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 الخطة االسبوعية
 16/ 5/  2019إلــى        12/  5/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثاني:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼرتٍح انترتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌتهى صىرج انشًش تالوج صهًٍح 

 ٌمراء انذذٌث انشرٌف يٍ أخالق انًضهى لراءج صهًٍح 

 أٌ ٌمرأ انطانة لراءج جهرٌح صهًٍح يراػٍا انضثظ وانتُغٍى.

 انرجاء يٍ ونً األير : تذرٌة انطانة ػهى انمراءج ٌىيٍا.

To recognize the new words. 
To form meaningful sentences. 
To understand a short story. 

Anchor :Reading (Practice Makes Perfect) 
Pages 88-89 

Anchor :Writing (Practice Makes Perfect) 
Page 76 H.W 

 االدذ
 صفً

 انٍىو األول 

 

 تضًٍغ صىرج انشًش 

 انىاجة : 

  14ٌذفظ يؼاًَ انكهًاخ صفذح 

 

 انٍىو انثاًَ

 تضًٍغ دذٌث يٍ أخالق اإلصالو  

 انىاجة 

  41دفظ يؼاًَ انكهًاخ صفذح 

 انٍىو انثانث 

 انُثً صهى هللا ػهٍه وصهى اصتكًال شرح درس انصالج ػهى 

 

 

 

 

 يالدظح :

 اختثار انتمىٌى انثاًَ )انترتٍح اإلصاليٍح ( ٌىو األرتؼاء 

  9141-5-45انًىافك 

 

 

 انًخهىلاخ انفضائٍح تذة انًخهىلاخ 

 

 Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful 
Water )Learner’s Book .Page 180 

 

 اءجانتذرٌة انٍىيً ػهى انمر واجة
Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful Water 

)Activity Book .Page 141 

 االثٍٍُ
 لراءج تفضٍرٌح نهمصح صفً

 Bridge to Success .Unit 8 (Wonderful Water 
)Learner’s Book .Page 181 

 29كتاب انُشاط ص  واجة
Bridge to Success .Unit 8 (Wonderful Water 

)Activity  Book .Page 142 

 انثالثاء
 41يتاتؼح انمصح ص  صفً

  
Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful Water 

)Learner’s Book .Page 182 

 21كتاب انُشاط ص  واجة
 Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful 
Water )Activity  Book .Page 143-144 

 األرتؼاء

 انطالب لراءج انمصح يٍ لثم صفً
Bridge to Success .Unit 9(City Places) 

Learner’s Book .page 183  

 واجة
 جم االختثارأيراجؼح يٍ 

 

Bridge to Success .Unit 9(City Places) 
Activity Book. Page145 

 

 انخًٍش
 صفً

يٍ كتاب  22اختثار انتمىٌى األول + يتاتؼح انمصح + دم انُشاط ص 

 انُشاط

Bridge to Success .Unit 9(City Places) 
Learner’s Book .page 184 

  واجة
Bridge to Success .Unit 9(City Places) 

Activity Book .Page 145 
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 ( أ ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

 انترتٍح األخاللٍح انذراصاخ االجتًاػٍح انرٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌ ٌصف انتغٍراخ انفٍزٌائٍح نهًادج .ا 

 اٌ ٌصف انتغٍراخ انكًٍٍائٍح نهًادج .

 اٌ ٌىضخ تأثٍر انذرارج ػهى تغٍر داالخ انًادج.

 

 ٌضتكشف انطانة االشكال ثالثٍح االتؼاد -
 ٌذذد انىجه وانذافح وانرأس نكم يجضى -
 ٌجذ يضادح انًضتطٍالخ -

 

 

 َضتُتج أَىاع انصُاػاخ فً تالدي 

 اخ انىطٍُح فً تالديتشجٍغ انصُاػ
 َثٍٍ كٍفٍح االهتًاو تًشاػر االخرٌٍ 

 االدذ
 اختثار انتمىٌى االول نهفصم انذراصً انثانث صفً

 االشكال ثالثٍح االتؼاد

 451-416ص 

 دم أَشطح انذرس دنخم انصف 

واجة ادضار تؼض انصىر ػٍ انصُاػاخ انىطٍُح 

 فً دونح االياراخ 

 5َشاط رلى  99واجة صفذح 

  ةواج
ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء 

 انذرس

 االثٍٍُ
 119يا انتغٍراخ انفٍزٌائٍح ؟ص صفً

 

 انتمىٌى االول

 

 -----------  واجة

 انثالثاء
 111يا انتغٍراخ انكًٍٍائٍح ؟ص صفً

 درس انىجه وانذافح وانرأس 

 454 -452ص 

  واجة
ء يٍ اػطاء ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتها

 انذرس

 األرتؼاء
 116دم ص  صفً

 رتظ األشكال وانًجضًاخ 

 449 - 451ص 

 114دم ص  واجة
ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء 

 انذرس

 انخًٍش
 151كٍف تغٍر انذرارج انًادج .ص صفً

 انًضادح 

 461 -464ص 

  واجة
اء ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػط

 انذرس
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 الخطة االسبوعية

 16/ 5/  2019إلــى        12/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ب الثاني:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼرتٍح انترتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌتهى صىرج انشًش تالوج صهًٍح 

 لراءج صهًٍح ٌمراء انذذٌث انشرٌف يٍ أخالق انًضهى 

 أٌ ٌمرأ انطانة لراءج جهرٌح صهًٍح يراػٍا انضثظ وانتُغٍى.

 انرجاء يٍ ونً األير : تذرٌة انطانة ػهى انمراءج ٌىيٍا.

To recognize the new words. 
To form meaningful sentences. 
To understand a short story. 

Anchor :Reading (Practice Makes Perfect) 
Pages 88-89 

Anchor :Writing (Practice Makes Perfect) 
Page 76 H.W 

 االدذ
 صفً

 انٍىو األول 

 

 تضًٍغ صىرج انشًش 

 انىاجة : 

  14ٌذفظ يؼاًَ انكهًاخ صفذح 

 

 انٍىو انثاًَ

 تضًٍغ دذٌث يٍ أخالق اإلصالو  

 انىاجة 

  41دفظ يؼاًَ انكهًاخ صفذح 

 انٍىو انثانث 

 س انصالج ػهى انُثً صهى هللا ػهٍه وصهى اصتكًال شرح در

 

 

 

 

 يالدظح :

 اختثار انتمىٌى انثاًَ )انترتٍح اإلصاليٍح ( ٌىو األرتؼاء 

  9141-5-45انًىافك 

 

 

 انًخهىلاخ انفضائٍح تذة انًخهىلاخ 

 

 Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful 
Water )Learner’s Book .Page 180 

 

 ٍىيً ػهى انمراءجانتذرٌة ان واجة
Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful Water 

)Activity Book .Page 141 

 االثٍٍُ
 لراءج تفضٍرٌح نهمصح صفً

 Bridge to Success .Unit 8 (Wonderful Water 
)Learner’s Book .Page 181 

 29كتاب انُشاط ص  واجة
Bridge to Success .Unit 8 (Wonderful Water 

)Activity  Book .Page 142 

 انثالثاء
 41يتاتؼح انمصح ص  صفً

  
Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful Water 

)Learner’s Book .Page 182 

 21كتاب انُشاط ص  واجة
 Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful 
Water )Activity  Book .Page 143-144 

 األرتؼاء

 انمصح يٍ لثم انطالب لراءج صفً
Bridge to Success .Unit 9(City Places) 

Learner’s Book .page 183  

 واجة
 جم االختثارأيراجؼح يٍ 

 

Bridge to Success .Unit 9(City Places) 
Activity Book. Page145 

 

 انخًٍش
 صفً

يٍ كتاب  22اختثار انتمىٌى األول + يتاتؼح انمصح + دم انُشاط ص 

 نُشاطا

Bridge to Success .Unit 9(City Places) 
Learner’s Book .page 184 

  واجة
Bridge to Success .Unit 9(City Places) 

Activity Book .Page 145 
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 ( ب ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

 انترتٍح األخاللٍح انذراصاخ االجتًاػٍح انرٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌصف انتغٍراخ انفٍزٌائٍح نهًادج . 

 اٌ ٌصف انتغٍراخ انكًٍٍائٍح نهًادج .

 اٌ ٌىضخ تأثٍر انذرارج ػهى تغٍر داالخ انًادج.

 

 ٌضتكشف انطانة االشكال ثالثٍح االتؼاد -
 ٌذذد انىجه وانذافح وانرأس نكم يجضى -
 ٌجذ يضادح انًضتطٍالخ -

 

 

 َضتُتج أَىاع انصُاػاخ فً تالدي 

 تشجٍغ انصُاػاخ انىطٍُح فً تالدي
 َثٍٍ كٍفٍح االهتًاو تًشاػر االخرٌٍ 

 االدذ
 اختثار انتمىٌى االول نهفصم انذراصً انثانث صفً

 االشكال ثالثٍح االتؼاد

 451-416ص 

 دم أَشطح انذرس دنخم انصف 

واجة ادضار تؼض انصىر ػٍ انصُاػاخ انىطٍُح 

 فً دونح االياراخ 

 5ط رلى َشا 99واجة صفذح 

  واجة
ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء 

 انذرس

 االثٍٍُ
 119يا انتغٍراخ انفٍزٌائٍح ؟ص صفً

 

 انتمىٌى االول

 

 -----------  واجة

 انثالثاء
 111يا انتغٍراخ انكًٍٍائٍح ؟ص صفً

 درس انىجه وانذافح وانرأس 

 454 -452ص 

  واجة
ف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء ٌذذد انىاجة فً انص

 انذرس

 األرتؼاء
 116دم ص  صفً

 رتظ األشكال وانًجضًاخ 

 449 - 451ص 

 114دم ص  واجة
ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء 

 انذرس

 انخًٍش
 151كٍف تغٍر انذرارج انًادج .ص صفً

 انًضادح 

 461 -464ص 

  واجة
َتهاء يٍ اػطاء ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ اال

 انذرس



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 16/ 5/  2019إلــى        12/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ج الثاني:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼرتٍح انترتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌتهى صىرج انشًش تالوج صهًٍح 

 أخالق انًضهى لراءج صهًٍح ٌمراء انذذٌث انشرٌف يٍ 

 أٌ ٌمرأ انطانة لراءج جهرٌح صهًٍح يراػٍا انضثظ وانتُغٍى.

 انرجاء يٍ ونً األير : تذرٌة انطانة ػهى انمراءج ٌىيٍا.

To recognize the new words. 
To form meaningful sentences. 
To understand a short story. 

Anchor :Reading (Practice Makes Perfect) 
Pages 88-89 

Anchor :Writing (Practice Makes Perfect) 
Page 76 H.W 

 االدذ
 صفً

 انٍىو األول 

 

 تضًٍغ صىرج انشًش 

 انىاجة : 

  14ٌذفظ يؼاًَ انكهًاخ صفذح 

 

 انٍىو انثاًَ

 تضًٍغ دذٌث يٍ أخالق اإلصالو  

 انىاجة 

  41دفظ يؼاًَ انكهًاخ صفذح 

 انٍىو انثانث 

 صتكًال شرح درس انصالج ػهى انُثً صهى هللا ػهٍه وصهى ا

 

 

 

 

 يالدظح :

 اختثار انتمىٌى انثاًَ )انترتٍح اإلصاليٍح ( ٌىو األرتؼاء 

  9141-5-45انًىافك 

 

 

 انًخهىلاخ انفضائٍح تذة انًخهىلاخ 

 

 Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful 
Water )Learner’s Book .Page 180 

 

 انتذرٌة انٍىيً ػهى انمراءج ةواج
Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful Water 

)Activity Book .Page 141 

 االثٍٍُ
 لراءج تفضٍرٌح نهمصح صفً

 Bridge to Success .Unit 8 (Wonderful Water 
)Learner’s Book .Page 181 

 29كتاب انُشاط ص  واجة
Bridge to Success .Unit 8 (Wonderful Water 

)Activity  Book .Page 142 

 انثالثاء
 41يتاتؼح انمصح ص  صفً

  
Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful Water 

)Learner’s Book .Page 182 

 21كتاب انُشاط ص  واجة
 Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful 
Water )Activity  Book .Page 143-144 

 اءاألرتؼ

 لراءج انمصح يٍ لثم انطالب صفً
Bridge to Success .Unit 9(City Places) 

Learner’s Book .page 183  

 واجة
 جم االختثارأيراجؼح يٍ 

 

Bridge to Success .Unit 9(City Places) 
Activity Book. Page145 

 

 انخًٍش
 صفً

يٍ كتاب  22 اختثار انتمىٌى األول + يتاتؼح انمصح + دم انُشاط ص

 انُشاط

Bridge to Success .Unit 9(City Places) 
Learner’s Book .page 184 

  واجة
Bridge to Success .Unit 9(City Places) 

Activity Book .Page 145 
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 ( ج ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
  

 انترتٍح األخاللٍح انذراصاخ االجتًاػٍح انرٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 ىاتج انتؼهىَ
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌصف انتغٍراخ انفٍزٌائٍح نهًادج . 

 اٌ ٌصف انتغٍراخ انكًٍٍائٍح نهًادج .

 اٌ ٌىضخ تأثٍر انذرارج ػهى تغٍر داالخ انًادج.

 

 ٌضتكشف انطانة االشكال ثالثٍح االتؼاد -
 ٌذذد انىجه وانذافح وانرأس نكم يجضى -
 ٌجذ يضادح انًضتطٍالخ -

 

 

 اػاخ فً تالدي َضتُتج أَىاع انصُ

 تشجٍغ انصُاػاخ انىطٍُح فً تالدي
 َثٍٍ كٍفٍح االهتًاو تًشاػر االخرٌٍ 

 االدذ
 اختثار انتمىٌى االول نهفصم انذراصً انثانث صفً

 االشكال ثالثٍح االتؼاد

 451-416ص 

 دم أَشطح انذرس دنخم انصف 

واجة ادضار تؼض انصىر ػٍ انصُاػاخ انىطٍُح 

 فً دونح االياراخ 

 5َشاط رلى  99جة صفذح وا

  واجة
ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء 

 انذرس

 االثٍٍُ
 119يا انتغٍراخ انفٍزٌائٍح ؟ص صفً

 

 انتمىٌى االول

 

 -----------  واجة

 انثالثاء
 111يا انتغٍراخ انكًٍٍائٍح ؟ص صفً

 درس انىجه وانذافح وانرأس 

 454 -452ص 

  واجة
انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء  ٌذذد

 انذرس

 األرتؼاء
 116دم ص  صفً

 رتظ األشكال وانًجضًاخ 

 449 - 451ص 

 114دم ص  واجة
ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء 

 انذرس

 انخًٍش
 151كٍف تغٍر انذرارج انًادج .ص صفً

 انًضادح 

 461 -464ص 

  واجة
فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء ٌذذد انىاجة 

 انذرس
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 الخطة االسبوعية
 16/ 5/  2019إلــى        12/  5/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثاني:  الصف والشعبة
  

 English انهغح انؼرتٍح انترتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌتهى صىرج انشًش تالوج صهًٍح 

 ٌث انشرٌف يٍ أخالق انًضهى لراءج صهًٍحٌمراء انذذ

 ٌمرأ انطانة لراءج جهرٌح صهًٍح

 ٌتاتغ انطانة انىاجثاخ انثٍتٍح تكتاب انُشاط

 نهكهًاخ انجذٌذج  َشائها يٌٍكتة جًال 

To recognize the new words. 
To form meaningful sentences. 
To understand a short story. 

Anchor :Reading (Practice Makes Perfect) 
Pages 88-89 

Anchor :Writing (Practice Makes Perfect) 
Page 76 H.W 

 االدذ
 انٍىو األول  صفً

 

 تضًٍغ صىرج انشًش 

 انىاجة : 

  14ٌذفظ يؼاًَ انكهًاخ صفذح 

 

 انٍىو انثاًَ

 تضًٍغ دذٌث يٍ أخالق اإلصالو  

 انىاجة 

  41دفظ يؼاًَ انكهًاخ صفذح 

 ىو انثانث انٍ

 اصتكًال شرح درس انصالج ػهى انُثً صهى هللا ػهٍه وصهى 

 

 

 

 

 يالدظح :

 اختثار انتمىٌى انثاًَ )انترتٍح اإلصاليٍح ( ٌىو األرتؼاء 

  9141-5-45انًىافك 

 

 

 42يتاتؼح درس انًخهىلاخ انفضائٍح كتاب انطانة ص

 Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful 
Water )Learner’s Book .Page 180 

 

 يٍ كتاب انُشاط+ انتذرٌة ػهى انمراءج  29دم ص واجة
Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful Water 

)Activity Book .Page 141 

 االثٍٍُ
 ذرس انًخهىلاخ انفضائٍحلراءج انطهثح ن صفً

 Bridge to Success .Unit 8 (Wonderful Water 
)Learner’s Book .Page 181 

 يٍ كتاب انُشاط21دم ص  واجة
Bridge to Success .Unit 8 (Wonderful Water 

)Activity  Book .Page 142 

 انثالثاء
 يٍ كتاب انُشاط 25+ص12ردهتً يغ كهًح "اَتشر"ص صفً

  
Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful Water 

)Learner’s Book .Page 182 

 اجثاخ كتاب انُشاط انضاتمح اصتؼذادا ناليتذاٌيتاتؼح دم و  واجة
 Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful 
Water )Activity  Book .Page 143-144 

 األرتؼاء
 26و 24لصح االصذ وانفأر كتاب انُشاط ص صفً

Bridge to Success .Unit 9(City Places) 
Learner’s Book .page 183  

 واجة
 ول االصتؼذاد نالختثار األ

 

Bridge to Success .Unit 9(City Places) 
Activity Book. Page145 

 انخًٍش
 كتاب انطانة 16/  14ول +انًفرداخ وانتراكٍة صاختثار انشهر األ صفً

Bridge to Success .Unit 9(City Places) 
Learner’s Book .page 184 

 ًضٍح انتً تضثخ تانفضاء تذضٍر درس يجًىػتُا انش واجة
Bridge to Success .Unit 9(City Places) 

Activity Book .Page 145 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 

 

 انترتٍح األخاللٍح انذراصاخ االجتًاػٍح انرٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌصف انتغٍراخ انفٍزٌائٍح نهًادج . 

 انتغٍراخ انكًٍٍائٍح نهًادج .اٌ ٌصف 

 اٌ ٌىضخ تأثٍر انذرارج ػهى تغٍر داالخ انًادج.

 

 ٌضتكشف انطانة االشكال ثالثٍح االتؼاد -
 ٌذذد انىجه وانذافح وانرأس نكم يجضى -
 ٌجذ يضادح انًضتطٍالخ -

 

 

 َضتُتج أَىاع انصُاػاخ فً تالدي 

 تشجٍغ انصُاػاخ انىطٍُح فً تالدي
 شاػر االخرٌٍ َثٍٍ كٍفٍح االهتًاو تً

 االدذ
 اختثار انتمىٌى االول نهفصم انذراصً انثانث صفً

 االشكال ثالثٍح االتؼاد

 451-416ص 

 دم أَشطح انذرس دنخم انصف 

واجة ادضار تؼض انصىر ػٍ انصُاػاخ انىطٍُح 

 فً دونح االياراخ 

 5َشاط رلى  99واجة صفذح 

  واجة
اء ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػط

 انذرس

 االثٍٍُ
 119يا انتغٍراخ انفٍزٌائٍح ؟ص صفً

 

 انتمىٌى االول

 

 -----------  واجة

 انثالثاء
 111يا انتغٍراخ انكًٍٍائٍح ؟ص صفً

 درس انىجه وانذافح وانرأس 

 454 -452ص 

  واجة
ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء 

 انذرس

 األرتؼاء
 116دم ص  صفً

 رتظ األشكال وانًجضًاخ 

 449 - 451ص 

 114دم ص  واجة
ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء 

 انذرس

 انخًٍش
 151كٍف تغٍر انذرارج انًادج .ص صفً

 انًضادح 

 461 -464ص 

  واجة
ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء 

 انذرس



 

QM-119-F3 
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 الخطة االسبوعية

 16/ 5/  2019إلــى        12/  5/  2019ــن  لألســـبـوع م
 ( ) هـ الثاني:  الصف والشعبة

  

 English انهغح انؼرتٍح انترتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌتهى صىرج انشًش تالوج صهًٍح 

 ٌمراء انذذٌث انشرٌف يٍ أخالق انًضهى لراءج صهًٍح
 ظٌمرأ لراءج جهرٌح صذٍذح يغ انضث

To recognize the new words. 
To form meaningful sentences. 
To understand a short story. 

Anchor :Reading (Practice Makes Perfect) 
Pages 88-89 

Anchor :Writing (Practice Makes Perfect) 
Page 76 H.W 

 االدذ
 انٍىو األول  صفً

 

 تضًٍغ صىرج انشًش 

 انىاجة : 

  14ٌذفظ يؼاًَ انكهًاخ صفذح 

 

 انٍىو انثاًَ

 تضًٍغ دذٌث يٍ أخالق اإلصالو  

 انىاجة 

  41دفظ يؼاًَ انكهًاخ صفذح 

 انٍىو انثانث 

 اصتكًال شرح درس انصالج ػهى انُثً صهى هللا ػهٍه وصهى 

 

 

 

 

 يالدظح :

 اختثار انتمىٌى انثاًَ )انترتٍح اإلصاليٍح ( ٌىو األرتؼاء 

  9141-5-45انًىافك 

 

 

 يجًىػتُا انشًضٍح انتً تضثخ فً انفضاء

 Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful 
Water )Learner’s Book .Page 180 

 

 يٍ كتاب انُشاط 21صـ411لراءج انذرس صـ واجة
Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful Water 

)Activity Book .Page 141 

 االثٍٍُ
 نذرس يتاتؼح ا صفً

 Bridge to Success .Unit 8 (Wonderful Water 
)Learner’s Book .Page 181 

 يٍ كتاب انُشاط وتذضٍر درس يطاتمح انخثر نهًثتذأ 14دم صـ واجة
Bridge to Success .Unit 8 (Wonderful Water 

)Activity  Book .Page 142 

 انثالثاء
 442يطاتمح انخثر نهًثتذأ صـ صفً

  
Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful Water 

)Learner’s Book .Page 182 

 يٍ كتاب انُشاط 19دم صـ واجة
 Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful 
Water )Activity  Book .Page 143-144 

 األرتؼاء
 يتاتؼح يطاتمحانخثر نهًثتذأ  صفً

Bridge to Success .Unit 9(City Places) 
Learner’s Book .page 183  

 واجة
 االصتؼذاد نالختثار األول يٍ انفصم انذراصً انثانث

 

Bridge to Success .Unit 9(City Places) 
Activity Book. Page145 

 انخًٍش
 االختثار األول  صفً

Bridge to Success .Unit 9(City Places) 
Learner’s Book .page 184 

 ىدج صفٍُح انفضاءتذضٍر أَش واجة
Bridge to Success .Unit 9(City Places) 

Activity Book .Page 145 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 

 

 انترتٍح األخاللٍح انذراصاخ االجتًاػٍح انرٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌصف انتغٍراخ انفٍزٌائٍح نهًادج . 

 اخ انكًٍٍائٍح نهًادج .اٌ ٌصف انتغٍر

 اٌ ٌىضخ تأثٍر انذرارج ػهى تغٍر داالخ انًادج.

 

 ٌضتكشف انطانة االشكال ثالثٍح االتؼاد -
 ٌذذد انىجه وانذافح وانرأس نكم يجضى -
 ٌجذ يضادح انًضتطٍالخ -

 

 

 َضتُتج أَىاع انصُاػاخ فً تالدي 

 تشجٍغ انصُاػاخ انىطٍُح فً تالدي
 الخرٌٍ َثٍٍ كٍفٍح االهتًاو تًشاػر ا

 االدذ
 اختثار انتمىٌى االول نهفصم انذراصً انثانث صفً

 االشكال ثالثٍح االتؼاد

 451-416ص 

 دم أَشطح انذرس دنخم انصف 

واجة ادضار تؼض انصىر ػٍ انصُاػاخ انىطٍُح 

 فً دونح االياراخ 

 5َشاط رلى  99واجة صفذح 

  واجة
ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء 

 رسانذ

 االثٍٍُ
 119يا انتغٍراخ انفٍزٌائٍح ؟ص صفً

 

 انتمىٌى االول

 

 -----------  واجة

 انثالثاء
 111يا انتغٍراخ انكًٍٍائٍح ؟ص صفً

 درس انىجه وانذافح وانرأس 

 454 -452ص 

  واجة
ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء 

 انذرس

 األرتؼاء
 116دم ص  صفً

 شكال وانًجضًاخ رتظ األ

 449 - 451ص 

 114دم ص  واجة
ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء 

 انذرس

 انخًٍش
 151كٍف تغٍر انذرارج انًادج .ص صفً

 انًضادح 

 461 -464ص 

  واجة
ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء 

 انذرس



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 16/ 5/  2019إلــى        12/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) و الثاني:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼرتٍح انترتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌتهى صىرج انشًش تالوج صهًٍح 

 ٌمراء انذذٌث انشرٌف يٍ أخالق انًضهى لراءج صهًٍح

 ٌمرأ انطانة لراءج جهرٌح صهًٍح

 انطانة انىاجثاخ انثٍتٍح تكتاب انُشاطٌتاتغ 

 نهكهًاخ انجذٌذج  َشائها يٌٍكتة جًال 

To recognize the new words. 
To form meaningful sentences. 
To understand a short story. 

Anchor :Reading (Practice Makes Perfect) 
Pages 88-89 

Anchor :Writing (Practice Makes Perfect) 
Page 76 H.W 

 االدذ
 انٍىو األول  صفً

 

 تضًٍغ صىرج انشًش 

 انىاجة : 

  14ٌذفظ يؼاًَ انكهًاخ صفذح 

 

 انٍىو انثاًَ

 تضًٍغ دذٌث يٍ أخالق اإلصالو  

 انىاجة 

  41دفظ يؼاًَ انكهًاخ صفذح 

 انٍىو انثانث 

 اصتكًال شرح درس انصالج ػهى انُثً صهى هللا ػهٍه وصهى 

 

 

 

 

 : يالدظح

 اختثار انتمىٌى انثاًَ )انترتٍح اإلصاليٍح ( ٌىو األرتؼاء 

  9141-5-45انًىافك 

 

 

 42يتاتؼح درس انًخهىلاخ انفضائٍح كتاب انطانة ص

 Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful 
Water )Learner’s Book .Page 180 

 

 يٍ كتاب انُشاط+ انتذرٌة ػهى انمراءج  29دم ص واجة
Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful Water 

)Activity Book .Page 141 

 االثٍٍُ
 لراءج انطهثح نذرس انًخهىلاخ انفضائٍح صفً

 Bridge to Success .Unit 8 (Wonderful Water 
)Learner’s Book .Page 181 

 يٍ كتاب انُشاط21دم ص  واجة
Bridge to Success .Unit 8 (Wonderful Water 

)Activity  Book .Page 142 

 انثالثاء
 يٍ كتاب انُشاط 25+ص12ردهتً يغ كهًح "اَتشر"ص صفً

  
Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful Water 

)Learner’s Book .Page 182 

 يتاتؼح دم واجثاخ كتاب انُشاط انضاتمح اصتؼذادا ناليتذاٌ  واجة
 Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful 
Water )Activity  Book .Page 143-144 

 األرتؼاء
 26و 24لصح االصذ وانفأر كتاب انُشاط ص صفً

Bridge to Success .Unit 9(City Places) 
Learner’s Book .page 183  

 واجة
 االصتؼذاد نالختثار األول 

 

Bridge to Success .Unit 9(City Places) 
Activity Book. Page145 

 انخًٍش
 كتاب انطانة 16/  14اختثار انشهر األول +انًفرداخ وانتراكٍة ص صفً

Bridge to Success .Unit 9(City Places) 
Learner’s Book .page 184 

 تذضٍر درس يجًىػتُا انشًضٍح انتً تضثخ تانفضاء  واجة
Bridge to Success .Unit 9(City Places) 

Activity Book .Page 145 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 

 

 انترتٍح األخاللٍح انذراصاخ االجتًاػٍح انرٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌصف انتغٍراخ انفٍزٌائٍح نهًادج . 

 اٌ ٌصف انتغٍراخ انكًٍٍائٍح نهًادج .

 اٌ ٌىضخ تأثٍر انذرارج ػهى تغٍر داالخ انًادج.

 

 انة االشكال ثالثٍح االتؼادٌضتكشف انط -
 ٌذذد انىجه وانذافح وانرأس نكم يجضى -
 ٌجذ يضادح انًضتطٍالخ -

 

 

 َضتُتج أَىاع انصُاػاخ فً تالدي 

 تشجٍغ انصُاػاخ انىطٍُح فً تالدي
 َثٍٍ كٍفٍح االهتًاو تًشاػر االخرٌٍ 

 االدذ
 اختثار انتمىٌى االول نهفصم انذراصً انثانث صفً

 تؼاداالشكال ثالثٍح اال

 451-416ص 

 دم أَشطح انذرس دنخم انصف 

واجة ادضار تؼض انصىر ػٍ انصُاػاخ انىطٍُح 

 فً دونح االياراخ 

 5َشاط رلى  99واجة صفذح 

  واجة
ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء 

 انذرس

 االثٍٍُ
 119يا انتغٍراخ انفٍزٌائٍح ؟ص صفً

 

 انتمىٌى االول

 

 -----------  واجة

 انثالثاء
 111يا انتغٍراخ انكًٍٍائٍح ؟ص صفً

 درس انىجه وانذافح وانرأس 

 454 -452ص 

  واجة
ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء 

 انذرس

 األرتؼاء
 116دم ص  صفً

 رتظ األشكال وانًجضًاخ 

 449 - 451ص 

 114دم ص  واجة
يٍ اػطاء  ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء

 انذرس

 انخًٍش
 151كٍف تغٍر انذرارج انًادج .ص صفً

 انًضادح 

 461 -464ص 

  واجة
ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء 

 انذرس



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 16/ 5/  2019إلــى        12/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ز الثاني:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼرتٍح رتٍح اإلصاليٍحانت انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌتهى صىرج انشًش تالوج صهًٍح 

 ٌمراء انذذٌث انشرٌف يٍ أخالق انًضهى لراءج صهًٍح 

 أٌ ٌمرأ انطانة لراءج جهرٌح صهًٍح يراػٍا انضثظ وانتُغٍى.

 انرجاء يٍ ونً األير : تذرٌة انطانة ػهى انمراءج ٌىيٍا.

To recognize the new words. 
To form meaningful sentences. 
To understand a short story. 

Anchor :Reading (Practice Makes Perfect) 
Pages 88-89 

Anchor :Writing (Practice Makes Perfect) 
Page 76 H.W 

 االدذ
 انٍىو األول  صفً

 

 تضًٍغ صىرج انشًش 

 انىاجة : 

  14ؼاًَ انكهًاخ صفذح ٌذفظ ي

 

 انٍىو انثاًَ

 تضًٍغ دذٌث يٍ أخالق اإلصالو  

 انىاجة 

  41دفظ يؼاًَ انكهًاخ صفذح 

 انٍىو انثانث 

 اصتكًال شرح درس انصالج ػهى انُثً صهى هللا ػهٍه وصهى 

 

 

 

 

 يالدظح :

 اختثار انتمىٌى انثاًَ )انترتٍح اإلصاليٍح ( ٌىو األرتؼاء 

  9141-5-45انًىافك 

 

 

 انًخهىلاخ انفضائٍح تذة انًخهىلاخ 

 

 Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful 
Water )Learner’s Book .Page 180 

 

 انتذرٌة انٍىيً ػهى انمراءج واجة
Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful Water 

)Activity Book .Page 141 

 االثٍٍُ
 لراءج تفضٍرٌح نهمصح صفً

 Bridge to Success .Unit 8 (Wonderful Water 
)Learner’s Book .Page 181 

 29كتاب انُشاط ص  واجة
Bridge to Success .Unit 8 (Wonderful Water 

)Activity  Book .Page 142 

 انثالثاء
 41يتاتؼح انمصح ص  صفً

  
Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful Water 

)Learner’s Book .Page 182 

 21كتاب انُشاط ص  واجة
 Bridge to Success .Unit 8   (Wonderful 
Water )Activity  Book .Page 143-144 

 األرتؼاء
 لراءج انمصح يٍ لثم انطالب صفً

Bridge to Success .Unit 9(City Places) 
Learner’s Book .page 183  

 واجة
 جم االختثارأيراجؼح يٍ 

 

Bridge to Success .Unit 9(City Places) 
Activity Book. Page145 

 انخًٍش
 صفً

يٍ كتاب  22اختثار انتمىٌى األول + يتاتؼح انمصح + دم انُشاط ص 

 انُشاط

Bridge to Success .Unit 9(City Places) 
Learner’s Book .page 184 

  واجة
Bridge to Success .Unit 9(City Places) 

Activity Book .Page 145 
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 ( ز ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 

 

 انترتٍح األخاللٍح انذراصاخ االجتًاػٍح انرٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌصف انتغٍراخ انفٍزٌائٍح نهًادج . 

 اٌ ٌصف انتغٍراخ انكًٍٍائٍح نهًادج .

 اٌ ٌىضخ تأثٍر انذرارج ػهى تغٍر داالخ انًادج.

 

 ٌضتكشف انطانة االشكال ثالثٍح االتؼاد -
 ٌذذد انىجه وانذافح وانرأس نكم يجضى -
 ٌجذ يضادح انًضتطٍالخ -

 

 

 َضتُتج أَىاع انصُاػاخ فً تالدي 

 تشجٍغ انصُاػاخ انىطٍُح فً تالدي
 َثٍٍ كٍفٍح االهتًاو تًشاػر االخرٌٍ 

 االدذ
 اختثار انتمىٌى االول نهفصم انذراصً انثانث صفً

 ل ثالثٍح االتؼاداالشكا

 451-416ص 

 دم أَشطح انذرس دنخم انصف 

واجة ادضار تؼض انصىر ػٍ انصُاػاخ انىطٍُح 

 فً دونح االياراخ 

 5َشاط رلى  99واجة صفذح 

  واجة
ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء 

 انذرس

 االثٍٍُ
 119يا انتغٍراخ انفٍزٌائٍح ؟ص صفً

 

 انتمىٌى االول

 

 -----------  واجة

 انثالثاء
 111يا انتغٍراخ انكًٍٍائٍح ؟ص صفً

 درس انىجه وانذافح وانرأس 

 454 -452ص 

  واجة
ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء 

 انذرس

 األرتؼاء
 116دم ص  صفً

 رتظ األشكال وانًجضًاخ 

 449 - 451ص 

 114دم ص  واجة
تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء ٌذذد انىاجة فً انصف 

 انذرس

 انخًٍش
 151كٍف تغٍر انذرارج انًادج .ص صفً

 انًضادح 

 461 -464ص 

  واجة
ٌذذد انىاجة فً انصف تؼذ االَتهاء يٍ اػطاء 

 انذرس

 


