
 

               QM-119-F3                                                                        ( 9-4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من)   

 الخطة االسبوعية 

 9/27/2018إلى   23/9منبوع ـلألس
 /أ2الصف والشعبة:

  English انهغح انعشتيح انتشتيح االسالييح انًادج

 َىاتح انتعهى

 انيىو

 يتهى آيح انكشسي تالوج سهيًح 

 نعثادج  يستُتح أٌ هلل وحذِ هى انًستحق

 يزكش فؼم آيح انكشسي 

 .To identify school things أٌ يقشأ انتهًيز قشاءج خهشيح طحيحح 

To talk about different activities in the school. 

Reading: Practice reading the story Pizza Pages 6,7 

Writing: Write about your favorite things Page 11. 

 يُاقشح وقشاءج دسس انسهحفاج - طفي االحذ

85طـ  

Bridge To Success .Unit 1 (Welcome To School) 

Learner’s Book: Lesson 5, Page 14 

Lesson 6, Page 15 

8واخة طـ __ واخة  Bridge To Success .Activity book: Page 11 

 طفي االثُيٍ

   
 Bridge To Success .Unit 1 (Welcome To School) 58طـ أعشف نغتك )االسى( تالوج آيح انكشسي تالوج سهيًح 

Learner’s Book: Lesson 7, Page 16 

Worksheet  

انشخاء : تخظيض دفتش نهًادج تحدى  واخة

 A4 وسقح انطثاعح 

71حم طـ  يٍ كتاب انُشاؽ   
Bridge To Success .Activity book: Page 12 

 .Bridge To Success يتاتعح تذسيثاخ دسس االسى ــــــــــــ طفي انثالثاء

 Dictation : There is a table. 

There is a clock. 

There is a whiteboard. 

75طـ يٍ كتاب انُشاؽ ـــــــــــــ واخة  Collect pictures for classroom objects. 

 Bridge To Success .Unit 1 (Welcome To School) انتُىيٍ  ششذ انًعُى اإلخًاني آليح انكشسي  طفي االستعاء

Learner’s Book: Lesson 8, Page 17  

Activity Book ,Page 13 

71-75أَشطح انطانة ص واخة يٍ كتاب انُشاؽ 02طـ   Bridge To Success .Activity book: Page 14 

 انخًيس

 Bridge To Success. Unit 1 (Welcome To School) يتاتعح دسس انتُىيٍ  استكًال انششذ  طفي

Learner’s Book: Lessons 9and 10, Pages 18 ,19 
يٍ كتاب انُشاؽ  07طـ حفظ اآليح ويعاَي انكهًاخ  واخة  Bridge To Success .Activity book: Page 15 



 
 انتشتيح االخالقيح انذساساخ االختًاعيح انشياػياخ انعهىو انًادج

 َىاتح انتعهى

 انيىو

 أٌ يظُف انطانة انحيىاَاخ 

تيٍ انحيىاَاخ انفقاسيح   أٌ يقاسٌ انطانة

 وانالفقاسيح 

 أ ٌ يستكشف انطانة دوسج انحياج

 يستكشف انطشذ تاستخذاو انعذ انتُاصني

 يطشذ انكم ويطشذ انظفش

 يطشذ تاستخذاو انًؼاعفاخ

 يشتؾ تيٍ اندًع وانطشذ

 

 يتعشف انحشكح انسُىيح نألسع 

 يعثش عٍ االحتشاو  يستكشف َتيدح دوساٌ االسع حىل انشًس 

 االحذ

 طفي
يا انطشيقح انتى َظُف تها 

 انحيىاَاخ ؟

- 91انطشذ تاستخذاو انعذ انتُاصني ص 

80 
 احؼاس طىس تعثش عٍ االحتشاو

حم أَشطح انكتاب 

 داخم انظف 

89-85واخة ص   واخة  
احؼاس طىسج تعثش  -

 عٍ االحتشاو 

 االثُيٍ

 طفي
 يا أَىاع تعغ انحيىاَاخ انالفقاسيح ؟

 
 85-88ظفش ص ؽشذ انكم وؽشذ ان

- - 

 - واخة
 52-81واخة 

- - 

 انثالثاء

 79-75حم في كتاب انُشاؽ ص طفي

-57انطشذ تاستخذاو انًؼاعفاخ ص 

59 
 - حم أَشطح انكتاب داخم انظف 

 52 ص حم واخة
سسى انهيم و انُهاس عهى وسقح تحدى وسقح  55-58واخة 

 انطثاعح 
- 

 االستعاء
 10-51يٍ اندًع وانطشذ ص انشتؾ ت 57 طفحح انًذسسى انكتاب حم طفي

- 
- 

 - - 19-15واخة ص  - واخة

 انخًيس

 حظاد االسثىع يا انًقظىد تذوسج انحياج ؟ طفي
 حم أَشطح انكتاب داخم انظف

- 

 واخة
احؼاس ًَارج عٍ دوسج حياج 

 انحيىاَاخ
 55-51واخة ص 

 01تهىيٍ طفحح 
- 



 

               QM-119-F3                                                                        ( 9-4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من)   

 الخطة االسبوعية 

 9/27/2018إلى   23/9منبوع ـلألس
 /ب2الصف والشعبة:

ادجانً   English انهغح انعشتيح انتشتيح االسالييح 

 َىاتح انتعهى

 انيىو

 يتهى آيح انكشسي تالوج سهيًح 

 يستُتح أٌ هلل وحذِ هى انًستحق نعثادج 

 يزكش فؼم آيح انكشسي 

 .To identify school things أٌ يقشأ انتهًيز قشاءج خهشيح طحيحح 

To talk about different activities in the school. 

Reading: Practice reading the story Pizza Pages 6,7 

Writing: Write about your favorite things Page 11. 

 يُاقشح وقشاءج دسس انسهحفاج تالوج آيح انكشسي تالوج سهيًح  طفي االحذ

85طـ  

Bridge To Success .Unit 1 (Welcome To School) 

Learner’s Book: Lesson 5, Page 14 

Lesson 6, Page 15 

انشخاء : تخظيض دفتش نهًادج تحدى  واخة

 A4 وسقح انطثاعح 

8واخة طـ  
Bridge To Success .Activity book: Page 11 

 طفي االثُيٍ

   
 Bridge To Success .Unit 1 (Welcome To School) 58طـ أعشف نغتك )االسى( ششذ انًعُى اإلخًاني آليح انكشسي 

Learner’s Book: Lesson 7, Page 16 

Worksheet  

71-75أَشطح انطانة ص واخة 71حم طـ  يٍ كتاب انُشاؽ    Bridge To Success .Activity book: Page 12 

 .Bridge To Success يتاتعح تذسيثاخ دسس االسى -- طفي انثالثاء

 Dictation : There is a table. 

There is a clock. 

There is a whiteboard. 

75طـ يٍ كتاب انُشاؽ - واخة  Collect pictures for classroom objects. 

 Bridge To Success .Unit 1 (Welcome To School) انتُىيٍ  - طفي االستعاء

Learner’s Book: Lesson 8, Page 17  

Activity Book ,Page 13 

يٍ كتاب انُشاؽ 02طـ - واخة  Bridge To Success .Activity book: Page 14 

 انخًيس

 Bridge To Success. Unit 1 (Welcome To School) يتاتعح دسس انتُىيٍ  استكًال انششذ  طفي

Learner’s Book: Lessons 9and 10, Pages 18 ,19 

يٍ كتاب انُشاؽ  07طـ حفظ اآليح ويعاَي انكهًاخ  واخة  Bridge To Success .Activity book: Page 15 



 
 انتشتيح االخالقيح انذساساخ االختًاعيح انشياػياخ انعهىو انًادج

 َىاتح انتعهى

 انيىو

 أٌ يظُف انطانة انحيىاَاخ 

أٌ يقاسٌ انطانة  تيٍ انحيىاَاخ انفقاسيح 

 وانالفقاسيح 

 أ ٌ يستكشف انطانة دوسج انحياج

 عذ انتُاصنييستكشف انطشذ تاستخذاو ان

 يطشذ انكم ويطشذ انظفش

 يطشذ تاستخذاو انًؼاعفاخ

 يشتؾ تيٍ اندًع وانطشذ

 

 يتعشف انحشكح انسُىيح نألسع 

 يستكشف َتيدح دوساٌ االسع حىل انشًس 

 

يعثش عٍ االشخاص و 

 االشياء انتي َحتشيها 

 االحذ

 طفي
يا انطشيقح انتى َظُف تها 

 انحيىاَاخ ؟

- 91تُاصني ص انطشذ تاستخذاو انعذ ان

80 
- 

حم أَشطح انكتاب 

 داخم انظف 

89-85واخة ص  - واخة  
احؼاس طىس تعثش  -

 عٍ االحتشاو

 االثُيٍ

 طفي

يا أَىاع تعغ انحيىاَاخ انالفقاسيح 

 ؟

 

 85-88ؽشذ انكم وؽشذ انظفش ص 
 - حم أَشطح انكتاب داخم انظف

 - واخة
سسى انهيم و انُهاس عهى وسقح تحدى وسقح  52-81واخة 

 نطثاعحا
- 

 انثالثاء

 79-75حم في كتاب انُشاؽ ص طفي

-57انطشذ تاستخذاو انًؼاعفاخ ص 

59 
- - 

 52 ص حم واخة
 55-58واخة 

 - 

 االستعاء
 10-51انشتؾ تيٍ اندًع وانطشذ ص  57 طفحح انًذسسى انكتاب حم طفي

 حم أَشطح انكتاب 
- 

  01تهىيٍ طفحح  19-15واخة ص  - واخة

 انخًيس

 حظاد االسثىع د تذوسج انحياج ؟يا انًقظى طفي
- 

- 

 واخة
احؼاس ًَارج عٍ دوسج حياج 

 انحيىاَاخ
 55-51واخة ص 

- 
- 



 

               QM-119-F3                                                                        ( 9-4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من)   

 الخطة االسبوعية 

 9/27/2018إلى   23/9منبوع ـلألس
 /ج2الصف والشعبة:

  English انهغح انعشتيح انتشتيح االسالييح انًادج

 َىاتح انتعهى

 انيىو

 يتهى آيح انكشسي تالوج سهيًح 

  وحذِ هى انًستحق نعثادج يستُتح أٌ هلل

 يزكش فؼم آيح انكشسي 

 .To identify school things أٌ يقشأ انتهًيز قشاءج خهشيح طحيحح 

To talk about different activities in the school. 

Reading: Practice reading the story Pizza Pages 6,7 

Writing: Write about your favorite things Page 11. 

 يُاقشح وقشاءج دسس انسهحفاج تالوج آيح انكشسي تالوج سهيًح  طفي االحذ

85طـ  

Bridge To Success .Unit 1 (Welcome To School) 

Learner’s Book: Lesson 5, Page 14 

Lesson 6, Page 15 

انشخاء : تخظيض دفتش نهًادج تحدى  واخة

 A4 وسقح انطثاعح 

8واخة طـ  
Bridge To Success .Activity book: Page 11 

 طفي االثُيٍ

   
 Bridge To Success .Unit 1 (Welcome To School) 58طـ أعشف نغتك )االسى( --

Learner’s Book: Lesson 7, Page 16 

Worksheet  

71حم طـ  يٍ كتاب انُشاؽ  -- واخة  Bridge To Success .Activity book: Page 12 

 .Bridge To Success يتاتعح تذسيثاخ دسس االسى ششذ انًعُى اإلخًاني آليح انكشسي  طفي انثالثاء

 Dictation : There is a table. 

There is a clock. 

There is a whiteboard. 

71-75أَشطح انطانة ص واخة 75طـ يٍ كتاب انُشاؽ   Collect pictures for classroom objects. 

 Bridge To Success .Unit 1 (Welcome To School) انتُىيٍ   طفي االستعاء

Learner’s Book: Lesson 8, Page 17  

Activity Book ,Page 13 

يٍ كتاب انُشاؽ 02طـ  واخة  Bridge To Success .Activity book: Page 14 

 انخًيس

 Bridge To Success. Unit 1 (Welcome To School) يتاتعح دسس انتُىيٍ  استكًال انششذ  طفي

Learner’s Book: Lessons 9and 10, Pages 18 ,19 
يٍ كتاب انُشاؽ  07طـ حفظ اآليح ويعاَي انكهًاخ  واخة  Bridge To Success .Activity book: Page 15 



 
 

 انتشتيح االخالقيح انذساساخ االختًاعيح انشياػياخ انعهىو انًادج

 ىاتح انتعهىَ

 انيىو

 أٌ يظُف انطانة انحيىاَاخ 

أٌ يقاسٌ انطانة  تيٍ انحيىاَاخ انفقاسيح 

 وانالفقاسيح 

 أ ٌ يستكشف انطانة دوسج انحياج

 يستكشف انطشذ تاستخذاو انعذ انتُاصني

 يطشذ انكم ويطشذ انظفش

 يطشذ تاستخذاو انًؼاعفاخ

 يشتؾ تيٍ اندًع وانطشذ

 

 سع يتعشف انحشكح انسُىيح نأل

 يستكشف َتيدح دوساٌ االسع حىل انشًس 

 

يعثش عٍ االشخاص و 

 االشياء انتي َحتشيها 

 االحذ
 طفي

يا انطشيقح انتى َظُف تها 

 انحيىاَاخ ؟

- 91انطشذ تاستخذاو انعذ انتُاصني ص 

80 
- - 

89-85واخة ص   واخة  - - 

 االثُيٍ

 طفي

 يا أَىاع تعغ انحيىاَاخ انالفقاسيح ؟

 
 - 85-88انظفش ص ؽشذ انكم وؽشذ 

- 

 - واخة
 52-81واخة 

  

 انثالثاء

 79-75حم في كتاب انُشاؽ ص طفي
 59-57انطشذ تاستخذاو انًؼاعفاخ ص 

  حم أَشطح انذسس داخم انظف 

 52 ص حم واخة
سسى انهيم و انُهاس عهى وسقح تحدى وسقح  55-58واخة 

 انطثاعح
 

 االستعاء
 10-51يٍ اندًع وانطشذ ص انشتؾ ت 57 طفحح انًذسسى انكتاب حم طفي

 حم أَشطح انذسس داخم انظف
 

  01تهىيٍ طفحح  19-15واخة ص   واخة

 انخًيس

 حظاد االسثىع يا انًقظىد تذوسج انحياج ؟ طفي
حم أَشطح انكتاب  

 داخم انظف 

احؼاس طىس تعثش 

 عٍ االحتشاو
 واخة

احؼاس ًَارج عٍ دوسج حياج 

 انحيىاَاخ
 55-51واخة ص 

 

 

 

 

 



 

               QM-119-F3                                                                        ( 9-4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من)   

 الخطة االسبوعية 

 9/27/2018إلى   23/9منبوع ـلألس
 /د2الصف والشعبة:

  English انهغح انعشتيح انتشتيح االسالييح انًادج

 َىاتح انتعهى

 انيىو

 يتهى آيح انكشسي تالوج سهيًح 

 يستُتح أٌ هلل وحذِ هى انًستحق نعثادج 

 يزكش فؼم آيح انكشسي 

 .To identify school things أٌ يقشأ انتهًيز قشاءج خهشيح طحيحح 

To talk about different activities in the school. 

Reading: Practice reading the story Pizza Pages 6,7 

Writing: Write about your favorite things Page 11. 

 يُاقشح وقشاءج دسس انسهحفاج ـــــ طفي االحذ

85طـ  

Bridge To Success .Unit 1 (Welcome To School) 

Learner’s Book: Lesson 5, Page 14 

Lesson 6, Page 15 

8واخة طـ ــــــ واخة  Bridge To Success .Activity book: Page 11 

 طفي االثُيٍ

   
 Bridge To Success .Unit 1 (Welcome To School) 58طـ أعشف نغتك )االسى( تالوج آيح انكشسي تالوج سهيًح 

Learner’s Book: Lesson 7, Page 16 

Worksheet  

انشخاء : تخظيض دفتش نهًادج تحدى  واخة

 A4 وسقح انطثاعح 

71حم طـ  يٍ كتاب انُشاؽ   
Bridge To Success .Activity book: Page 12 

 .Bridge To Success يتاتعح تذسيثاخ دسس االسى - طفي انثالثاء

 Dictation : There is a table. 

There is a clock. 

There is a whiteboard. 

75طـ يٍ كتاب انُشاؽ - واخة  Collect pictures for classroom objects. 

 Bridge To Success .Unit 1 (Welcome To School) انتُىيٍ  ششذ انًعُى اإلخًاني آليح انكشسي  طفي االستعاء

Learner’s Book: Lesson 8, Page 17  

Activity Book ,Page 13 

71-75أَشطح انطانة ص واخة يٍ كتاب انُشاؽ 02طـ   Bridge To Success .Activity book: Page 14 

 انخًيس

 Bridge To Success. Unit 1 (Welcome To School) يتاتعح دسس انتُىيٍ  استكًال انششذ  طفي

Learner’s Book: Lessons 9and 10, Pages 18 ,19 
يٍ كتاب انُشاؽ  07طـ حفظ اآليح ويعاَي انكهًاخ  واخة  Bridge To Success .Activity book: Page 15 



 
 

 انتشتيح االخالقيح انذساساخ االختًاعيح انشياػياخ انعهىو انًادج

 َىاتح انتعهى

 انيىو

 أٌ يظُف انطانة انحيىاَاخ 

يح أٌ يقاسٌ انطانة  تيٍ انحيىاَاخ انفقاس

 وانالفقاسيح 

 أ ٌ يستكشف انطانة دوسج انحياج

 يستكشف انطشذ تاستخذاو انعذ انتُاصني

 يطشذ انكم ويطشذ انظفش

 يطشذ تاستخذاو انًؼاعفاخ

 يشتؾ تيٍ اندًع وانطشذ

 

 يتعشف انحشكح انسُىيح نألسع 

 يستكشف َتيدح دوساٌ االسع حىل انشًس 

 

يعثش عٍ االشخاص و 

 االشياء انتي َحتشيها 

 االحذ
 طفي

يا انطشيقح انتى َظُف تها 

 انحيىاَاخ ؟

- 91انطشذ تاستخذاو انعذ انتُاصني ص 

80 
- - 

89-85واخة ص  - واخة  - - 

 االثُيٍ

 طفي
 أَىاع تعغ انحيىاَاخ انالفقاسيح ؟يا 

 

 85-88ؽشذ انكم وؽشذ انظفش ص 
 - حم أَشطح انذسس داخم انظف

 - واخة
وسقح تحدى وسقح  سسى انهيم و انُهاس عهى 52-81واخة 

 انطثاعح 
- 

 انثالثاء

 79-75حم في كتاب انُشاؽ ص طفي

-57انطشذ تاستخذاو انًؼاعفاخ ص 

59 
- 

حم أَشطح انكتاب 

 داخم انظف 

 52 ص حم واخة
 55-58واخة 

- 
احؼاس طىس تعثش 

 عٍ االحتشاو

 االستعاء
 10-51انشتؾ تيٍ اندًع وانطشذ ص  57 طفحح انًذسسى انكتاب حم طفي

 شطح انذسس داخم انظف حم أَ
- 

 - 01تهىيٍ طفحح  19-15واخة ص   واخة

 انخًيس

 حظاد االسثىع يا انًقظىد تذوسج انحياج ؟ طفي
- 

- 

 واخة
احؼاس ًَارج عٍ دوسج حياج 

 انحيىاَاخ
 55-51واخة ص 

- 
- 



 

               QM-119-F3                                                                        ( 9-4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من)   

 الخطة االسبوعية 

 9/27/2018إلى   23/9منبوع ـلألس
 /هـ2الصف والشعبة:

غح انعشتيحانه انتشتيح االسالييح انًادج  English  

 َىاتح انتعهى

 انيىو

 يتهى آيح انكشسي تالوج سهيًح 

 يستُتح أٌ هلل وحذِ هى انًستحق نعثادج 

 يزكش فؼم آيح انكشسي 

 .To identify school things أٌ يقشأ انتهًيز قشاءج خهشيح طحيحح 

To talk about different activities in the school. 

Reading: Practice reading the story Pizza Pages 6,7 

Writing: Write about your favorite things Page 11. 

 يُاقشح وقشاءج دسس انسهحفاج ـــ طفي االحذ

85طـ  

Bridge To Success .Unit 1 (Welcome To School) 

Learner’s Book: Lesson 5, Page 14 

Lesson 6, Page 15 

ـــ واخة 8واخة طـ   Bridge To Success .Activity book: Page 11 

 طفي االثُيٍ

   
 Bridge To Success .Unit 1 (Welcome To School) 58طـ أعشف نغتك )االسى( تالوج آيح انكشسي تالوج سهيًح 

Learner’s Book: Lesson 7, Page 16 

Worksheet  

انشخاء : تخظيض دفتش نهًادج تحدى  واخة

 A4 وسقح انطثاعح 

71حم طـ  يٍ كتاب انُشاؽ   
Bridge To Success .Activity book: Page 12 

 .Bridge To Success يتاتعح تذسيثاخ دسس االسى ششذ انًعُى اإلخًاني آليح انكشسي  طفي انثالثاء

 Dictation : There is a table. 

There is a clock. 

There is a whiteboard. 

71-75أَشطح انطانة ص واخة 75طـ يٍ كتاب انُشاؽ   Collect pictures for classroom objects. 

 Bridge To Success .Unit 1 (Welcome To School) انتُىيٍ  استكًال انششذ  طفي االستعاء

Learner’s Book: Lesson 8, Page 17  

Activity Book ,Page 13 

يٍ كتاب انُشاؽ 02طـ حفظ اآليح ويعاَي انكهًاخ  واخة  Bridge To Success .Activity book: Page 14 

 انخًيس

 Bridge To Success. Unit 1 (Welcome To School) يتاتعح دسس انتُىيٍ   طفي

Learner’s Book: Lessons 9and 10, Pages 18 ,19 
يٍ كتاب انُشاؽ  07طـ  واخة  Bridge To Success .Activity book: Page 15 



 
 انتشتيح االخالقيح انذساساخ االختًاعيح انشياػياخ انعهىو انًادج

 َىاتح انتعهى

 انيىو

 أٌ يظُف انطانة انحيىاَاخ 

أٌ يقاسٌ انطانة  تيٍ انحيىاَاخ انفقاسيح 

 وانالفقاسيح 

 أ ٌ يستكشف انطانة دوسج انحياج

 يستكشف انطشذ تاستخذاو انعذ انتُاصني

 كم ويطشذ انظفشيطشذ ان

 يطشذ تاستخذاو انًؼاعفاخ

 يشتؾ تيٍ اندًع وانطشذ

 

 يتعشف انحشكح انسُىيح نألسع 

 يستكشف َتيدح دوساٌ االسع حىل انشًس 

 

يعثش عٍ االشخاص و 

 االشياء انتي َحتشيها 

 االحذ
 طفي

يا انطشيقح انتى َظُف تها 

 انحيىاَاخ ؟

- 91انطشذ تاستخذاو انعذ انتُاصني ص 

80 
- - 

89-85واخة ص  - واخة  - - 

 االثُيٍ

 طفي
 أَىاع تعغ انحيىاَاخ انالفقاسيح ؟يا 

 

 85-88ؽشذ انكم وؽشذ انظفش ص 
- 

حم أَشطح انكتاب 

 داخم انظف 

 - واخة
 52-81واخة 

- 
احؼاس طىس تعثش 

 عٍ االحتشاو

 انثالثاء

 79-75حم في كتاب انُشاؽ ص طفي
 59-57انطشذ تاستخذاو انًؼاعفاخ ص 

 - انذسس داخم انظف حم أَشطح 

 52 ص حم واخة
سسى انهيم و انُهاس عهى وسقح تحدى وسقح  55-58واخة 

 انطثاعح 
- 

 االستعاء
 10-51انشتؾ تيٍ اندًع وانطشذ ص  57 طفحح انًذسسى انكتاب حم طفي

 حم أَشطح انذسس داخم انظف
- 

 - 01تهىيٍ طفحح  19-15واخة ص  - واخة

 انخًيس

 حظاد االسثىع حياج ؟يا انًقظىد تذوسج ان طفي
- 

- 

 واخة
احؼاس ًَارج عٍ دوسج حياج 

 انحيىاَاخ
 55-51واخة ص 

- 
- 

 

 

 



 

               QM-119-F3                                                                        ( 9-4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من)   

 الخطة االسبوعية 

 9/27/2018إلى   23/9منبوع ـلألس
 /و2الصف والشعبة:

  English انهغح انعشتيح انتشتيح االسالييح انًادج

 َىاتح انتعهى

 انيىو

 يتهى آيح انكشسي تالوج سهيًح 

 ِ هى انًستحق نعثادج يستُتح أٌ هلل وحذ

 يزكش فؼم آيح انكشسي 

 .To identify school things أٌ يقشأ انتهًيز قشاءج خهشيح طحيحح 

To talk about different activities in the school. 

Reading: Practice reading the story Pizza Pages 6,7 

Writing: Write about your favorite things Page 11. 

 يُاقشح وقشاءج دسس انسهحفاج ------ طفي االحذ

85طـ  

Bridge To Success .Unit 1 (Welcome To School) 

Learner’s Book: Lesson 5, Page 14 

Lesson 6, Page 15 

8واخة طـ ------ واخة  Bridge To Success .Activity book: Page 11 

 طفي االثُيٍ

   
 Bridge To Success .Unit 1 (Welcome To School) 58طـ أعشف نغتك )االسى( تالوج آيح انكشسي تالوج سهيًح 

Learner’s Book: Lesson 7, Page 16 

Worksheet  

انشخاء : تخظيض دفتش نهًادج تحدى  واخة

 A4 وسقح انطثاعح 

71حم طـ  يٍ كتاب انُشاؽ   
Bridge To Success .Activity book: Page 12 

 .Bridge To Success يتاتعح تذسيثاخ دسس االسى --- طفي انثالثاء

 Dictation : There is a table. 

There is a clock. 

There is a whiteboard. 

75طـ يٍ كتاب انُشاؽ --- واخة  Collect pictures for classroom objects. 

 Bridge To Success .Unit 1 (Welcome To School) انتُىيٍ  إلخًاني آليح انكشسي ششذ انًعُى ا طفي االستعاء

Learner’s Book: Lesson 8, Page 17  

Activity Book ,Page 13 

71-75أَشطح انطانة ص واخة يٍ كتاب انُشاؽ 02طـ   Bridge To Success .Activity book: Page 14 

 انخًيس

 Bridge To Success. Unit 1 (Welcome To School) يتاتعح دسس انتُىيٍ  استكًال انششذ  طفي

Learner’s Book: Lessons 9and 10, Pages 18 ,19 
يٍ كتاب انُشاؽ  07طـ حفظ اآليح ويعاَي انكهًاخ  واخة  Bridge To Success .Activity book: Page 15 



 

 قيحانتشتيح االخال انذساساخ االختًاعيح انشياػياخ انعهىو انًادج

 َىاتح انتعهى

 انيىو

 أٌ يظُف انطانة انحيىاَاخ 

أٌ يقاسٌ انطانة  تيٍ انحيىاَاخ انفقاسيح 

 وانالفقاسيح 

 أ ٌ يستكشف انطانة دوسج انحياج

 يستكشف انطشذ تاستخذاو انعذ انتُاصني

 يطشذ انكم ويطشذ انظفش

 يطشذ تاستخذاو انًؼاعفاخ

 يشتؾ تيٍ اندًع وانطشذ

 

 يح نألسع يتعشف انحشكح انسُى

 يستكشف َتيدح دوساٌ االسع حىل انشًس 

 

يعثش عٍ االشخاص و 

 االشياء انتي َحتشيها 

 االحذ

 طفي
يا انطشيقح انتى َظُف تها 

 انحيىاَاخ ؟

- 91انطشذ تاستخذاو انعذ انتُاصني ص 

80 
- 

حم أَشطح انكتاب 

 داخم انظف 

89-85واخة ص   واخة  
احؼاس طىس تعثش  -

 عٍ االحتشاو

 يٍاالثُ

 طفي
 أَىاع تعغ انحيىاَاخ انالفقاسيح ؟يا 

 

 85-88ؽشذ انكم وؽشذ انظفش ص 
 - حم أَشطح انذسس داخم انظف 

  واخة
سسى انهيم و انُهاس عهى وسقح تحدى وسقح  52-81واخة 

 انطثاعح 
- 

 انثالثاء
 79-75حم في كتاب انُشاؽ ص طفي

-57انطشذ تاستخذاو انًؼاعفاخ ص 

59 
- - 

 - -- 55-58اخة و 52 ص حم واخة

 االستعاء
 10-51انشتؾ تيٍ اندًع وانطشذ ص  57 طفحح انًذسسى انكتاب حم طفي

- 
- 

  -- 19-15واخة ص   واخة

 انخًيس

 - حم أَشطح انذسس داخم انظف حظاد االسثىع يا انًقظىد تذوسج انحياج ؟ طفي

 واخة
احؼاس ًَارج عٍ دوسج حياج 

 انحيىاَاخ
 55-51واخة ص 

 01تهىيٍ طفحح 
- 

 
 



 

               QM-119-F3                                                                        ( 9-4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من)   

 الخطة االسبوعية 

 9/27/2018إلى   23/9منبوع ـلألس
 ز/2الصف والشعبة:

  English انهغح انعشتيح انتشتيح االسالييح انًادج

 َىاتح انتعهى

 انيىو

 يتهى آيح انكشسي تالوج سهيًح 

 يستُتح أٌ هلل وحذِ هى انًستحق نعثادج 

 يزكش فؼم آيح انكشسي 

 .To identify school things أٌ يقشأ انتهًيز قشاءج خهشيح طحيحح 

To talk about different activities in the school. 

Reading: Practice reading the story Pizza Pages 6,7 

Writing: Write about your favorite things Page 11. 

 يُاقشح وقشاءج دسس انسهحفاج - طفي االحذ

85طـ  

Bridge To Success .Unit 1 (Welcome To School) 

Learner’s Book: Lesson 5, Page 14 

Lesson 6, Page 15 

8واخة طـ - واخة  Bridge To Success .Activity book: Page 11 

 طفي االثُيٍ

   
 Bridge To Success .Unit 1 (Welcome To School) 58طـ أعشف نغتك )االسى( تالوج آيح انكشسي تالوج سهيًح 

Learner’s Book: Lesson 7, Page 16 

Worksheet  

انشخاء : تخظيض دفتش نهًادج تحدى  واخة

 A4 وسقح انطثاعح 

71حم طـ  يٍ كتاب انُشاؽ   
Bridge To Success .Activity book: Page 12 

 .Bridge To Success يتاتعح تذسيثاخ دسس االسى ششذ انًعُى اإلخًاني آليح انكشسي  طفي انثالثاء

 Dictation : There is a table. 

There is a clock. 

There is a whiteboard. 

71-75أَشطح انطانة ص واخة 75طـ يٍ كتاب انُشاؽ   Collect pictures for classroom objects. 

 Bridge To Success .Unit 1 (Welcome To School) انتُىيٍ  استكًال انششذ  طفي االستعاء

Learner’s Book: Lesson 8, Page 17  

Activity Book ,Page 13 

يٍ كتاب انُشاؽ 02طـ حفظ اآليح ويعاَي انكهًاخ  واخة  Bridge To Success .Activity book: Page 14 

 انخًيس

 Bridge To Success. Unit 1 (Welcome To School) يتاتعح دسس انتُىيٍ  - طفي

Learner’s Book: Lessons 9and 10, Pages 18 ,19 
يٍ كتاب انُشاؽ  07طـ - واخة  Bridge To Success .Activity book: Page 15 



 
 انتشتيح االخالقيح انذساساخ االختًاعيح انشياػياخ انعهىو انًادج

 َىاتح انتعهى

 انيىو

 أٌ يظُف انطانة انحيىاَاخ 

أٌ يقاسٌ انطانة  تيٍ انحيىاَاخ انفقاسيح 

 وانالفقاسيح 

 وسج انحياجأ ٌ يستكشف انطانة د

 يستكشف انطشذ تاستخذاو انعذ انتُاصني

 يطشذ انكم ويطشذ انظفش

 يطشذ تاستخذاو انًؼاعفاخ

 يشتؾ تيٍ اندًع وانطشذ

 

 يتعشف انحشكح انسُىيح نألسع 

 يستكشف َتيدح دوساٌ االسع حىل انشًس 

 

يعثش عٍ االشخاص و 

 االشياء انتي َحتشيها 

 االحذ
 طفي

 يا انطشيقح انتى َظُف تها

 انحيىاَاخ ؟

- 91انطشذ تاستخذاو انعذ انتُاصني ص 

80 
- - 

89-85واخة ص  - واخة  - - 

 االثُيٍ

 طفي
 أَىاع تعغ انحيىاَاخ انالفقاسيح ؟يا 

 

 85-88ؽشذ انكم وؽشذ انظفش ص 
- - 

 - واخة
 52-81واخة 

- - 

 انثالثاء

 79-75حم في كتاب انُشاؽ ص طفي

-57انطشذ تاستخذاو انًؼاعفاخ ص 

59 
- 

طح انكتاب حم أَش

 داخم انظف 

 52 ص حم واخة
 55-58واخة 

- 
احؼاس طىس تعثش 

 عٍ االحتشاو

 االستعاء

 10-51انشتؾ تيٍ اندًع وانطشذ ص  57 طفحح انًذسسى انكتاب حم طفي
 حم أَشطح انذسس داخم انظف

- 

 19-15واخة ص  - واخة
سسى انهيم و انُهاس عهى وسقح تحدى وسقح 

 انطثاعح 
- 

 انخًيس

 - حم أَشطح انذسس داخم انظف  حظاد االسثىع انًقظىد تذوسج انحياج ؟يا  طفي

 واخة
احؼاس ًَارج عٍ دوسج حياج 

 انحيىاَاخ
 55-51واخة ص 

 01تهىيٍ طفحح 
- 

 


