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kh 

 الخطة االسبوعية
 25/ 01/  8104إلــى         21/  01/  8104لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثاني6  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٍح انتزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌقزاء انحذٌث انشزٌف قزاءج طهًٍح 

 ٌذنم ػهى حثّ نهخٍز ألخٍّ كًا ٌحة نُفظّ 

 ٍٍ انًقظىد يٍ انطهارجٌث

 اٌ ًٌٍش انطانة االطًاء واالفؼال وانحزوف.-

 

To recognize the new words (fruits). 
To talk about their favourite food 

To practice writing about their family. 

Reading :Anchor (Tummy Rumble).Pages from 15 to 18  

Writing : Anchor (Tummy Rumble). 
(Page 23 Homework ) 

 االحذ

 طفً

 انٍىو األول 

 قزاءج انحذٌث انشزٌف قزاءج طهًٍح 

 

 حفظ انحذٌث ويؼاًَ انكهًاخ 

 

 

 

 

 

 

 شزح انحذٌث إجًاال ويؼاًَ انكهًاخ 

 

 

 حم األَشطح انكتاب

 

 

 شزح درص انطهارج وَىاقض انىضىء 

 

 

 30أثزي خثزاتً طفحح 

 ح ػهى انذرص انظاتق.يتاتؼح انىاجثاخ ويزاجؼ

Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 
Learner’s Book .Page (34) 
Activity Book .Page (27) 

 ----------------------------------------- واجة
Practice reading the words in 

 Learner’s Book Page (34) 

 االثٍٍُ

 081انفؼم انًاضً وانًضارع طـ طفً

Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 
Learner’s Book .Page (35) 
Activity Book .Page (28)  

Worksheet  

  Bring some pictures for  your favourite fruits يٍ كتاب انُشاط 01طـ واجة

 انثالثاء

 يتاتؼح انفؼم انًاضً وانًضارع طفً

Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 
Learner’s Book .Page (36) 

 

 يٍ كتاب انُشاط. 08طـ واجة
Bring pictures with the short ( a) sounds Activity Book 

.Page (29) 

 األرتؼاء

 يٍ كتاب انُشاط 00انتُىٌٍ طـ طفً
Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 

Learner’s Book .Page (37) 

 Activity Book .Page (30) يٍ كتاب انُشاط 04طـ واجة

 انخًٍض

 يٍ كتاب انُشاط  01يتاتؼح انتُىٌٍ طـ طفً
Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 

Learner’s Book .Page (38) 

 Activity Book .Page (31) 084تحضٍز انكتاتح طـ واجة
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kh 

 ( أ ) الثاني6  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتٍح األخالقٍح انذراطاخ االجتًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌؼزف يفهىو انظهظهح انغذائٍح .

 اٌ ٌزتة يجًىػح يٍ انكائُاخ تظهظهح غذائٍح .

 

 ٌظتكشف انطانة انؼذ تانتجاوس

 ٌجًغ تاطتخذاو انًظفىفاخ

 ٌكتة يجًىع انًجًىػاخ انًتظاوٌح

 اخ فً انجًغ .ٌظتخذو انًظفىف

 َؼذد االياراخ انظثغ 

ٌظتكشف انًؼانى و انًؼهىياخ انزئظٍح فً دونح 

 االياراخ

 ٌذرك انطانة يظؤنٍتّ وواجثاتّ تجاِ انًذرطح

 االحذ
 تاتغ درص اػادج تجًٍغ االحاد كؼشزاخ  01- 5حم كتاب انتًارٌٍ ص طفً

 انٍىو األول ػًم أَشطح داخم انظف 

 08واجة تهىٌٍ طفحح 

 

 ىو انثاًَ ػًم أَشطح ػٍ انذرص داخم انظف انٍ

 02واجة تهىٌٍ طفحح 

 

يالحظح إحضار انكتاب و انىاجثاخ حظة جذول 

 انحظض

 رطى يىقف ٌؼثز ػٍ انحشٌ و آخز ٌؼثز ػٍ انفزح 

 

يالحظح احضار انكتاب و انىاجثاخ حظة جذول 

 انحظض

 -  واجة

 االثٍٍُ
 045-043االػذاد انشوجٍح وانفزدٌح ص  014يا انًقظىد تانظهظهح انغذائٍح ؟ ص طفً

 008-000واجة ص   واجة

 انثالثاء
 001 -004يجًىع االػذاد انًتظاوٌح ص  015حم كتاب انطانة ص طفً

 003-002واجة ص   واجة

 األرتؼاء
 001يا انًقظىد تانشثكح انغذائٍح ؟ ص طفً

 -040انجًغ انًتكزر تاطتخذاو انًظفىفاخ ص 

044 

 041-040واجة ص   واجة

 انخًٍض
 033 – 031انجًغ انى ػذد يكىٌ يٍ رقًٍٍ ص  004حم كتاب انطانة ص طفً

 041-035واجة  008حم كتاب انطانة ص واجة
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 الخطة االسبوعية
 25/ 01/  8104إلــى         21/  01/  8104لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الثاني6  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٍح انتزتٍح اإلطاليٍح جانًاد

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌقزاء انحذٌث انشزٌف قزاءج طهًٍح 

 ٌذنم ػهى حثّ نهخٍز ألخٍّ كًا ٌحة نُفظّ 

 ٌثٍٍ انًقظىد يٍ انطهارج

 اٌ ًٌٍش انطانة االطًاء واالفؼال وانحزوف.-

 

To recognize the new words (fruits). 
To talk about their favourite food 

To practice writing about their family. 

Reading :Anchor (Tummy Rumble).Pages from 15 to 18  

Writing : Anchor (Tummy Rumble). 
(Page 23 Homework ) 

 االحذ

 طفً

 انٍىو األول 

 قزاءج انحذٌث انشزٌف قزاءج طهًٍح 

 

 كهًاخ حفظ انحذٌث ويؼاًَ ان

 

 

 

 

 

 

 شزح انحذٌث إجًاال ويؼاًَ انكهًاخ 

 

 

 حم األَشطح انكتاب

 

 

 شزح درص انطهارج وَىاقض انىضىء 

 

 

 30أثزي خثزاتً طفحح 

 يتاتؼح انىاجثاخ ويزاجؼح ػهى انذرص انظاتق.

Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 
Learner’s Book .Page (34) 
Activity Book .Page (27) 

 ----------------------------------------- واجة
Practice reading the words in 

 Learner’s Book Page (34) 

 االثٍٍُ

 081انفؼم انًاضً وانًضارع طـ طفً

Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 
Learner’s Book .Page (35) 
Activity Book .Page (28)  

Worksheet  

  Bring some pictures for  your favourite fruits يٍ كتاب انُشاط 01طـ جةوا

 انثالثاء

 يتاتؼح انفؼم انًاضً وانًضارع طفً

Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 
Learner’s Book .Page (36) 

 

 يٍ كتاب انُشاط. 08طـ واجة
Bring pictures with the short ( a) sounds Activity Book 

.Page (29) 

 األرتؼاء

 يٍ كتاب انُشاط 00انتُىٌٍ طـ طفً
Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 

Learner’s Book .Page (37) 

 Activity Book .Page (30) يٍ كتاب انُشاط 04طـ واجة

 انخًٍض

 يٍ كتاب انُشاط  01يتاتؼح انتُىٌٍ طـ طفً
Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 

Learner’s Book .Page (38) 

 Activity Book .Page (31) 084تحضٍز انكتاتح طـ واجة
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 ( ب ) الثاني6  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتٍح األخالقٍح انذراطاخ االجتًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 . اٌ ٌؼزف يفهىو انظهظهح انغذائٍح

 اٌ ٌزتة يجًىػح يٍ انكائُاخ تظهظهح غذائٍح .

 

 ٌظتكشف انطانة انؼذ تانتجاوس

 ٌجًغ تاطتخذاو انًظفىفاخ

 ٌكتة يجًىع انًجًىػاخ انًتظاوٌح

 ٌظتخذو انًظفىفاخ فً انجًغ .

 َؼذد االياراخ انظثغ 

ٌظتكشف انًؼانى و انًؼهىياخ انزئظٍح فً دونح 

 االياراخ

 اتّ تجاِ انًذرطحٌذرك انطانة يظؤنٍتّ وواجث

 االحذ
 تاتغ درص اػادج تجًٍغ االحاد كؼشزاخ  01- 5حم كتاب انتًارٌٍ ص طفً

 انٍىو األول ػًم أَشطح داخم انظف 

 08واجة تهىٌٍ طفحح 

 

 انٍىو انثاًَ ػًم أَشطح ػٍ انذرص داخم انظف 

 02واجة تهىٌٍ طفحح 

 

يالحظح إحضار انكتاب و انىاجثاخ حظة جذول 

 انحظض

 قف ٌؼثز ػٍ انحشٌ و آخز ٌؼثز ػٍ انفزح رطى يى

 

يالحظح احضار انكتاب و انىاجثاخ حظة جذول 

 انحظض

 -  واجة

 االثٍٍُ
 045-043االػذاد انشوجٍح وانفزدٌح ص  014يا انًقظىد تانظهظهح انغذائٍح ؟ ص طفً

 008-000واجة ص   واجة

 انثالثاء
 001 -004انًتظاوٌح ص يجًىع االػذاد  015حم كتاب انطانة ص طفً

 003-002واجة ص   واجة

 األرتؼاء
 001يا انًقظىد تانشثكح انغذائٍح ؟ ص طفً

 -040انجًغ انًتكزر تاطتخذاو انًظفىفاخ ص 

044 

 041-040واجة ص   واجة

 انخًٍض
 033 – 031انجًغ انى ػذد يكىٌ يٍ رقًٍٍ ص  004حم كتاب انطانة ص طفً

 041-035واجة  008انطانة ص حم كتاب واجة
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 الخطة االسبوعية
 25/ 01/  8104إلــى         21/  01/  8104لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثاني6  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٍح انتزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌقزاء انحذٌث انشزٌف قزاءج طهًٍح 

 ثّ نهخٍز ألخٍّ كًا ٌحة نُفظّ ٌذنم ػهى ح

 ٌثٍٍ انًقظىد يٍ انطهارج

 اٌ ًٌٍش انطانة االطًاء واالفؼال وانحزوف.-

 

To recognize the new words (fruits). 
To talk about their favourite food 

To practice writing about their family. 

Reading :Anchor (Tummy Rumble).Pages from 15 to 18  

Writing : Anchor (Tummy Rumble). 
(Page 23 Homework ) 

 االحذ

 طفً

 انٍىو األول 

 قزاءج انحذٌث انشزٌف قزاءج طهًٍح 

 

 حفظ انحذٌث ويؼاًَ انكهًاخ 

 

 

 

 

 

 

 شزح انحذٌث إجًاال ويؼاًَ انكهًاخ 

 

 

 حم األَشطح انكتاب

 

 

 شزح درص انطهارج وَىاقض انىضىء 

 

 

 30ً طفحح أثزي خثزات

 يتاتؼح انىاجثاخ ويزاجؼح ػهى انذرص انظاتق.

Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 
Learner’s Book .Page (34) 
Activity Book .Page (27) 

 ----------------------------------------- واجة
Practice reading the words in 

 Learner’s Book Page (34) 

 ٍٍاالثُ

 081انفؼم انًاضً وانًضارع طـ طفً

Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 
Learner’s Book .Page (35) 
Activity Book .Page (28)  

Worksheet  

  Bring some pictures for  your favourite fruits يٍ كتاب انُشاط 01طـ واجة

 انثالثاء

 ارعيتاتؼح انفؼم انًاضً وانًض طفً

Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 
Learner’s Book .Page (36) 

 

 يٍ كتاب انُشاط. 08طـ واجة
Bring pictures with the short ( a) sounds Activity Book 

.Page (29) 

 األرتؼاء

 يٍ كتاب انُشاط 00انتُىٌٍ طـ طفً
Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 

Learner’s Book .Page (37) 

 Activity Book .Page (30) يٍ كتاب انُشاط 04طـ واجة

 انخًٍض

 يٍ كتاب انُشاط  01يتاتؼح انتُىٌٍ طـ طفً
Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 

Learner’s Book .Page (38) 

 Activity Book .Page (31) 084تحضٍز انكتاتح طـ واجة
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 ( ج ) الثاني6  والشعبة الصفتابع 
 

 انتزتٍح األخالقٍح انذراطاخ االجتًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌؼزف يفهىو انظهظهح انغذائٍح .

 اٌ ٌزتة يجًىػح يٍ انكائُاخ تظهظهح غذائٍح .

 

 ٌظتكشف انطانة انؼذ تانتجاوس

 ٌجًغ تاطتخذاو انًظفىفاخ

 ًجًىػاخ انًتظاوٌحٌكتة يجًىع ان

 ٌظتخذو انًظفىفاخ فً انجًغ .

 َؼذد االياراخ انظثغ 

ٌظتكشف انًؼانى و انًؼهىياخ انزئظٍح فً دونح 

 االياراخ

 ٌذرك انطانة يظؤنٍتّ وواجثاتّ تجاِ انًذرطح

 االحذ
 تاتغ درص اػادج تجًٍغ االحاد كؼشزاخ  01- 5حم كتاب انتًارٌٍ ص طفً

 خم انظف انٍىو األول ػًم أَشطح دا

 08واجة تهىٌٍ طفحح 

 

 انٍىو انثاًَ ػًم أَشطح ػٍ انذرص داخم انظف 

 02واجة تهىٌٍ طفحح 

 

يالحظح إحضار انكتاب و انىاجثاخ حظة جذول 

 انحظض

 رطى يىقف ٌؼثز ػٍ انحشٌ و آخز ٌؼثز ػٍ انفزح 

 

يالحظح احضار انكتاب و انىاجثاخ حظة جذول 

 انحظض

 -  واجة

 االثٍٍُ
 045-043االػذاد انشوجٍح وانفزدٌح ص  014انًقظىد تانظهظهح انغذائٍح ؟ ص يا طفً

 008-000واجة ص   واجة

 انثالثاء
 001 -004يجًىع االػذاد انًتظاوٌح ص  015حم كتاب انطانة ص طفً

 003-002واجة ص   واجة

 األرتؼاء
 001يا انًقظىد تانشثكح انغذائٍح ؟ ص طفً

 -040اطتخذاو انًظفىفاخ ص انجًغ انًتكزر ت

044 

 041-040واجة ص   واجة

 انخًٍض
 033 – 031انجًغ انى ػذد يكىٌ يٍ رقًٍٍ ص  004حم كتاب انطانة ص طفً

 041-035واجة  008حم كتاب انطانة ص واجة
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 الخطة االسبوعية
 25/ 01/  8104إلــى         21/  01/  8104لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثاني6  والشعبة الصف
   

 English انهغح انؼزتٍح انتزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌقزاء انحذٌث انشزٌف قزاءج طهًٍح 

 ٌذنم ػهى حثّ نهخٍز ألخٍّ كًا ٌحة نُفظّ 

 ٌثٍٍ انًقظىد يٍ انطهارج

 اٌ ًٌٍش انطانة االطًاء واالفؼال وانحزوف.-

 

To recognize the new words (fruits). 
To talk about their favourite food 

To practice writing about their family. 

Reading :Anchor (Tummy Rumble).Pages from 15 to 18  

Writing : Anchor (Tummy Rumble). 
(Page 23 Homework ) 

 االحذ

 طفً

 انٍىو األول 

 اءج طهًٍح قزاءج انحذٌث انشزٌف قز

 

 حفظ انحذٌث ويؼاًَ انكهًاخ 

 

 

 

 

 

 

 شزح انحذٌث إجًاال ويؼاًَ انكهًاخ 

 

 

 حم األَشطح انكتاب

 

 

 شزح درص انطهارج وَىاقض انىضىء 

 

 

 30أثزي خثزاتً طفحح 

 يتاتؼح انىاجثاخ ويزاجؼح ػهى انذرص انظاتق.

Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 
Learner’s Book .Page (34) 
Activity Book .Page (27) 

 ----------------------------------------- واجة
Practice reading the words in 

 Learner’s Book Page (34) 

 االثٍٍُ

 081انفؼم انًاضً وانًضارع طـ طفً

Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 
Learner’s Book .Page (35) 
Activity Book .Page (28)  

Worksheet  

  Bring some pictures for  your favourite fruits يٍ كتاب انُشاط 01طـ واجة

 انثالثاء

 يتاتؼح انفؼم انًاضً وانًضارع طفً

Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 
Learner’s Book .Page (36) 

 

 يٍ كتاب انُشاط. 08طـ واجة
Bring pictures with the short ( a) sounds Activity Book 

.Page (29) 

 األرتؼاء

 يٍ كتاب انُشاط 00انتُىٌٍ طـ طفً
Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 

Learner’s Book .Page (37) 

 Activity Book .Page (30) يٍ كتاب انُشاط 04طـ واجة

 انخًٍض

 يٍ كتاب انُشاط  01يتاتؼح انتُىٌٍ طـ طفً
Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 

Learner’s Book .Page (38) 

 Activity Book .Page (31) 084تحضٍز انكتاتح طـ واجة
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 ( د ) الثاني6  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتٍح األخالقٍح انذراطاخ االجتًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌؼزف يفهىو انظهظهح انغذائٍح .

 اٌ ٌزتة يجًىػح يٍ انكائُاخ تظهظهح غذائٍح .

 

 ٌظتكشف انطانة انؼذ تانتجاوس

 ٌجًغ تاطتخذاو انًظفىفاخ

 ٌكتة يجًىع انًجًىػاخ انًتظاوٌح

 ٌظتخذو انًظفىفاخ فً انجًغ .

 َؼذد االياراخ انظثغ 

هىياخ انزئظٍح فً دونح ٌظتكشف انًؼانى و انًؼ

 االياراخ

 ٌذرك انطانة يظؤنٍتّ وواجثاتّ تجاِ انًذرطح

 االحذ
 تاتغ درص اػادج تجًٍغ االحاد كؼشزاخ  01- 5حم كتاب انتًارٌٍ ص طفً

 انٍىو األول ػًم أَشطح داخم انظف 

 08واجة تهىٌٍ طفحح 

 

 انٍىو انثاًَ ػًم أَشطح ػٍ انذرص داخم انظف 

 02واجة تهىٌٍ طفحح 

 

يالحظح إحضار انكتاب و انىاجثاخ حظة جذول 

 انحظض

 رطى يىقف ٌؼثز ػٍ انحشٌ و آخز ٌؼثز ػٍ انفزح 

 

يالحظح احضار انكتاب و انىاجثاخ حظة جذول 

 انحظض

 -  واجة

 االثٍٍُ
 045-043االػذاد انشوجٍح وانفزدٌح ص  014يا انًقظىد تانظهظهح انغذائٍح ؟ ص طفً

 008-000واجة ص   واجة

 انثالثاء
 001 -004يجًىع االػذاد انًتظاوٌح ص  015حم كتاب انطانة ص طفً

 003-002واجة ص   واجة

 األرتؼاء
 001يا انًقظىد تانشثكح انغذائٍح ؟ ص طفً

 -040انجًغ انًتكزر تاطتخذاو انًظفىفاخ ص 

044 

 041-040واجة ص   واجة

 انخًٍض
 033 – 031انجًغ انى ػذد يكىٌ يٍ رقًٍٍ ص  004حم كتاب انطانة ص طفً

 041-035واجة  008حم كتاب انطانة ص واجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 25/ 01/  8104إلــى         21/  01/  8104لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ الثاني6  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٍح انتزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌقزاء انحذٌث انشزٌف قزاءج طهًٍح 

 ٌذنم ػهى حثّ نهخٍز ألخٍّ كًا ٌحة نُفظّ 

 ٌثٍٍ انًقظىد يٍ انطهارج

 اٌ ًٌٍش انطانة االطًاء واالفؼال وانحزوف.-

 

To recognize the new words (fruits). 
To talk about their favourite food 

To practice writing about their family. 

Reading :Anchor (Tummy Rumble).Pages from 15 to 18  

Writing : Anchor (Tummy Rumble). 
(Page 23 Homework ) 

 االحذ

 طفً

 انٍىو األول 

 قزاءج انحذٌث انشزٌف قزاءج طهًٍح 

 

 حفظ انحذٌث ويؼاًَ انكهًاخ 

 

 

 

 

 

 

 شزح انحذٌث إجًاال ويؼاًَ انكهًاخ 

 

 

 َشطح انكتابحم األ

 

 

 شزح درص انطهارج وَىاقض انىضىء 

 

 

 30أثزي خثزاتً طفحح 

 يتاتؼح انىاجثاخ ويزاجؼح ػهى انذرص انظاتق.

Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 
Learner’s Book .Page (34) 
Activity Book .Page (27) 

 ----------------------------------------- واجة
Practice reading the words in 

 Learner’s Book Page (34) 

 االثٍٍُ

 081انفؼم انًاضً وانًضارع طـ طفً

Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 
Learner’s Book .Page (35) 
Activity Book .Page (28)  

Worksheet  

  Bring some pictures for  your favourite fruits يٍ كتاب انُشاط 01طـ واجة

 انثالثاء

 يتاتؼح انفؼم انًاضً وانًضارع طفً

Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 
Learner’s Book .Page (36) 

 

 يٍ كتاب انُشاط. 08طـ واجة
Bring pictures with the short ( a) sounds Activity Book 

.Page (29) 

 األرتؼاء

 كتاب انُشاطيٍ  00انتُىٌٍ طـ طفً
Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 

Learner’s Book .Page (37) 

 Activity Book .Page (30) يٍ كتاب انُشاط 04طـ واجة

 انخًٍض

 يٍ كتاب انُشاط  01يتاتؼح انتُىٌٍ طـ طفً
Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 

Learner’s Book .Page (38) 

 Activity Book .Page (31) 084تحضٍز انكتاتح طـ واجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الثاني6  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتٍح األخالقٍح انذراطاخ االجتًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌؼزف يفهىو انظهظهح انغذائٍح .

 اٌ ٌزتة يجًىػح يٍ انكائُاخ تظهظهح غذائٍح .

 

 انطانة انؼذ تانتجاوسٌظتكشف 

 ٌجًغ تاطتخذاو انًظفىفاخ

 ٌكتة يجًىع انًجًىػاخ انًتظاوٌح

 ٌظتخذو انًظفىفاخ فً انجًغ .

 َؼذد االياراخ انظثغ 

ٌظتكشف انًؼانى و انًؼهىياخ انزئظٍح فً دونح 

 االياراخ

 ٌذرك انطانة يظؤنٍتّ وواجثاتّ تجاِ انًذرطح

 االحذ
 اتغ درص اػادج تجًٍغ االحاد كؼشزاخت  01- 5حم كتاب انتًارٌٍ ص طفً

 انٍىو األول ػًم أَشطح داخم انظف 

 08واجة تهىٌٍ طفحح 

 

 انٍىو انثاًَ ػًم أَشطح ػٍ انذرص داخم انظف 

 02واجة تهىٌٍ طفحح 

 

يالحظح إحضار انكتاب و انىاجثاخ حظة جذول 

 انحظض

 رطى يىقف ٌؼثز ػٍ انحشٌ و آخز ٌؼثز ػٍ انفزح 

 

كتاب و انىاجثاخ حظة جذول يالحظح احضار ان

 انحظض

 -  واجة

 االثٍٍُ
 045-043االػذاد انشوجٍح وانفزدٌح ص  014يا انًقظىد تانظهظهح انغذائٍح ؟ ص طفً

 008-000واجة ص   واجة

 انثالثاء
 001 -004يجًىع االػذاد انًتظاوٌح ص  015حم كتاب انطانة ص طفً

 003-002واجة ص   واجة

 ؼاءاألرت
 001يا انًقظىد تانشثكح انغذائٍح ؟ ص طفً

 -040انجًغ انًتكزر تاطتخذاو انًظفىفاخ ص 

044 

 041-040واجة ص   واجة

 انخًٍض
 033 – 031انجًغ انى ػذد يكىٌ يٍ رقًٍٍ ص  004حم كتاب انطانة ص طفً

 041-035واجة  008حم كتاب انطانة ص واجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 25/ 01/  8104إلــى         21/  01/  8104ـبـوع مــن  لألســ

 ( ) و الثاني6  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٍح انتزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌقزاء انحذٌث انشزٌف قزاءج طهًٍح 

 ٌذنم ػهى حثّ نهخٍز ألخٍّ كًا ٌحة نُفظّ 

 ٌثٍٍ انًقظىد يٍ انطهارج

 اٌ ًٌٍش انطانة االطًاء واالفؼال وانحزوف.-

 

To recognize the new words (fruits). 
To talk about their favourite food 

To practice writing about their family. 

Reading :Anchor (Tummy Rumble).Pages from 15 to 18  

Writing : Anchor (Tummy Rumble). 
(Page 23 Homework ) 

 االحذ

 طفً

 انٍىو األول 

 قزاءج انحذٌث انشزٌف قزاءج طهًٍح 

 

 حفظ انحذٌث ويؼاًَ انكهًاخ 

 

 

 

 

 

 

 شزح انحذٌث إجًاال ويؼاًَ انكهًاخ 

 

 

 حم األَشطح انكتاب

 

 

 شزح درص انطهارج وَىاقض انىضىء 

 

 

 30أثزي خثزاتً طفحح 

 يتاتؼح انىاجثاخ ويزاجؼح ػهى انذرص انظاتق.

Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 
Learner’s Book .Page (34) 
Activity Book .Page (27) 

 ----------------------------------------- واجة
Practice reading the words in 

 Learner’s Book Page (34) 

 االثٍٍُ

 081انفؼم انًاضً وانًضارع طـ طفً

Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 
Learner’s Book .Page (35) 
Activity Book .Page (28)  

Worksheet  

  Bring some pictures for  your favourite fruits يٍ كتاب انُشاط 01طـ واجة

 انثالثاء

 يتاتؼح انفؼم انًاضً وانًضارع طفً

Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 
Learner’s Book .Page (36) 

 

 يٍ كتاب انُشاط. 08طـ واجة
Bring pictures with the short ( a) sounds Activity Book 

.Page (29) 

 األرتؼاء

 يٍ كتاب انُشاط 00انتُىٌٍ طـ طفً
Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 

Learner’s Book .Page (37) 

 Activity Book .Page (30) يٍ كتاب انُشاط 04طـ واجة

 انخًٍض

 يٍ كتاب انُشاط  01يتاتؼح انتُىٌٍ طـ طفً
Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 

Learner’s Book .Page (38) 

 Activity Book .Page (31) 084تحضٍز انكتاتح طـ واجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) الثاني6  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتٍح األخالقٍح طاخ االجتًاػٍحانذرا انزٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌؼزف يفهىو انظهظهح انغذائٍح .

 اٌ ٌزتة يجًىػح يٍ انكائُاخ تظهظهح غذائٍح .

 

 ٌظتكشف انطانة انؼذ تانتجاوس

 ٌجًغ تاطتخذاو انًظفىفاخ

 ٌكتة يجًىع انًجًىػاخ انًتظاوٌح

 ٌظتخذو انًظفىفاخ فً انجًغ .

 ياراخ انظثغ َؼذد اال

ٌظتكشف انًؼانى و انًؼهىياخ انزئظٍح فً دونح 

 االياراخ

 ٌذرك انطانة يظؤنٍتّ وواجثاتّ تجاِ انًذرطح

 االحذ
 تاتغ درص اػادج تجًٍغ االحاد كؼشزاخ  01- 5حم كتاب انتًارٌٍ ص طفً

 انٍىو األول ػًم أَشطح داخم انظف 

 08واجة تهىٌٍ طفحح 

 

 انذرص داخم انظف  انٍىو انثاًَ ػًم أَشطح ػٍ

 02واجة تهىٌٍ طفحح 

 

يالحظح إحضار انكتاب و انىاجثاخ حظة جذول 

 انحظض

 رطى يىقف ٌؼثز ػٍ انحشٌ و آخز ٌؼثز ػٍ انفزح 

 

يالحظح احضار انكتاب و انىاجثاخ حظة جذول 

 انحظض

 -  واجة

 االثٍٍُ
 045-043زدٌح ص االػذاد انشوجٍح وانف 014يا انًقظىد تانظهظهح انغذائٍح ؟ ص طفً

 008-000واجة ص   واجة

 انثالثاء
 001 -004يجًىع االػذاد انًتظاوٌح ص  015حم كتاب انطانة ص طفً

 003-002واجة ص   واجة

 األرتؼاء
 001يا انًقظىد تانشثكح انغذائٍح ؟ ص طفً

 -040انجًغ انًتكزر تاطتخذاو انًظفىفاخ ص 

044 

 041-040واجة ص   واجة

 انخًٍض
 033 – 031انجًغ انى ػذد يكىٌ يٍ رقًٍٍ ص  004حم كتاب انطانة ص طفً

 041-035واجة  008حم كتاب انطانة ص واجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 25/ 01/  8104إلــى         21/  01/  8104لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز الثاني6  الصف والشعبة
   

 English هغح انؼزتٍحان انتزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌقزاء انحذٌث انشزٌف قزاءج طهًٍح 

 ٌذنم ػهى حثّ نهخٍز ألخٍّ كًا ٌحة نُفظّ 

 ٌثٍٍ انًقظىد يٍ انطهارج

 اٌ ًٌٍش انطانة االطًاء واالفؼال وانحزوف.-

 

To recognize the new words (fruits). 
To talk about their favourite food 

To practice writing about their family. 

Reading :Anchor (Tummy Rumble).Pages from 15 to 18  

Writing : Anchor (Tummy Rumble). 
(Page 23 Homework ) 

 االحذ

 طفً

 انٍىو األول 

 قزاءج انحذٌث انشزٌف قزاءج طهًٍح 

 

 حفظ انحذٌث ويؼاًَ انكهًاخ 

 

 

 

 

 

 

 ث إجًاال ويؼاًَ انكهًاخ شزح انحذٌ

 

 

 حم األَشطح انكتاب

 

 

 شزح درص انطهارج وَىاقض انىضىء 

 

 

 30أثزي خثزاتً طفحح 

 يتاتؼح انىاجثاخ ويزاجؼح ػهى انذرص انظاتق.

Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 
Learner’s Book .Page (34) 
Activity Book .Page (27) 

 ----------------------------------------- واجة
Practice reading the words in 

 Learner’s Book Page (34) 

 االثٍٍُ

 081انفؼم انًاضً وانًضارع طـ طفً

Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 
Learner’s Book .Page (35) 
Activity Book .Page (28)  

Worksheet  

  Bring some pictures for  your favourite fruits طيٍ كتاب انُشا 01طـ واجة

 انثالثاء

 يتاتؼح انفؼم انًاضً وانًضارع طفً

Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 
Learner’s Book .Page (36) 

 

 يٍ كتاب انُشاط. 08طـ واجة
Bring pictures with the short ( a) sounds Activity Book 

.Page (29) 

 األرتؼاء

 يٍ كتاب انُشاط 00انتُىٌٍ طـ طفً
Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 

Learner’s Book .Page (37) 

 Activity Book .Page (30) يٍ كتاب انُشاط 04طـ واجة

 انخًٍض

 يٍ كتاب انُشاط  01يتاتؼح انتُىٌٍ طـ طفً
Bridge to Success .Unit 2 (Family time ) 

Learner’s Book .Page (38) 

 Activity Book .Page (31) 084تحضٍز انكتاتح طـ واجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) الثاني6  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتٍح األخالقٍح انذراطاخ االجتًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌؼزف يفهىو انظهظهح انغذائٍح .

 نكائُاخ تظهظهح غذائٍح .اٌ ٌزتة يجًىػح يٍ ا

 

 ٌظتكشف انطانة انؼذ تانتجاوس

 ٌجًغ تاطتخذاو انًظفىفاخ

 ٌكتة يجًىع انًجًىػاخ انًتظاوٌح

 ٌظتخذو انًظفىفاخ فً انجًغ .

 َؼذد االياراخ انظثغ 

ٌظتكشف انًؼانى و انًؼهىياخ انزئظٍح فً دونح 

 االياراخ

 ٌذرك انطانة يظؤنٍتّ وواجثاتّ تجاِ انًذرطح

 ذاالح
 تاتغ درص اػادج تجًٍغ االحاد كؼشزاخ  01- 5حم كتاب انتًارٌٍ ص طفً

 انٍىو األول ػًم أَشطح داخم انظف 

 08واجة تهىٌٍ طفحح 

 

 انٍىو انثاًَ ػًم أَشطح ػٍ انذرص داخم انظف 

 02واجة تهىٌٍ طفحح 

 

يالحظح إحضار انكتاب و انىاجثاخ حظة جذول 

 انحظض

 ٌؼثز ػٍ انفزح  رطى يىقف ٌؼثز ػٍ انحشٌ و آخز

 

يالحظح احضار انكتاب و انىاجثاخ حظة جذول 

 انحظض

 -  واجة

 االثٍٍُ
 045-043االػذاد انشوجٍح وانفزدٌح ص  014يا انًقظىد تانظهظهح انغذائٍح ؟ ص طفً

 008-000واجة ص   واجة

 انثالثاء
 001 -004يجًىع االػذاد انًتظاوٌح ص  015حم كتاب انطانة ص طفً

 003-002واجة ص   واجة

 األرتؼاء
 001يا انًقظىد تانشثكح انغذائٍح ؟ ص طفً

 -040انجًغ انًتكزر تاطتخذاو انًظفىفاخ ص 

044 

 041-040واجة ص   واجة

 انخًٍض
 033 – 031انجًغ انى ػذد يكىٌ يٍ رقًٍٍ ص  004حم كتاب انطانة ص طفً

 041-035واجة  008حم كتاب انطانة ص واجة

  
 


