
 

QM-119-F3 

 2018//146إلى   10/6الخطة االسبوعية من
 /أ2الصف والشعبة:

  English انهغح انعزتٍح انرزتٍح االساليٍح انًادج

 نٌاذج انرعهى

 انٌٍو

ٌعثز عن اقرذاءه تاننثً طهى هللا عهٍو 

 ًسهى 

 ٌهخض ًاجثاذو اذجاه تهذه 

 . To practice writing sentences ٌكرة انرهًٍذ جًم إرشادٌح 

To talk about city places. 

To talk about the uses of water. 

أقرذي تاننثً )طهى هللا عهٍو  طفً االحذ

 ًسهى( 

  

 يزاجعح أسهٌب اننيً 
Bridge to Success Units 8 and 9 

Revision template for the exam in the classroom. 

 Practice writing the words and the sentences from  - ًاجة

Units 8 and 9 

  Bridge to Success كراتح جًم إرشادٌح  طفً االثنٍن

WRITING EXAM  

 ……………………………  ًاجة

 ًاجثً اذجاه تهذي  طفً انثالثاء

 ٌزسى ًٌعثز

 يزاجعح ذحهٍم انشذج 
Family and Friends Unit (14) (Look at all photos). 

Class Book and Workbook, Page 103. 

 Practice reading the story  in Class Book ,Page 103  - ًاجة

 .Family and Friends Unit (14) (Look at all photos) يزاجعح انالو انشًسٍح ًانالو انقًزٌح   طفً االرتعاء

Class Book and Workbook Page 104. 

 …………………  ًاجة

 انخًٍس

 عايح يزاجعح  طفً
 

Family and Friends Unit (14) ( Look at all photos). 

Class Book and Workbook Page 105. 

 ًاجة

-  

Draw a picture of your childhood on a (A4) 

sheet . 



 انرزتٍح االخالقٍح انذراساخ االجرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهٌو انًادج

 نٌاذج انرعهى

 انٌٍو

ٌسركشف انطانة انٌقد تانساعح ًاننظف - ٌفسز أسثاب حذًز انظٌخ

 ساعح ًانزتع ساعح

 ٌزسى اشكاال ىنذسٍح ثنائٍح ًثالثٍح االتعاد-

انًقارنح تٍن انزيٌس انحانٍح  ذحذٌذ انثحار ً انذًل انرً ذجاًر دًنح االياراخ

 ً انقذًٌح نذًنح االياراخ

 االحذ
 يزاجعح ًحذج انٌقد كراب اننشاط  141-141حم ص  طفً

رب عهى ييارج انرحذٌذ عهى انرذ

 انخزٌطح

حم أنشطح انذرس داخم 

 انظف

 __________ ـــــ ........................... ًاجة

 االثنٍن

 كراب اننشاط  144حم ص  طفً
 يزاجعح ًحذج االشكال انينذسٍح

 كراب اننشاط -141حم ص  ًاجة
 ــــــ

 انثالثاء

 كراب اننشاط  141حم ص  طفً

ح ًحذج االطٌال ًاالحجاو يزاجع

 انًرزٌح

ذهٌٌن ًرقح عًم انثحار فً دًنح 

 االياراخ

 كراب اننشاط  141حم ص  ًاجة
 ــــــــ

------------- 

نشاط  14ًاجة طفحح 

 اتركز ريٌسا 4رقى 

 االرتعاء
 يزاجعح ًحذج األيٌال كراب اننشاط  111حم ص  طفً

 ــــــــ كراب اننشاط -111حم ص  ًاجة
كراتح انذًل انًجاًرج نذًنح االياراخ 

 عهى انخزٌطح 

 انخًٍس

 ـــــــــــ يزاجعح  طفً

 ــــــــــــ ............................ ًاجة
-------------- 

 
 



 

QM-119-F3 

 2018//146إلى   10/6الخطة االسبوعية من
 /ب2الصف والشعبة:

  English انهغح انعزتٍح انرزتٍح االساليٍح انًادج

 نٌاذج انرعهى

 انٌٍو

ٌعثز عن اقرذاءه تاننثً طهى هللا عهٍو 

 ًسهى 

 ٌهخض ًاجثاذو اذجاه تهذه 

 . To practice writing sentences ٌكرة انرهًٍذ جًم إرشادٌح 

To talk about city places. 

To talk about the uses of water. 

أقرذي تاننثً )طهى هللا عهٍو  طفً االحذ

 ًسهى( 

  

جعح أسهٌب اننيً يزا  
Bridge to Success Units 8 and 9 

Revision template for the exam in the classroom. 

 Practice writing the words and the sentences from  - ًاجة

Units 8 and 9 

  Bridge to Success كراتح جًم إرشادٌح  طفً االثنٍن

WRITING EXAM  

 ……………………………  ًاجة

 ًاجثً اذجاه تهذي  طفً انثالثاء

 ٌزسى ًٌعثز

 .Family and Friends Unit (14) (Look at all photos) يزاجعح ذحهٍم انشذج 

Class Book and Workbook, Page 103. 

 Practice reading the story  in Class Book ,Page 103  - ًاجة

انقًزٌح  يزاجعح انالو انشًسٍح ًانالو  طفً االرتعاء  Family and Friends Unit (14) (Look at all photos). 

Class Book and Workbook Page 104. 

 …………………  ًاجة

 انخًٍس

 يزاجعح عايح  طفً
 

Family and Friends Unit (14) ( Look at all photos). 

Class Book and Workbook Page 105. 

 ًاجة

-  

Draw a picture of your childhood on a (A4) 

sheet . 



 انرزتٍح االخالقٍح انذراساخ االجرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهٌو انًادج

 نٌاذج انرعهى

 انٌٍو

ٌسركشف انطانة انٌقد تانساعح ًاننظف - ٌفسز أسثاب حذًز انظٌخ

 ساعح ًانزتع ساعح

 ٌزسى اشكاال ىنذسٍح ثنائٍح ًثالثٍح االتعاد-

انثحار ً انذًل انرً ذجاًر دًنح ذحذٌذ 

 االياراخ
انًقارنح تٍن انزيٌس انحانٍح 

 ً انقذًٌح نذًنح االياراخ

 االحذ
 يزاجعح ًحذج انٌقد كراب اننشاط  141-141حم ص  طفً

انرذرب عهى ييارج انرحذٌذ 

 عهى انخزٌطح

حم أنشطح انذرس داخم 

 انظف

 __________ ـــــ ........................... ًاجة

 االثنٍن

 كراب اننشاط  144حم ص  طفً
 يزاجعح ًحذج االشكال انينذسٍح

 كراب اننشاط -141حم ص  ًاجة
 ــــــ

 انثالثاء

 كراب اننشاط  141حم ص  طفً
ذهٌٌن ًرقح عًم انثحار فً  يزاجعح ًحذج االطٌال ًاالحجاو انًرزٌح

 دًنح االياراخ

 كراب اننشاط  141حم ص  ًاجة
 ــــــــ

------------- 

نشاط  14ًاجة طفحح 

 اتركز ريٌسا 4رقى 

 االرتعاء
 يزاجعح ًحذج األيٌال كراب اننشاط  111حم ص  طفً

 ــــــــ كراب اننشاط -111حم ص  ًاجة
كراتح انذًل انًجاًرج نذًنح 

 االياراخ عهى انخزٌطح 

 انخًٍس

 ـــــــــــ يزاجعح  طفً

 ــــــــــــ ............................ ًاجة
-------------- 

 

 

 

 



 

QM-119-F3 

 2018//146إلى   10/6الخطة االسبوعية من
 /ج2الصف والشعبة:

 

  English انهغح انعزتٍح انرزتٍح االساليٍح انًادج

 نٌاذج انرعهى

 انٌٍو

ٌعثز عن اقرذاءه تاننثً طهى هللا عهٍو 

 ًسهى 

 ٌهخض ًاجثاذو اذجاه تهذه 

 . To practice writing sentences جًم إرشادٌح ٌكرة انرهًٍذ 

To talk about city places. 

To talk about the uses of water. 

أقرذي تاننثً )طهى هللا عهٍو  طفً االحذ

 ًسهى( 

  

 يزاجعح أسهٌب اننيً 
Bridge to Success Units 8 and 9 

Revision template for the exam in the classroom. 

 Practice writing the words and the sentences from  - ًاجة

Units 8 and 9 

  Bridge to Success كراتح جًم إرشادٌح  طفً االثنٍن

WRITING EXAM  

 ……………………………  ًاجة

 ًاجثً اذجاه تهذي  طفً انثالثاء

 ٌزسى ًٌعثز

 يزاجعح ذحهٍم انشذج 
Family and Friends Unit (14) (Look at all photos). 

Class Book and Workbook, Page 103. 

 ًاجة

-  Practice reading the story  in Class Book ,Page 103 

 .Family and Friends Unit (14) (Look at all photos) يزاجعح انالو انشًسٍح ًانالو انقًزٌح   طفً االرتعاء

Class Book and Workbook Page 104. 

ةًاج   ………………… 

 انخًٍس

 يزاجعح عايح  طفً
 

Family and Friends Unit (14) ( Look at all photos). 

Class Book and Workbook Page 105. 

 ًاجة

-  

Draw a picture of your childhood on a (A4) 

sheet . 



 انرزتٍح االخالقٍح انذراساخ االجرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهٌو انًادج

 انرعهىنٌاذج 

 انٌٍو

ٌسركشف انطانة انٌقد تانساعح ًاننظف - ٌفسز أسثاب حذًز انظٌخ

 ساعح ًانزتع ساعح

 ٌزسى اشكاال ىنذسٍح ثنائٍح ًثالثٍح االتعاد-

ذحذٌذ انثحار ً انذًل انرً ذجاًر دًنح 

 االياراخ
انًقارنح تٍن انزيٌس انحانٍح 

 ً انقذًٌح نذًنح االياراخ

 االحذ
 يزاجعح ًحذج انٌقد كراب اننشاط  141-141حم ص  طفً

انرذرب عهى ييارج انرحذٌذ عهى 

 انخزٌطح

حم أنشطح انذرس داخم 

 انظف

 __________ ـــــ ........................... ًاجة

 االثنٍن

 كراب اننشاط  144حم ص  طفً
 يزاجعح ًحذج االشكال انينذسٍح

  كراب اننشاط-141حم ص  ًاجة
 ــــــ

 انثالثاء

 كراب اننشاط  141حم ص  طفً
ذهٌٌن ًرقح عًم انثحار فً  يزاجعح ًحذج االطٌال ًاالحجاو انًرزٌح

 دًنح االياراخ

 كراب اننشاط  141حم ص  ًاجة
 ــــــــ

------------- 

نشاط  14ًاجة طفحح 

 اتركز ريٌسا 4رقى 

 االرتعاء
 حذج األيٌاليزاجعح ً كراب اننشاط  111حم ص  طفً

 ــــــــ كراب اننشاط -111حم ص  ًاجة
كراتح انذًل انًجاًرج نذًنح 

 االياراخ عهى انخزٌطح 

 انخًٍس

 ـــــــــــ يزاجعح  طفً

 ــــــــــــ ............................ ًاجة
-------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

QM-119-F3 

 2018//146إلى   10/6الخطة االسبوعية من
 /د2الصف والشعبة:

 

  English انهغح انعزتٍح انرزتٍح االساليٍح انًادج

 نٌاذج انرعهى

 انٌٍو

ٌعثز عن اقرذاءه تاننثً طهى هللا عهٍو 

 ًسهى 

 ٌهخض ًاجثاذو اذجاه تهذه 

 . To practice writing sentences ٌكرة انرهًٍذ جًم إرشادٌح 

To talk about city places. 

To talk about the uses of water. 

أقرذي تاننثً )طهى هللا عهٍو  طفً االحذ

 ًسهى( 

  

 يزاجعح أسهٌب اننيً 
Bridge to Success Units 8 and 9 

Revision template for the exam in the classroom. 

 Practice writing the words and the sentences from  - ًاجة

Units 8 and 9 

ح جًم إرشادٌح كرات طفً االثنٍن  Bridge to Success  

WRITING EXAM  

 ……………………………  ًاجة

 ًاجثً اذجاه تهذي  طفً انثالثاء

 ٌزسى ًٌعثز

 .Family and Friends Unit (14) (Look at all photos) يزاجعح ذحهٍم انشذج 

Class Book and Workbook, Page 103. 

 ًاجة

-  Practice reading the story  in Class Book ,Page 103 

 .Family and Friends Unit (14) (Look at all photos) يزاجعح انالو انشًسٍح ًانالو انقًزٌح   طفً االرتعاء

Class Book and Workbook Page 104. 

 …………………  ًاجة

 انخًٍس

 يزاجعح عايح  طفً
 

Family and Friends Unit (14) ( Look at all photos). 

Class Book and Workbook Page 105. 

 ًاجة

-  

Draw a picture of your childhood on a (A4) 

sheet . 



 انرزتٍح االخالقٍح انذراساخ االجرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهٌو انًادج

 نٌاذج انرعهى

 انٌٍو

ف ٌسركشف انطانة انٌقد تانساعح ًاننظ- ٌفسز أسثاب حذًز انظٌخ

 ساعح ًانزتع ساعح

 ٌزسى اشكاال ىنذسٍح ثنائٍح ًثالثٍح االتعاد-

ذحذٌذ انثحار ً انذًل انرً ذجاًر دًنح 

 االياراخ
انًقارنح تٍن انزيٌس انحانٍح 

 ً انقذًٌح نذًنح االياراخ

 االحذ
 يزاجعح ًحذج انٌقد كراب اننشاط  141-141حم ص  طفً

انرذرب عهى ييارج انرحذٌذ 

 عهى انخزٌطح

أنشطح انذرس داخم حم 

 انظف

 __________ ـــــ ........................... ًاجة

 االثنٍن

 كراب اننشاط  144حم ص  طفً
 يزاجعح ًحذج االشكال انينذسٍح

 كراب اننشاط -141حم ص  ًاجة
 ــــــ

 انثالثاء

 كراب اننشاط  141حم ص  طفً
ن ًرقح عًم انثحار فً ذهٌٌ يزاجعح ًحذج االطٌال ًاالحجاو انًرزٌح

 دًنح االياراخ

 كراب اننشاط  141حم ص  ًاجة
 ــــــــ

------------- 

نشاط  14ًاجة طفحح 

 اتركز ريٌسا 4رقى 

 االرتعاء
 يزاجعح ًحذج األيٌال كراب اننشاط  111حم ص  طفً

 ــــــــ كراب اننشاط -111حم ص  ًاجة
كراتح انذًل انًجاًرج نذًنح 

 عهى انخزٌطح االياراخ 

 انخًٍس

 ـــــــــــ يزاجعح  طفً

 ــــــــــــ ............................ ًاجة
-------------- 

 
 
 
 

 



 

QM-119-F3 

 2018//146إلى   10/6الخطة االسبوعية من
 /هـ2الصف والشعبة:

  English انهغح انعزتٍح انرزتٍح االساليٍح انًادج

 نٌاذج انرعهى

 انٌٍو

ءه تاننثً طهى هللا عهٍو ٌعثز عن اقرذا

 ًسهى 

 ٌهخض ًاجثاذو اذجاه تهذه 

 . To practice writing sentences ٌكرة انرهًٍذ جًم إرشادٌح 

To talk about city places. 

To talk about the uses of water. 

أقرذي تاننثً )طهى هللا عهٍو  طفً االحذ

 ًسهى( 

  

 يزاجعح أسهٌب اننيً 
Bridge to Success Units 8 and 9 

Revision template for the exam in the classroom. 

 Practice writing the words and the sentences from  - ًاجة

Units 8 and 9 

  Bridge to Success كراتح جًم إرشادٌح  طفً االثنٍن

WRITING EXAM  

 ……………………………  ًاجة

 ي ًاجثً اذجاه تهذ طفً انثالثاء

 ٌزسى ًٌعثز

 .Family and Friends Unit (14) (Look at all photos) يزاجعح ذحهٍم انشذج 

Class Book and Workbook, Page 103. 

 ًاجة

-  Practice reading the story  in Class Book ,Page 103 

 .Family and Friends Unit (14) (Look at all photos) يزاجعح انالو انشًسٍح ًانالو انقًزٌح   طفً االرتعاء

Class Book and Workbook Page 104. 

 …………………  ًاجة

 انخًٍس

 يزاجعح عايح  طفً
 

Family and Friends Unit (14) ( Look at all photos). 

Class Book and Workbook Page 105. 

 

-  

Draw a picture of your childhood on a (A4) 

sheet . 



 انرزتٍح االخالقٍح انذراساخ االجرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهٌو جانًاد

 نٌاذج انرعهى

 انٌٍو

ٌسركشف انطانة انٌقد تانساعح ًاننظف - ٌفسز أسثاب حذًز انظٌخ

 ساعح ًانزتع ساعح

 ٌزسى اشكاال ىنذسٍح ثنائٍح ًثالثٍح االتعاد-

ذحذٌذ انثحار ً انذًل انرً ذجاًر دًنح 

 راخااليا
انًقارنح تٍن انزيٌس انحانٍح 

 ً انقذًٌح نذًنح االياراخ

 االحذ
 يزاجعح ًحذج انٌقد كراب اننشاط  141-141حم ص  طفً

انرذرب عهى ييارج انرحذٌذ 

 عهى انخزٌطح

حم أنشطح انذرس داخم 

 انظف

 __________ ـــــ ........................... ًاجة

 االثنٍن

 نشاط كراب ان 144حم ص  طفً
 يزاجعح ًحذج االشكال انينذسٍح

 كراب اننشاط -141حم ص  ًاجة
 ــــــ

 انثالثاء

 كراب اننشاط  141حم ص  طفً
ذهٌٌن ًرقح عًم انثحار فً  يزاجعح ًحذج االطٌال ًاالحجاو انًرزٌح

 دًنح االياراخ

 كراب اننشاط  141حم ص  ًاجة
 ــــــــ

------------- 

ط نشا 14ًاجة طفحح 

 اتركز ريٌسا 4رقى 

 االرتعاء
 يزاجعح ًحذج األيٌال كراب اننشاط  111حم ص  طفً

 ــــــــ كراب اننشاط -111حم ص  ًاجة
كراتح انذًل انًجاًرج نذًنح 

 االياراخ عهى انخزٌطح 

 انخًٍس

 ـــــــــــ يزاجعح  طفً

 ــــــــــــ ............................ ًاجة
-------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

QM-119-F3 

 2018//146إلى   10/6الخطة االسبوعية من
 /و2الصف والشعبة:

  English انهغح انعزتٍح انرزتٍح االساليٍح انًادج

 نٌاذج انرعهى

 انٌٍو

ٌعثز عن اقرذاءه تاننثً طهى هللا عهٍو 

 ًسهى 

 ٌهخض ًاجثاذو اذجاه تهذه 

 . To practice writing sentences ٌكرة انرهًٍذ جًم إرشادٌح 

To talk about city places. 

To talk about the uses of water. 

أقرذي تاننثً )طهى هللا عهٍو  طفً االحذ

 ًسهى( 

  

 يزاجعح أسهٌب اننيً 
Bridge to Success Units 8 and 9 

Revision template for the exam in the classroom. 

 Practice writing the words and the sentences from  - ًاجة

Units 8 and 9 

  Bridge to Success كراتح جًم إرشادٌح  طفً االثنٍن

WRITING EXAM  

 ……………………………  ًاجة

 ًاجثً اذجاه تهذي  طفً انثالثاء

 ٌزسى ًٌعثز

 .Family and Friends Unit (14) (Look at all photos) يزاجعح ذحهٍم انشذج 

Class Book and Workbook, Page 103. 

 ًاجة

-  Practice reading the story  in Class Book ,Page 103 

 .Family and Friends Unit (14) (Look at all photos) يزاجعح انالو انشًسٍح ًانالو انقًزٌح   طفً االرتعاء

Class Book and Workbook Page 104. 

 …………………  ًاجة

 انخًٍس

 يح يزاجعح عا طفً
 

Family and Friends Unit (14) ( Look at all photos). 

Class Book and Workbook Page 105. 

 ًاجة

-  

Draw a picture of your childhood on a (A4) 

sheet . 



 

 انرزتٍح االخالقٍح انذراساخ االجرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهٌو انًادج

 نٌاذج انرعهى

 انٌٍو

ٌسركشف انطانة انٌقد تانساعح ًاننظف - ٌفسز أسثاب حذًز انظٌخ

 ساعح ًانزتع ساعح

 ٌزسى اشكاال ىنذسٍح ثنائٍح ًثالثٍح االتعاد-

ذحذٌذ انثحار ً انذًل انرً ذجاًر دًنح 

 االياراخ
انًقارنح تٍن انزيٌس انحانٍح 

 ً انقذًٌح نذًنح االياراخ

 االحذ
 اجعح ًحذج انٌقديز كراب اننشاط  141-141حم ص  طفً

انرذرب عهى ييارج انرحذٌذ 

 عهى انخزٌطح

حم أنشطح انذرس داخم 

 انظف

 __________ ـــــ ........................... ًاجة

 االثنٍن

 كراب اننشاط  144حم ص  طفً
 يزاجعح ًحذج االشكال انينذسٍح

 كراب اننشاط -141حم ص  ًاجة
 ــــــ

 انثالثاء

 كراب اننشاط  141حم ص  طفً
ذهٌٌن ًرقح عًم انثحار فً  يزاجعح ًحذج االطٌال ًاالحجاو انًرزٌح

 دًنح االياراخ

 كراب اننشاط  141حم ص  ًاجة
 ــــــــ

------------- 

نشاط  14ًاجة طفحح 

 اتركز ريٌسا 4رقى 

 االرتعاء
 يزاجعح ًحذج األيٌال كراب اننشاط  111حم ص  طفً

 ــــــــ اب اننشاط كر-111حم ص  ًاجة

كراتح انذًل انًجاًرج نذًنح 

 االياراخ عهى انخزٌطح 
 انخًٍس

 ـــــــــــ يزاجعح  طفً

 -------------- ــــــــــــ ............................ ًاجة

 


