ظهرَح صحُحح يع انعثػ  

To recognize the new words. 
To talk about different types of weather. 

To understand a short story. 
Reading :Anchor ( The Three Little Worms Get Into 
Shape) Practice reading the story  
Pages :72-73-74-75 

Writing : Anchor (The Three Little Worms Get Into 
Shape). Pages 66-67-68 (At school ) 

 االحذ
 صفٍ

 

 انُىو األول : 

 اسرُراض ؟أهى هذاَاخ انُثىَح انرٍ َرعًُها انحذَس انشرَف 

 انىاظة :حفظ انحذَس انشرَف ويعاٍَ انكهًاخ 

 

 

 انُىو انصاٍَ : 

 َرعُة يا َسثة انحسٌ ِخرٍَ 

  65و 64ظة : حم أَشطح انطانة صفحح انىا

 

 انُىو انصانس : 

َرأسً تانُثٍ صهً هللا عهُه وسهى فٍ حسٍ انًعايهح وانرحًح 

 تاألهم واألقارب 

 87و 86انىاظة : حم أَشطح انطانة صفحح رقى 

 

  Easter Holiday إظازج 

  Easter Holiday  واظة

 االشٍُُ

 قراءج قصح يصهس ودائرج  صفٍ
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 
Pages 161-162 

 قراءج انقصح  واظة
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Activity  Book 
Page 128 

 انصالشاء

 يراتعح انقصح  صفٍ
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 
Pages 163-164 

 يٍ كراب انُشاغ  92صـ  واظة
 Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Activity Book 
Page 129 

 األرتعاء
 يٍ كراب انُشاغ  99يراتعح انقصح وحم صـ صفٍ

Bridge to Success. 
 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 

Pages 165-166 

 Collect some pictures for different types of weather كراب انطانة يٍ 86َسخ صـ واظة

 انخًُس

 إيالء خارظٍ نرحسٍُ يسرىي انطالب فٍ يهارج انكراتح  صفٍ
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 
Pages 167-168 

 قراءج قصح يصهس ودائرج واظة َىيٍ  واظة
 Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Activity  Book 
Page130 



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 ( هـ ) الثاني8  الصف والشعبةتابع 

 

 انررتُح األخالقُح انذراساخ االظرًاعُح انرَاظُاخ انعهىو انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َصف يىقع ظسى وصفا دقُقا .

 اٌ َعرف اَىاع انقىي عهً االرض

 خ انثُاَُح انًصىرج وتاألعًذجَقرأ انرًصُال

 

 

انرعرف عهً انخذياخ انرٍ ذقذيها دونح االياراخ 

 نًىاغُُها 

 غُر أساسُح ( –ذصُُف انخذياخ )أساسُح 

ذصُُف األغعًح إنً صحُح و غُر صحُح و 

 فىائذها عهً انعسى 

 االحذ
 اظازج اظازج صفٍ

واظة ظًع صىر عٍ تعط انخذياخ انرٍ ذقذيها 

  دونح االياراخ

واظة رسى انطثق انصحٍ انًفعم عُذ انطانة 

  A 4عهً ورقح 

 اظازج اظازج واظة

 االشٍُُ
 872يا انذٌ َععم االظساو ذرحرك ؟ص صفٍ

 انىقد تانرتع ساعح

  354 - 358ص 

 356 - 355ص   واظة

 انصالشاء
  874يا تعط اَىاع انقىي ؟ ص صفٍ

 دقائق 3انىقد تفرراخ يذذها 

 366 – 357ص 

 362 - 368ص   واظة

 األرتعاء
 222كُف ًَكٍ اٌ ذغُر انقىي انحركح ؟ ص صفٍ

 صثاحا ويساء

 366 – 363ص 

 955 - 985 226ص واظة

 انخًُس
 228حم ص صفٍ

 انعالقاخ انسيُُح

  372 - 379ص 

 374 - 373ص   واظة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 الخطة االسبوعية
 25/ 4/  2019إلــى        22/  4/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) و الثاني8  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعرتُح انررتُح اإلساليُح انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َقرأ انحذَس انشرَف قرأج سهًُح 

 َثٍُ كُفُح احرراو يشاعر اِخرٍَ 

 َعثر عٍ حثه نهُثٍ صهً هللا عهُه وسهى

 ح يع انعثػ انراو.َقرأ انطانة قراءج ظهرَح سهًُ 

 

To recognize the new words. 
To talk about different types of weather. 

To understand a short story. 
Reading :Anchor ( The Three Little Worms Get 
Into Shape) Practice reading the story  
Pages :72-73-74-75 

Writing : Anchor (The Three Little Worms Get Into 
Shape). Pages 66-67-68 (At school ) 

 االحذ
 صفٍ

 

 انُىو األول : 

 اسرُراض ؟أهى هذاَاخ انُثىَح انرٍ َرعًُها انحذَس انشرَف 

 انىاظة :حفظ انحذَس انشرَف ويعاٍَ انكهًاخ 

 

 

 انُىو انصاٍَ : 

 َرعُة يا َسثة انحسٌ ِخرٍَ 

  65و 64صفحح انىاظة : حم أَشطح انطانة 

 

 انُىو انصانس : 

َرأسً تانُثٍ صهً هللا عهُه وسهى فٍ حسٍ انًعايهح وانرحًح 

 تاألهم واألقارب 

 87و 86انىاظة : حم أَشطح انطانة صفحح رقى 

 

  Easter Holiday إظازج

  Easter Holiday انرذرَة عهً قراءج قصح يصاز ودائرج واظة

 االشٍُُ

 كراب انطانة 95دائرج +حم صيراتعح قصح يصهس و صفٍ
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 
Pages 161-162 

 يٍ كراب انُشاغ 96حم ص واظة
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Activity  Book 
Page 128 

 انصالشاء

 قراءج انطهثح نهقصح يصهس ودائرج صفٍ
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 
Pages 163-164 

 يٍ كراب انطانة 86َسخ ص  واظة
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Activity Book 
Page 129 

 األرتعاء
 كراب انطانة 98رحهرٍ يع كهًح" صفحح"كراب انطانة +حم ص صفٍ

Bridge to Success. 
 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 

Pages 165-166 

 واظة
اسماء وافعال وادوات السؤال وكتابتهم على دفتر  4استخراج 

 النسخ
Collect some pictures for different types of 

weather 

 انخًُس

 93و92انثطراٌ وانسهحفاج كراب انُشاغ ص صفٍ
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 
Pages 167-168 

 كراب انُشاغ 95و 94حم صفحح  واظة
 Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Activity  Book 
Page130 



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 ( و ) الثاني8  الصف والشعبةتابع 

 

 انررتُح األخالقُح انذراساخ االظرًاعُح انرَاظُاخ انعهىو انًادج

 رعهىَىاذط ان
 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َصف يىقع ظسى وصفا دقُقا .

 اٌ َعرف اَىاع انقىي عهً االرض

 َقرأ انرًصُالخ انثُاَُح انًصىرج وتاألعًذج

 

 

انرعرف عهً انخذياخ انرٍ ذقذيها دونح االياراخ 

 نًىاغُُها 

 غُر أساسُح ( –ذصُُف انخذياخ )أساسُح 

ذصُُف األغعًح إنً صحُح و غُر صحُح و 

 ا عهً انعسى فىائذه

 االحذ
 اظازج اظازج صفٍ

واظة ظًع صىر عٍ تعط انخذياخ انرٍ ذقذيها 

 دونح االياراخ 

واظة رسى انطثق انصحٍ انًفعم عُذ انطانة 

  A 4عهً ورقح 

 اظازج اظازج واظة

 االشٍُُ
 872يا انذٌ َععم االظساو ذرحرك ؟ص صفٍ

 انىقد تانرتع ساعح

  354 - 358ص 

 356 - 355ص   واظة

 انصالشاء
  874يا تعط اَىاع انقىي ؟ ص صفٍ

 دقائق 3انىقد تفرراخ يذذها 

 366 – 357ص 

 362 - 368ص   واظة

 األرتعاء
 222كُف ًَكٍ اٌ ذغُر انقىي انحركح ؟ ص صفٍ

 صثاحا ويساء

 366 – 363ص 

 955 - 985 226ص واظة

 انخًُس
 228حم ص صفٍ

 انعالقاخ انسيُُح

  372 - 379ص 

 374 - 373ص   واظة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 الخطة االسبوعية
 25/ 4/  2019إلــى        22/  4/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز الثاني8  الصف والشعبة

 English انهغح انعرتُح انررتُح اإلساليُح انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َقرأ انحذَس انشرَف قرأج سهًُح 

 رراو يشاعر اِخرٍَ َثٍُ كُفُح اح

 َعثر عٍ حثه نهُثٍ صهً هللا عهُه وسهى 

 َقرأ انًرعهى قراءج ظهرَح سهًُح يراعُا انعثػ 

To recognize the new words. 
To talk about different types of weather. 

To understand a short story. 

Reading :Anchor ( The Three Little Worms Get 
Into Shape) Practice reading the story  
Pages :72-73-74-75 
 

Writing : Anchor (The Three Little Worms Get Into 
Shape). Pages 66-67-68 (At school ) 

 االحذ
 صفٍ

 

 

 

 انُىو األول : 

 اسرُراض ؟أهى هذاَاخ انُثىَح انرٍ َرعًُها انحذَس انشرَف 

 ويعاٍَ انكهًاخ انىاظة :حفظ انحذَس انشرَف 

 

 

 انُىو انصاٍَ : 

 َرعُة يا َسثة انحسٌ ِخرٍَ 

  65و 64انىاظة : حم أَشطح انطانة صفحح 

 

 انُىو انصانس : 

َرأسً تانُثٍ صهً هللا عهُه وسهى فٍ حسٍ انًعايهح وانرحًح 

 تاألهم واألقارب 

 87و 86انىاظة : حم أَشطح انطانة صفحح رقى 

 

 

 

 

 

  Easter Holiday اظازج

  Easter Holiday اظازج واظة

 االشٍُُ

 97قصح يصهس ودائرج ص  صفٍ
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 
Pages 161-162 

 انرذرَة انُىيٍ عهً انقراءج واظة
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Activity  Book 
Page 128 

 انصالشاء

 قراءج ذفسُرَح نهقصح صفٍ
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 
Pages 163-164 

 كراب انطانة 62َسخ ص  واظة
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Activity Book 
Page 129 

 األرتعاء
 قراءج قصح يصهس ودائرج صفٍ

Bridge to Success. 
 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 

Pages 165-166 

 96 - 99كراب انُشاغ ص  واظة
Collect some pictures for different types of 

weather 

 انخًُس

 99حم فٍ كراب انُشاغ ص  صفٍ
Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Learner’s Book 
Pages 167-168 

 األول ( يٍ كهًح ) عادخ  62ايالء ص  واظة
 Bridge to Success. 

 Unit 8 (Wonderful Water) .Activity  Book 
Page130 



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 ( ز ) الثاني8  الصف والشعبةتابع 
 

 انررتُح األخالقُح انذراساخ االظرًاعُح انرَاظُاخ انعهىو انًادج

 َىاذط انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 قا .اٌ َصف يىقع ظسى وصفا دقُ

 اٌ َعرف اَىاع انقىي عهً االرض

 َقرأ انرًصُالخ انثُاَُح انًصىرج وتاألعًذج

 

 

انرعرف عهً انخذياخ انرٍ ذقذيها دونح االياراخ 

 نًىاغُُها 

 غُر أساسُح ( –ذصُُف انخذياخ )أساسُح 

ذصُُف األغعًح إنً صحُح و غُر صحُح و 

 فىائذها عهً انعسى 

 االحذ
 اظازج اظازج صفٍ

ًع صىر عٍ تعط انخذياخ انرٍ ذقذيها واظة ظ

 دونح االياراخ 

واظة رسى انطثق انصحٍ انًفعم عُذ انطانة 

  A 4عهً ورقح 

 اظازج اظازج واظة

 االشٍُُ
 872يا انذٌ َععم االظساو ذرحرك ؟ص صفٍ

 انىقد تانرتع ساعح

  354 - 358ص 

 356 - 355ص   واظة

 انصالشاء
  874؟ ص يا تعط اَىاع انقىي صفٍ

 دقائق 3انىقد تفرراخ يذذها 

 366 – 357ص 

 362 - 368ص   واظة

 األرتعاء
 222كُف ًَكٍ اٌ ذغُر انقىي انحركح ؟ ص صفٍ

 صثاحا ويساء

 366 – 363ص 

 955 - 985 226ص واظة

 انخًُس
 228حم ص صفٍ

 انعالقاخ انسيُُح

  372 - 379ص 

 374 - 373ص   واظة

  
 


