
 

QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية 

 4/10/2018إلى   30/9من
 /أ2الصف والشعبة:

  English انهغح انؼزتٛح انتزتٛح االصاليٛح انًادج

 َٕاتذ انتؼهى

 انٕٛو

ٚذكز قصتٙ صٛذَا َٕس ٔاتزاْٛى ػهًٛٓا 

 انضالو 

 ٚضتُتذ انضكًح يٍ ارصال انزصم 

 ٚثٍٛ صفاخ األَثٛاء ٔانزصم ػهٛٓى انضالو 

 To identify the colors in the classroom خظ ٔاضش ٔيزتةَصٕصا يقزٔءج ت ٚكتة

To talk about how to go to school 

Reading: Practice reading the story Pages (5,6,7) 

Writing: Practice writing Page (6) (at school) 

ٚذكز أركاٌ االًٚاٌ ٔٚضذد  صفٙ االصذ

 انزكٍ انزاتغ يُٓا 

ارثاخ األصثٕع انًاضٙ ٔتصضٛضٓا ٔتذرٚة انطالب ػهٗ يتاتؼح ٔ

 انتضذث تزًم صهًٛح
Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 

Learner’s Book, Lesson 11  Page (20) 

Activity Book, Page (16) 

ػًم تطاقاخ نهزكٍ انزاتغ يٍ  ٔارة

 أركاٌ االًٚاٌ
يالصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة 

ل انذراصٙ(صضة رذٔ  

86انتضضٛز نكتاتح انفقزج صـ  Activity Book, Page (17) 

 Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 86/86انكتاتح )كتاتح فقزج(صـ صفٙ االحٍُٛ

Learner’s Book, Lesson 13 Page (22) 

أَا أصة قطتٙ 86َضخ انفقزج صـ ٔارة  Activity Book, Page (18) 

حاءانخال شزس قصح صٛذَا َٕس ػهّٛ  صفٙ 

 انضالو 

 :Dictation يٍ كتاب انُشاط 52يتاتؼح كتاتح انفقزج صـ

I do math at school 

I write at school 

We go by bus 

(draw, read, sing) 

يٍ كتاب انُشاط 52صـ ٚؼزف تؼض أصًاء االَثٛاء  ٔارة  Bring some cards for colors. 

الصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة ي صفٙ االرتؼاء

 صضة رذٔل انذراصٙ(
 Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) أَشٕدج  يا أطٛة انتفاس 

Learner’s Book, Lesson 14 Pages (23,24) 

 Practice reading Lesson 15 Page(25)  26انتذرٚة ػهٗ اإليالء يغ انضزكاخ صـ ٔارة

 انخًٛش

صٛذَا اتزاْٛى شزس قصح  صفٙ

 ػهّٛ انضالو 

  26إيالء صـ

 تتًٛز انضهضفاج تٓٛكم قٕ٘ ٚصؼة كضزِ ٔٚضًٗ انذرقح أٔ انذرع  

Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 

Learner’s Book, Lesson 16 Page (26) 

Activity Book, Page (21) 
 86ٔ 86صم أَشطح انطانة ص  ٔارة

ر انكتة يالصظح : )ٚزرٗ اصضا

 صضة رذٔل انذراصٙ(

27/22تضضٛز انًفزداخ  ٔقزاءج انزًم صـ  Activity Book, Page (20) 



 انتزتٛح االخالقٛح انذراصاخ االرتًاػٛح انزٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتذ انتؼهى

 انٕٛو

 .ؼزف انطانة ػهٗ يفٕٓو دٔرج انضٛاج تاٌ ٚ

اٌ ٚقارٌ تٍٛ دٔراخ انضٛاج نثؼض 

 انضٕٛاَاخ .

 جد الحدود الجمعية الناقصةي
 يستكشف عائالت الحقائق

 يحل مسائل كالمية مكونة من خطوتين
 01و5و2يعد بالتجاوز بمقدار

 انًقارَح تٍٛ انًضطضاخ انًائٛح 

 انتؼزف ػهٗ انقاراخ 
اصتُتاد يشاػز 

 االخزٍٚ 

 االصذ
 يا انًقصٕد تذٔرج انضٛاج ؟ صفٙ

 57-55الحدود الجمعية الناقصة ص

 
 ح انذرس داخم انصف صم أَشط

صم أَشطح انذرس 

 داخم انصف 

يالصظح : ٔارة انثضج ػٍ فٕائذ األصًاك  71-57واجب ص  ٔارة

 )ٚزرٗ اصضار انكتة صضة رذٔل انذراصٙ(

 االحٍُٛ

 صفٙ
يا تؼض دٔراخ صٛاج انضٕٛاَاخ 

 االخزٖ ؟
 78ص-70عائالت الحقائق ص

 ٔارة
 78-75واجب ص 

 انخالحاء
 صفٙ

المسائل الكالمية المكونة من خطوتين  62صم ص

  71-75ص لألعداد المكونة من رقم

 صم أَشطح انذرس داخم انصف 
 ٔارة

 72-70واجب ص 67صم ص 

صُغ تطاقاخ ٚكتة 

فٛٓا انطانة تؼض 

 انقٕاٍَٛ نهصف 
يالصظح : )ٚزرٗ 

اصضار انكتة صضة 

 رذٔل انذراصٙ(

 االرتؼاء
 صفٙ

على 01و5و2العد بالتجاوز بمقدار فٙ كتاب انُشاط 57 - 58صم ص 

 001-015ص لوحة المئة

 

 115-111ٔارة ص فٙ كتاب انُشاط 55صم ص  ٔارة

  86تهٍٕٚ صفضح 
يالصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة صضة رذٔل 

 انخًٛش انذراصٙ(

 صفٙ
 ورقة حصاد االسبوع يا صثة صهٕك تؼض انضٕٛاَاخ ؟

  ٔارة
جاوز برجاء احضار وسيلة عن العد بالت

 بحجم ورقة الطباعةعلى ورق 

 



 

QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية 

 2018//410إلى   30/9من
 /ب2الصف والشعبة:

  English انهغح انؼزتٛح انتزتٛح االصاليٛح انًادج

 َٕاتذ انتؼهى

 انٕٛو

ٚذكز قصتٙ صٛذَا َٕس ٔاتزاْٛى 

 ػهًٛٓا انضالو 

 ٚضتُتذ انضكًح يٍ ارصال انزصم 

ٚثٍٛ صفاخ األَثٛاء ٔانزصم ػهٛٓى 

 نضالو ا

 To identify the colors in the classroom ُٚشئ َصٕصا يقزٔءج تخظ ٔاضش ٔيزتة

To talk about how to go to school 

Reading: Practice reading the story Pages (5,6,7) 

Writing: Practice writing Page (6) (at school) 

دذاالص ٚذكز أركاٌ االًٚاٌ ٔٚضذد  صفٙ 

 انزكٍ انزاتغ يُٓا 

يتاتؼح ٔارثاخ األصثٕع انًاضٙ ٔتصضٛضٓا ٔتذرٚة 

 انطالب ػهٗ انتضذث تزًم صهًٛح

Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 

Learner’s Book, Lesson 11  Page (20) 

Activity Book, Page (16) 

ػًم تطاقاخ نهزكٍ انزاتغ  ٔارة

 يٍ أركاٌ االًٚاٌ
يالصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة 

ل انذراصٙ(صضة رذٔ  

86تاتح انفقزج صـتضضٛز ك  Activity Book, Page (17) 

 االحٍُٛ

 

86/86انكتاتح )كتاتح فقزج(صـ صفٙ  Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 

Learner’s Book, Lesson 13 Page (22) 

أَا أصة قطتٙ 86َضخ انفقزج صـ ٔارة  Activity Book, Page (18) 

شزس قصح صٛذَا َٕس ػهّٛ  صفٙ انخالحاء

 انضالو 

 :Dictation يٍ كتاب انُشاط 52يتاتؼح كتاتح انفقزج صـ

I do math at school 

I write at school 

We go by bus 

(draw, read, sing) 

يٍ كتاب انُشاط 52صـ ٚؼزف تؼض أصًاء االَثٛاء  ٔارة  Bring some cards for colors. 

الصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة ي صفٙ االرتؼاء

 صضة رذٔل انذراصٙ(
اس أَشٕدج  يا أطٛة انتف  Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 

Learner’s Book, Lesson 14 Pages (23,24) 

 Practice reading Lesson 15 Page(25) صفظ األَشٕدج  ٔارة

 انخًٛش

صٛذَا اتزاْٛى شزس قصح  صفٙ

 ػهّٛ انضالو 

تتًٛز انضهضفاج تٓٛكم قٕ٘ ٚصؼة كضزِ ٚضًٗ 26إيالء صـ

 نذرعانذرقح أٔ ا

Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 

Learner’s Book, Lesson 16 Page (26) 

Activity Book, Page (21) 
 86ٔ 86صم أَشطح انطانة ص  ٔارة

ر انكتة يالصظح : )ٚزرٗ اصضا

 صضة رذٔل انذراصٙ(

27/22تضضٛز انًفزداخ ٔقزاءج انزًم صـ  Activity Book, Page (20) 



 ٛح االخالقٛحانتزت انذراصاخ االرتًاػٛح انزٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتذ انتؼهى

 انٕٛو

 ؼزف انطانة ػهٗ يفٕٓو دٔرج انضٛاج .تاٌ ٚ

 اٌ ٚقارٌ تٍٛ دٔراخ انضٛاج نثؼض انضٕٛاَاخ .
 جد الحدود الجمعية الناقصةي

 يستكشف عائالت الحقائق
 يحل مسائل كالمية مكونة من خطوتين

 01و5و2يعد بالتجاوز بمقدار

 انًقارَح تٍٛ انًضطضاخ انًائٛح 

 نتؼزف ػهٗ انقاراخ ا
 اصتُتاد يشاػز االخزٍٚ 

 االصذ
 يا انًقصٕد تذٔرج انضٛاج ؟ صفٙ

 57-55الحدود الجمعية الناقصة ص

 
 ح انذرس داخم انصف صم أَشط

صم أَشطح انذرس داخم 

 انصف 

  ٔارة
ٔارة انثضج ػٍ فٕائذ  71-57واجب ص

يالصظح : )ٚزرٗ اصضار األصًاك 

 انكتة صضة رذٔل انذراصٙ(

 االحٍُٛ
 صفٙ

 78ص-70عائالت الحقائق ص يا تؼض دٔراخ صٛاج انضٕٛاَاخ االخزٖ ؟

 ٔارة
 78-75واجب ص 

 انخالحاء
 صفٙ

المسائل الكالمية المكونة من خطوتين  62صم ص

  71-75ص لألعداد المكونة من رقم

 صم أَشطح انذرس داخم انصف 
 ٔارة

 72-70واجب ص 67صم ص 

صُغ تطاقاخ ٚكتة فٛٓا 

انطانة تؼض انقٕاٍَٛ 

 نهصف 
يالصظح : )ٚزرٗ اصضار 

انكتة صضة رذٔل 

 انذراصٙ(

 االرتؼاء
 صفٙ

على لوحة 01و5و2العد بالتجاوز بمقدار فٙ كتاب انُشاط 57 - 58صم ص 

 001-015ص المئة

 

 115-111ٔارة ص فٙ كتاب انُشاط 55صم ص  ٔارة

  86تهٍٕٚ صفضح 
يالصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة 

 انخًٛش صضة رذٔل انذراصٙ(

 صفٙ
 ورقة حصاد االسبوع يا صثة صهٕك تؼض انضٕٛاَاخ ؟

  ٔارة
جاوز برجاء احضار وسيلة عن العد بالت

 بحجم ورقة الطباعةعلى ورق 



 

QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية

 2018//410إلى   30/9من 
 /ج2الصف والشعبة:

 

  English انهغح انؼزتٛح انتزتٛح االصاليٛح انًادج

 َٕاتذ انتؼهى

 انٕٛو

ٚذكز قصتٙ صٛذَا َٕس ٔاتزاْٛى ػهًٛٓا 

 انضالو 

 ٚضتُتذ انضكًح يٍ ارصال انزصم 

 ٚثٍٛ صفاخ األَثٛاء ٔانزصم ػهٛٓى انضالو 

 To identify the colors in the classroom زٔءج تخظ ٔاضش ٔيزتةُٚشئ َصٕصا يق

To talk about how to go to school 

Reading: Practice reading the story Pages (5,6,7) 

Writing: Practice writing Page (6) (at school) 

ٚذكز أركاٌ االًٚاٌ ٔٚضذد  صفٙ االصذ

 انزكٍ انزاتغ يُٓا 

اتؼح ٔارثاخ األصثٕع انًاضٙ ٔتصضٛضٓا ٔتذرٚة يت

 انطالب ػهٗ انتضذث تزًم صهًٛح

Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 

Learner’s Book, Lesson 11  Page (20) 

Activity Book, Page (16) 

ػًم تطاقاخ نهزكٍ انزاتغ يٍ  ٔارة

 أركاٌ االًٚاٌ
يالصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة 

ل انذراصٙ(صضة رذٔ  

86/86تضضٛز كتاتح انفقزج صـ  Activity Book, Page (17) 

86/86انكتاتح )كتاتح فقزج(صـ صفٙ االحٍُٛ  Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 

Learner’s Book, Lesson 13 Page (22) 

أَا أصة قطتٙ 86َضخ انفقزج صـ ٔارة  Activity Book, Page (18) 

شزس قصح صٛذَا َٕس ػهّٛ  صفٙ انخالحاء

 انضالو 

 :Dictation يٍ كتاب انُشاط 52يتاتؼح كتاتح انفقزج صـ

I do math at school 

I write at school 

We go by bus 

(draw, read, sing) 

يٍ كتاب انُشاط 52صـ ٚؼزف تؼض أصًاء االَثٛاء  ٔارة  Bring some cards for colors. 

الصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة ي صفٙ االرتؼاء

 صضة رذٔل انذراصٙ(
 Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) أَشٕدج  يا أطٛة انتفاس 

Learner’s Book, Lesson 14 Pages (23,24) 

 Practice reading Lesson 15 Page(25) يٍ كتاب انطانة26انتذرٚة ػهٗ اإليالء يغ انضزكاتصـ ٔارة

 انخًٛش

صٛذَا اتزاْٛى شزس قصح  صفٙ

 ػهّٛ انضالو 

ٚضًٗ تتًٛز انضهضفاج تٓٛكم قٕ٘ ٚصؼة كضزِ 26إيالء صـ

 انذرقح أٔ انذرع

Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 

Learner’s Book, Lesson 16 Page (26) 

Activity Book, Page (21) 
 86ٔ 86صم أَشطح انطانة ص  ٔارة

ر انكتة يالصظح : )ٚزرٗ اصضا

 صضة رذٔل انذراصٙ(

27/22تضضٛز انًفزداخ ٔقزاءج انزًم صـ  Activity Book, Page (20) 



 انتزتٛح االخالقٛح االرتًاػٛحانذراصاخ  انزٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتذ انتؼهى

 انٕٛو

 ؼزف انطانة ػهٗ يفٕٓو دٔرج انضٛاج .تاٌ ٚ

 اٌ ٚقارٌ تٍٛ دٔراخ انضٛاج نثؼض انضٕٛاَاخ .
 جد الحدود الجمعية الناقصةي

 يستكشف عائالت الحقائق
 يحل مسائل كالمية مكونة من خطوتين

 01و5و2يعد بالتجاوز بمقدار

 ضطضاخ انًائٛح انًقارَح تٍٛ انً

 انتؼزف ػهٗ انقاراخ 
 اصتُتاد يشاػز االخزٍٚ 

 االصذ
 يا انًقصٕد تذٔرج انضٛاج ؟ صفٙ

 57-55الحدود الجمعية الناقصة ص

 
 ح انذرس داخم انصف صم أَشط

صم أَشطح انذرس داخم 

 انصف 

ٔارة انثضج ػٍ فٕائذ األصًاك  71-57واجب ص  ٔارة
يالصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة 

 صضة رذٔل انذراصٙ(

 االحٍُٛ
 صفٙ

 78ص-70عائالت الحقائق ص يا تؼض دٔراخ صٛاج انضٕٛاَاخ االخزٖ ؟

 ٔارة
 78-75واجب ص 

 انخالحاء
 صفٙ

المسائل الكالمية المكونة من خطوتين  62صم ص

  71-75ص لألعداد المكونة من رقم

 صم أَشطح انذرس داخم انصف 
 ٔارة

 72-70واجب ص 67صم ص 

صُغ تطاقاخ ٚكتة فٛٓا 

انطانة تؼض انقٕاٍَٛ 

 نهصف 
يالصظح : )ٚزرٗ اصضار 

انكتة صضة رذٔل 

 انذراصٙ(

 االرتؼاء
 صفٙ

على 01و5و2العد بالتجاوز بمقدار فٙ كتاب انُشاط 57 - 58صم ص 

 001-015ص لوحة المئة

 

  86تهٍٕٚ صفضح  115-111ٔارة ص فٙ كتاب انُشاط 55صم ص  ٔارة
يالصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة 

 صضة رذٔل انذراصٙ(
 انخًٛش

 صفٙ
 ورقة حصاد االسبوع يا صثة صهٕك تؼض انضٕٛاَاخ ؟

  ٔارة
جاوز برجاء احضار وسيلة عن العد بالت

 بحجم ورقة الطباعةعلى ورق 

 

 

 



 

QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية

 2018//410إلى   30/9من 
 /د2الصف والشعبة:

  English انهغح انؼزتٛح انتزتٛح االصاليٛح انًادج

 َٕاتذ انتؼهى

 انٕٛو

ٚذكز قصتٙ صٛذَا َٕس ٔاتزاْٛى ػهًٛٓا 

 انضالو 

 ٚضتُتذ انضكًح يٍ ارصال انزصم 

 و ٚثٍٛ صفاخ األَثٛاء ٔانزصم ػهٛٓى انضال

 To identify the colors in the classroom ُٚشئ َصٕصا يقزٔءج تخظ ٔاضش ٔيزتة

To talk about how to go to school 

Reading: Practice reading the story Pages (5,6,7) 

Writing: Practice writing Page (6) (at school) 

ٚذكز أركاٌ االًٚاٌ ٔٚضذد  صفٙ االصذ

 انزكٍ انزاتغ يُٓا 

يتاتؼح ٔارثاخ األصثٕع انًاضٙ ٔتصضٛضٓا ٔتذرٚة 

 انطالب ػهٗ انتضذث تزًم صهًٛح

Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 

Learner’s Book, Lesson 11  Page (20) 

Activity Book, Page (16) 

ػًم تطاقاخ نهزكٍ انزاتغ يٍ  ٔارة

 أركاٌ االًٚاٌ
يالصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة 

ل انذراصٙ(صضة رذٔ  

86/86انفقزج صـ تضضٛز كتاتح  Activity Book, Page (17) 

86/86انكتاتح )كتاتح فقزج(صـ صفٙ االحٍُٛ  Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 

Learner’s Book, Lesson 13 Page (22) 

أَا أصة قطتٙ 86َضخ انفقزج صـ ٔارة  Activity Book, Page (18) 

شزس قصح صٛذَا َٕس ػهّٛ  صفٙ انخالحاء

 انضالو 

 :Dictation يٍ كتاب انُشاط 52يتاتؼح كتاتح انفقزج صـ

I do math at school 

I write at school 

We go by bus 

(draw, read, sing) 

يٍ كتاب انُشاط 52صـ ٚؼزف تؼض أصًاء االَثٛاء  ٔارة  Bring some cards for colors. 

الصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة ي صفٙ االرتؼاء

 صضة رذٔل انذراصٙ(
 Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School)  أَشٕدج  يا أطٛة انتفاس

Learner’s Book, Lesson 14 Pages (23,24) 

 Practice reading Lesson 15 Page(25) يٍ كتاب انطانة26صـ انتذرٚة ػهٗ اإليالء يغ انضزكاخ ٔارة

 انخًٛش

صٛذَا اتزاْٛى شزس قصح  صفٙ

 ػهّٛ انضالو 

تتًٛز انضهضفاج تٓٛكم قٕ٘ ٚصؼة كضزِ ٚضًٗ 26إيالء صـ

 انذرقح أٔ انذرع

Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 

Learner’s Book, Lesson 16 Page (26) 

Activity Book, Page (21) 
 86ٔ 86صم أَشطح انطانة ص  ٔارة

ر انكتة يالصظح : )ٚزرٗ اصضا

 صضة رذٔل انذراصٙ(

27/22تضضٛز انًفزداخ ٔقزاءج انزًم صـ  Activity Book, Page (20) 



 

 انتزتٛح االخالقٛح انذراصاخ االرتًاػٛح انزٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتذ انتؼهى

 انٕٛو

 ؼزف انطانة ػهٗ يفٕٓو دٔرج انضٛاج .تاٌ ٚ

 اٌ ٚقارٌ تٍٛ دٔراخ انضٛاج نثؼض انضٕٛاَاخ .
 جد الحدود الجمعية الناقصةي

 يستكشف عائالت الحقائق
 وتينيحل مسائل كالمية مكونة من خط

 01و5و2يعد بالتجاوز بمقدار

 انًقارَح تٍٛ انًضطضاخ انًائٛح 

 انتؼزف ػهٗ انقاراخ 
 اصتُتاد يشاػز االخزٍٚ 

 االصذ
 يا انًقصٕد تذٔرج انضٛاج ؟ صفٙ

 57-55الحدود الجمعية الناقصة ص

 

ح انذرس داخم صم أَشط

 انصف 

صم أَشطح انذرس داخم 

 انصف 

  ٔارة
ٔارة انثضج ػٍ فٕائذ  71-57واجب ص

يالصظح : )ٚزرٗ األصًاك 

اصضار انكتة صضة رذٔل 

 انذراصٙ(
 االحٍُٛ

 صفٙ
 78ص-70عائالت الحقائق ص يا تؼض دٔراخ صٛاج انضٕٛاَاخ االخزٖ ؟

 ٔارة
 78-75واجب ص 

 انخالحاء
 صفٙ

المسائل الكالمية المكونة من خطوتين  62صم ص

  71-75ص لألعداد المكونة من رقم

صم أَشطح انذرس داخم 

 انصف 

 ٔارة
 72-70واجب ص 67صم ص 

صُغ تطاقاخ ٚكتة فٛٓا 

انطانة تؼض انقٕاٍَٛ 

 نهصف 
يالصظح : )ٚزرٗ اصضار 

انكتة صضة رذٔل 

 انذراصٙ(

 االرتؼاء
 صفٙ

على لوحة 01و5و2العد بالتجاوز بمقدار فٙ كتاب انُشاط 57 - 58صم ص 

 001-015ص المئة

 

 115-111ٔارة ص فٙ كتاب انُشاط 55صم ص  ٔارة

  86تهٍٕٚ صفضح 
يالصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة 

 انخًٛش صضة رذٔل انذراصٙ(

 صفٙ
 ورقة حصاد االسبوع يا صثة صهٕك تؼض انضٕٛاَاخ ؟

  ٔارة
جاوز برجاء احضار وسيلة عن العد بالت

 بحجم ورقة الطباعةعلى ورق 

 



 

QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية

 4/10/2018إلى   30/9من 
 /هـ2الصف والشعبة:

  English انهغح انؼزتٛح انتزتٛح االصاليٛح انًادج

 َٕاتذ انتؼهى

 انٕٛو

ٚذكز قصتٙ صٛذَا َٕس ٔاتزاْٛى ػهًٛٓا 

 انضالو 

 ال انزصم ٚضتُتذ انضكًح يٍ ارص

 ٚثٍٛ صفاخ األَثٛاء ٔانزصم ػهٛٓى انضالو 

 To identify the colors in the classroom ُٚشئ َصٕصا يقزٔءج تخظ ٔاضش ٔيزتة

To talk about how to go to school 

Reading: Practice reading the story Pages (5,6,7) 

Writing: Practice writing Page (6) (at school) 

ٚذكز أركاٌ االًٚاٌ ٔٚضذد  صفٙ االصذ

 انزكٍ انزاتغ يُٓا 

يتاتؼح ٔارثاخ األصثٕع انًاضٙ ٔتصضٛضٓا ٔتذرٚة 

 انطالب ػهٗ انتضذث تزًم صهًٛح

Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 

Learner’s Book, Lesson 11  Page (20) 

Activity Book, Page (16) 

ػًم تطاقاخ نهزكٍ انزاتغ يٍ  ٔارة

 أركاٌ االًٚاٌ
يالصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة 

ل انذراصٙ(صضة رذٔ  

86/86تضضٛز كتاتح انفقزج صـ  Activity Book, Page (17) 

86/86انكتاتح )كتاتح فقزج(صـ صفٙ االحٍُٛ  Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 

Learner’s Book, Lesson 13 Page (22) 

أَا أصة قطتٙ 86َضخ انفقزج صـ ٔارة  Activity Book, Page (18) 

شزس قصح صٛذَا َٕس ػهّٛ  صفٙ انخالحاء

 انضالو 

 :Dictation يٍ كتاب انُشاط 52يتاتؼح كتاتح انفقزج صـ

I do math at school 

I write at school 

We go by bus 

(draw, read, sing) 

يٍ كتاب انُشاط 52صـ ٚؼزف تؼض أصًاء االَثٛاء  ٔارة  Bring some cards for colors. 

الصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة ي صفٙ االرتؼاء

 صضة رذٔل انذراصٙ(
 Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) أَشٕدج  يا أطٛة انتفاس 

Learner’s Book, Lesson 14 Pages (23,24) 

 Practice reading Lesson 15 Page(25) يٍ كتاب انطانة26صـ انتذرٚة ػهٗ اإليالء يغ انضزكاخ ٔارة

 انخًٛش

صٛذَا اتزاْٛى شزس قصح  صفٙ

 ػهّٛ انضالو 

تتًٛز انضهضفاج تٓٛكم قٕ٘ ٚصؼة كضزِ ٚضًٗ 26إيالء صـ

 انذرقح أٔ انذرع

Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 

Learner’s Book, Lesson 16 Page (26) 

Activity Book, Page (21) 
 86ٔ 86صم أَشطح انطانة ص  

ر انكتة يالصظح : )ٚزرٗ اصضا

 صضة رذٔل انذراصٙ(

27/22تضضٛز انًفزداخ ٔقزاءج انزًم صـ  
Activity Book, Page (20) 



 انتزتٛح االخالقٛح انذراصاخ االرتًاػٛح انزٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتذ انتؼهى

 انٕٛو

 ؼزف انطانة ػهٗ يفٕٓو دٔرج انضٛاج .تاٌ ٚ

 اٌ ٚقارٌ تٍٛ دٔراخ انضٛاج نثؼض انضٕٛاَاخ .
 جد الحدود الجمعية الناقصةي

 يستكشف عائالت الحقائق
 مكونة من خطوتين يحل مسائل كالمية

 01و5و2يعد بالتجاوز بمقدار

 انًقارَح تٍٛ انًضطضاخ انًائٛح 

 انتؼزف ػهٗ انقاراخ 
 اصتُتاد يشاػز االخزٍٚ 

 االصذ
 يا انًقصٕد تذٔرج انضٛاج ؟ صفٙ

 57-55الحدود الجمعية الناقصة ص

 

ح انذرس داخم صم أَشط

 انصف 

صم أَشطح انذرس داخم 

 انصف 

ٔارة انثضج ػٍ فٕائذ  71-57واجب ص  ٔارة

يالصظح : )ٚزرٗ األصًاك 

اصضار انكتة صضة رذٔل 

 انذراصٙ(
 االحٍُٛ

 صفٙ
 78ص-70عائالت الحقائق ص يا تؼض دٔراخ صٛاج انضٕٛاَاخ االخزٖ ؟

 ٔارة
 78-75واجب ص 

 انخالحاء
 صفٙ

المسائل الكالمية المكونة من خطوتين  62صم ص

  71-75ص لألعداد المكونة من رقم

صم أَشطح انذرس داخم 

 انصف 

 ٔارة
 72-70واجب ص 67صم ص 

صُغ تطاقاخ ٚكتة فٛٓا 

انطانة تؼض انقٕاٍَٛ 

 نهصف 
يالصظح : )ٚزرٗ اصضار 

انكتة صضة رذٔل 

 انذراصٙ(

 االرتؼاء
 صفٙ

على لوحة 01و5و2العد بالتجاوز بمقدار فٙ كتاب انُشاط 57 - 58صم ص 

 001-015ص المئة

 

 115-111ٔارة ص فٙ كتاب انُشاط 55صم ص  ٔارة

  86تهٍٕٚ صفضح 
يالصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة 

 انخًٛش صضة رذٔل انذراصٙ(

 ورقة حصاد االسبوع يا صثة صهٕك تؼض انضٕٛاَاخ ؟ صفٙ

  ٔارة
جاوز برجاء احضار وسيلة عن العد بالت

 بحجم ورقة الطباعةعلى ورق 

 

 

 



 

QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية 

 4/10/2018إلى   30/9من
 /و2الصف والشعبة:

  English انهغح انؼزتٛح انتزتٛح االصاليٛح انًادج

 َٕاتذ انتؼهى

 انٕٛو

ٚذكز قصتٙ صٛذَا َٕس ٔاتزاْٛى ػهًٛٓا 

 انضالو 

 انضكًح يٍ ارصال انزصم  ٚضتُتذ

 ٚثٍٛ صفاخ األَثٛاء ٔانزصم ػهٛٓى انضالو 

 To identify the colors in the classroom َصٕصا يقزٔءج تخظ ٔاضش ٔيزتة ٚكتة

To talk about how to go to school 

Reading: Practice reading the story Pages (5,6,7) 

Writing: Practice writing Page (6) (at school) 

ٚذكز أركاٌ االًٚاٌ ٔٚضذد  صفٙ االصذ

 انزكٍ انزاتغ يُٓا 

يتاتؼح ٔارثاخ األصثٕع انًاضٙ ٔتصضٛضٓا ٔتذرٚة 

 انطالب ػهٗ انتضذث تزًم صهًٛح

Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 

Learner’s Book, Lesson 11  Page (20) 

Activity Book, Page (16) 

ػًم تطاقاخ نهزكٍ انزاتغ يٍ  ٔارة

 أركاٌ االًٚاٌ
يالصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة 

ل انذراصٙ(صضة رذٔ  

86/86تضضٛز كتاتح انفقزج صـ  Activity Book, Page (17) 

86/86انكتاتح )كتاتح فقزج(صـ صفٙ االحٍُٛ  Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 

Learner’s Book, Lesson 13 Page (22) 

ة قطتٙأَا أص 86َضخ انفقزج صـ ٔارة  Activity Book, Page (18) 

شزس قصح صٛذَا َٕس ػهّٛ  صفٙ انخالحاء

 انضالو 

 :Dictation يٍ كتاب انُشاط 52يتاتؼح كتاتح انفقزج صـ

I do math at school 

I write at school 

We go by bus 

(draw, read, sing) 

يٍ كتاب انُشاط 52صـ ٚؼزف تؼض أصًاء االَثٛاء  ٔارة  Bring some cards for colors. 

الصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة ي صفٙ االرتؼاء

 صضة رذٔل انذراصٙ(
 Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) أَشٕدج  يا أطٛة انتفاس 

Learner’s Book, Lesson 14 Pages (23,24) 

 Practice reading Lesson 15 Page(25) يٍ كتاب انطانة26صـ انتذرٚة ػهٗ اإليالء يغ انضزكاخ ٔارة

 انخًٛش

صٛذَا اتزاْٛى شزس قصح  صفٙ

 ػهّٛ انضالو 

تتًٛز انضهضفاج تٓٛكم قٕ٘ ٚصؼة كضزِ ٚضًٗ 26إيالء صـ

 انذرقح أٔ انذرع

Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 

Learner’s Book, Lesson 16 Page (26) 

Activity Book, Page (21) 
 86ٔ 86صم أَشطح انطانة ص  ٔارة

ر انكتة يالصظح : )ٚزرٗ اصضا

 صضة رذٔل انذراصٙ(

27/22ءج انزًم صـتضضٛز انًفزداخ ٔقزا  Activity Book, Page (20) 



 

 انتزتٛح االخالقٛح انذراصاخ االرتًاػٛح انزٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتذ انتؼهى

 انٕٛو

 ؼزف انطانة ػهٗ يفٕٓو دٔرج انضٛاج .تاٌ ٚ

 اٌ ٚقارٌ تٍٛ دٔراخ انضٛاج نثؼض انضٕٛاَاخ .
 جد الحدود الجمعية الناقصةي

 ئقيستكشف عائالت الحقا
 يحل مسائل كالمية مكونة من خطوتين

 01و5و2يعد بالتجاوز بمقدار

 انًقارَح تٍٛ انًضطضاخ انًائٛح 

 انتؼزف ػهٗ انقاراخ 
 اصتُتاد يشاػز االخزٍٚ 

 االصذ
 يا انًقصٕد تذٔرج انضٛاج ؟ صفٙ

 57-55الحدود الجمعية الناقصة ص

 

ح انذرس داخم صم أَشط

 انصف 

صم أَشطح انذرس داخم 

 انصف 

  ٔارة
ٔارة انثضج ػٍ فٕائذ  71-57واجب ص

يالصظح : )ٚزرٗ األصًاك 

اصضار انكتة صضة رذٔل 

 انذراصٙ(
 االحٍُٛ

 صفٙ
 78ص-70عائالت الحقائق ص يا تؼض دٔراخ صٛاج انضٕٛاَاخ االخزٖ ؟

 ٔارة
 78-75واجب ص 

 انخالحاء
 صفٙ

المسائل الكالمية المكونة من خطوتين  62صم ص

  71-75ص لألعداد المكونة من رقم

صم أَشطح انذرس داخم 

 انصف 
 ٔارة

 72-70واجب ص 67صم ص 

صُغ تطاقاخ ٚكتة فٛٓا 

انطانة تؼض انقٕاٍَٛ 

 نهصف 
يالصظح : )ٚزرٗ اصضار 

انكتة صضة رذٔل 

 انذراصٙ(

 االرتؼاء
 صفٙ

على لوحة 01و5و2العد بالتجاوز بمقدار فٙ كتاب انُشاط 57 - 58صم ص 

 001-015ص المئة

 115-111ٔارة ص فٙ كتاب انُشاط 55صم ص  ٔارة

  86تهٍٕٚ صفضح 
يالصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة 

 انخًٛش صضة رذٔل انذراصٙ(

 صفٙ

 ك تؼض انضٕٛاَاخ ؟يا صثة صهٕ

 ورقة حصاد االسبوع

  ٔارة
جاوز برجاء احضار وسيلة عن العد بالت

 بحجم ورقة الطباعةعلى ورق 



 

QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية

 4/10/2018إلى   30/9من 
 ز/2الصف والشعبة:

  English انهغح انؼزتٛح انتزتٛح االصاليٛح انًادج

 َٕاتذ انتؼهى

 انٕٛو

ٚذكز قصتٙ صٛذَا َٕس ٔاتزاْٛى ػهًٛٓا 

 نضالو ا

 ٚضتُتذ انضكًح يٍ ارصال انزصم 

 ٚثٍٛ صفاخ األَثٛاء ٔانزصم ػهٛٓى انضالو 

 To identify the colors in the classroom َصٕصا يقزٔءج تخظ ٔاضش ٔيزتةٚكتة 

To talk about how to go to school 

Reading: Practice reading the story Pages (5,6,7) 

Writing: Practice writing Page (6) (at school) 

ٚذكز أركاٌ االًٚاٌ ٔٚضذد  صفٙ االصذ

 انزكٍ انزاتغ يُٓا 

يتاتؼح ٔارثاخ األصثٕع انًاضٙ ٔتصضٛضٓا ٔتذرٚة 

 انطالب ػهٗ انتضذث تزًم صهًٛح

Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 

Learner’s Book, Lesson 11  Page (20) 

Activity Book, Page (16) 

ػًم تطاقاخ نهزكٍ انزاتغ يٍ  ٔارة

 أركاٌ االًٚاٌ
يالصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة 

ل انذراصٙ(صضة رذٔ  

86/86تضضٛز كتاتح انفقزج صـ  Activity Book, Page (17) 

86/86انكتاتح )كتاتح فقزج(صـ صفٙ االحٍُٛ  Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 

Learner’s Book, Lesson 13 Page (22) 

أَا أصة قطتٙ 86ج صـَضخ انفقز ٔارة  Activity Book, Page (18) 

شزس قصح صٛذَا َٕس ػهّٛ  صفٙ انخالحاء

 انضالو 

 :Dictation يٍ كتاب انُشاط 52يتاتؼح كتاتح انفقزج صـ

I do math at school 

I write at school 

We go by bus 

(draw, read, sing) 

انُشاطيٍ كتاب  52صـ ٚؼزف تؼض أصًاء االَثٛاء  ٔارة  Bring some cards for colors. 

الصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة ي صفٙ االرتؼاء

 صضة رذٔل انذراصٙ(
 Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) أَشٕدج  يا أطٛة انتفاس 

Learner’s Book, Lesson 14 Pages (23,24) 

 Practice reading Lesson 15 Page(25) يٍ كتاب انطانة26صـ انتذرٚة ػهٗ اإليالء يغ انضزكاخ ٔارة

نخًٛشا  

صٛذَا اتزاْٛى شزس قصح  صفٙ

 ػهّٛ انضالو 

تتًٛز انضهضفاج تٓٛكم قٕ٘ ٚصؼة كضزِ ٚضًٗ 26إيالء صـ

 انذرقح أٔ انذرع

Bridge to Success, Unit 1 (Welcome to School) 

Learner’s Book, Lesson 16 Page (26) 

Activity Book, Page (21) 
 86ٔ 86صم أَشطح انطانة ص  ٔارة

ر انكتة يالصظح : )ٚزرٗ اصضا

 صضة رذٔل انذراصٙ(

27/22انًفزداخ ٔقزاءج انزًم صـتضضٛز   Activity Book, Page (20) 



 انتزتٛح االخالقٛح انذراصاخ االرتًاػٛح انزٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاتذ انتؼهى

 انٕٛو

 ؼزف انطانة ػهٗ يفٕٓو دٔرج انضٛاج .تاٌ ٚ

 اٌ ٚقارٌ تٍٛ دٔراخ انضٛاج نثؼض انضٕٛاَاخ .
 جد الحدود الجمعية الناقصةي

 عائالت الحقائقيستكشف 
 يحل مسائل كالمية مكونة من خطوتين

 01و5و2يعد بالتجاوز بمقدار

 انًقارَح تٍٛ انًضطضاخ انًائٛح 

 انتؼزف ػهٗ انقاراخ 
 اصتُتاد يشاػز االخزٍٚ 

 االصذ
 يا انًقصٕد تذٔرج انضٛاج ؟ صفٙ

 57-55الحدود الجمعية الناقصة ص

 

ح انذرس داخم صم أَشط

 انصف 

صم أَشطح انذرس داخم 

 انصف 

ٔارة انثضج ػٍ فٕائذ  71-57واجب ص  ٔارة

يالصظح : )ٚزرٗ األصًاك 

اصضار انكتة صضة رذٔل 

 انذراصٙ(
 االحٍُٛ

 صفٙ
 78ص-70عائالت الحقائق ص يا تؼض دٔراخ صٛاج انضٕٛاَاخ االخزٖ ؟

 ٔارة
 78-75واجب ص 

 انخالحاء
 صفٙ

المسائل الكالمية المكونة من خطوتين  62صم ص

  71-75ص لألعداد المكونة من رقم

صم أَشطح انذرس داخم 

 انصف 

 ٔارة
 72-70واجب ص 67صم ص 

صُغ تطاقاخ ٚكتة فٛٓا 

انطانة تؼض انقٕاٍَٛ 

 نهصف 
يالصظح : )ٚزرٗ اصضار 

انكتة صضة رذٔل 

 انذراصٙ(

 االرتؼاء
 صفٙ

على لوحة 01و5و2العد بالتجاوز بمقدار فٙ كتاب انُشاط 57 - 58صم ص 

 001-015ص المئة

 

 115-111ٔارة ص فٙ كتاب انُشاط 55صم ص  ٔارة

  86تهٍٕٚ صفضح 
يالصظح : )ٚزرٗ اصضار انكتة 

 انخًٛش صضة رذٔل انذراصٙ(

 فٙص
 يا صثة صهٕك تؼض انضٕٛاَاخ ؟

 ورقة حصاد االسبوع

  ٔارة
جاوز برجاء احضار وسيلة عن العد بالت

 بحجم ورقة الطباعةعلى ورق 

 


