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 الخطة االسبوعية
 27/ 2/  2020إلــى        23/  2/  2020لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثاني:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼرتُح انررتُح اإلصاليُح انًادج

 َىاذط انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 رظً هللا ػُها–َثٍُ َضة انضُذج فاغًح 

هللا ػهُه َىظط دور انضُذج فاغًح فٍ ؼًاَح انُثٍ صهً 

 ػهُه وصهى فٍ يكح 

 (يٍ صىرج األػراف 206-204َرهىا اَِاخ )

 َقرأ انطانة قراءج ظهرَح صهًُح 

 يالؼظح :

أرظى يراتؼح واظثاخ كراب انُشاغ وذذرَة انطانة 

 ػهً انقراءج  ظُذا

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

Reading : ( Anchor ) Prepare and read the story (Sandwich Surprise) 
Pages 61-62-63 

Writing (Anchor) The story (Sandwich Surprise) Adjectives and 

nouns - Pages 56 -57 ( At school ). 

 االؼذ
 صفٍ

 انُىو األول 

 يا اصى انضُذج فاغًح رظً هللا ػُها 

 انىاظة 

 107ؼم كُف ذرصرف صفؽح رقى 

 

 انُىو انصاٍَ 

 َؼذد أهى صفاخ انضُذج فاغًح رظً هللا ػُها 

 انىاظة 

 113-112ؼم أَشطح انطانة صفؽح 

 

 انُىو انصانس 

 ذضًُغ صىرج انقذر 

 انىاظة 

  يٍ صىرج األػراف  206-204انرذرَة ػهً ذالوج اَِاخ 

 

يراتؼح قصح يهك انؽكاَاخ + رؼهرٍ يغ كهًح 

 57وٌ صَر
 Bridge to Success. Unit 6 ( My five Senses ) Worksheet (At school )  

 Practice reading the story ( Tick,tock,hop!) Learner’s Book Page 124 كراب انُشاغ 56+ص54ؼم ص واظة

 االشٍُُ
 .Bridge to Success -  Unit 7 (Let’s go ) Learner’s Book - Pages 137-138 59وص 58يرؼح انكراصٍ كراب انُشاغ ص صفٍ

 واظة
َضخ يٍ كراب انُشاغ "ارذفؼد صُؽاخ أوالد 

 انعُراٌ ......إنً .....اٌِ فهًد انضثة"
Practice for the dictation tomorrow  

 انصالشاء
 صفٍ

و+ػانى انؽشراخ  180انًفرداخ وانرراكُة ص

 182ص

 Dictation: I see with my eyes. 
I like the smell of flowers. 

The mango tastes sweet and juicy. 
The ball is round and hard. 

The fox is on the log.  

 61ؼم كراب انُشاغ ص  واظة
 Practice reading (Sssss …A snake ) Learner’s Book .Page 132 

  

 األرتؼاء
 Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go)  Learner’s Book  - Pages 139-140 انًضرغ + قراءج إشرائُح  صفٍ

 واظة
 ذصًُى وػًم ديُح انعىارب 

 
Bridge to Success -  Unit 7 (Let’s go ) - Activity Book - Page110. 

 انخًُش
 إيالء خارظٍ +انًضرغ  صفٍ

Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go) 
Learner’s Book  - Pages141-142 

Activity Book - Page 111. 

 Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go). Activity Book  - Page 112 كراب انطانة  179وص 178ؼم ص واظة
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 ( أ ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرصًُى وانركُىنىظُا انررتُح األخالقُح انذراصاخ االظرًاػُح انرَاظُاخ انؼهىو انًادج

 اذط انرؼهىَى

 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َصف انقًر . 

اٌ َىظػ صثة ظهىر انقًر تاشكال 

 يخرهفح .

 

 3َطرغ انطانة االػذاد انًكىَح يٍ 
 ارقاو

 َطرغ يغ وظىد اصفار

 َعرٌ اصرطالع انرأٌ

 َرصى ذًصُم تُاٍَ تانصىر

 

َرؼرف ػهً تؼط األنؼاب انشؼثُح فٍ دونح 

 االياراخ 

يٍ األنؼاب َضرُرط يارا ًَكٍ أٌ َرؼهى 

 انشؼثُح 

 ًَُز تٍُ انًىاقف انرٍ ذؼثر ػٍ األياَح 

َؼطٍ ذفضُرا صؽُؽا نهًصاترج وانًروَح  

 يا َُرط ػُها 

 To follow STEAM انرؼرف ػهً شخصُح يؽًذ خهف 
engineering process to 

design a mask. 

 االؼذ
 282كُف َري انقًر فٍ انهُم ؟ص صفٍ

 7يراظؼح انىؼذج 

 478 - 475ص 

 انُىو األول : األنؼاب انشؼثُح 

 واظة ظًغ صىر ػٍ تؼط األنؼاب انشؼثُح 

 

انُىو انصاٍَ : ؼصح َشاغ ػٍ األنؼاب 

 انشؼثُح 

 

 انُىو انصانس : درس األياَح 

 

 

 درس انًروَح 

واظة : كراتح ػٍ شخصُح اياراذُح 

 َرصف تانًصاترج 

Unit 2 
Make a mask to Fateen in 

the class . 
Activity 5 and 6 

 

 واظة
اؼعار ًَىرض الوظه انقًر اٌ ايكٍ 

. 
----- 

 االشٍُُ
 صفٍ

نًارا َضرطُغ رؤَح انقًر يٍ 

 284االرض ؟ص 

 

 غرغ االػذاد انًكىَح يٍ شالشح أرقاو

 456 - 451ص 

 

 ------  واظة

 انصالشاء
 288ياهٍ انُعىو ؟ص صفٍ

 انطرغ يغ وظىد األصفار

469 - 474 

 -------  واظة

 األرتؼاء
 291ؼم ص صفٍ

 اظراء اصرطالع انرأٌ

 494 - 489ص 

 --------- 290ؼم ص واظة

 انخًُش
 يهاراخ انؼهىو  صفٍ

 رصى انرًصُالخ انثُاَُح تانصىر

 500 - 495ص 

 --------  واظة
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 الخطة االسبوعية

 27/ 2/  2020إلــى        23/  2/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) ب الثاني:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼرتُح انررتُح اإلصاليُح انًادج

 َىاذط انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 رظً هللا ػُها–َثٍُ َضة انضُذج فاغًح 

َىظط دور انضُذج فاغًح فٍ ؼًاَح انُثٍ صهً هللا 

 ػهُه ػهُه وصهى فٍ يكح 

 ػراف(يٍ صىرج األ206-204َرهىا اَِاخ )

 َقرأ انطانة قراءج ظهرَح صهًُح 

 يالؼظح :

أرظى يراتؼح واظثاخ كراب انُشاغ وذذرَة انطانة ػهً انقراءج  

 ظُذا

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

Reading : ( Anchor ) Prepare and read the story (Sandwich 
Surprise) Pages 61-62-63 

Writing (Anchor) The story (Sandwich Surprise) 

Adjectives and nouns - Pages 56 -57 ( At school ). 

 االؼذ
 صفٍ

 انُىو األول 

 يا اصى انضُذج فاغًح رظً هللا ػُها 

 انىاظة 

 107ؼم كُف ذرصرف صفؽح رقى 

 

 انُىو انصاٍَ 

 ج فاغًح رظً هللا ػُها َؼذد أهى صفاخ انضُذ

 انىاظة 

 113-112ؼم أَشطح انطانة صفؽح 

 

 انُىو انصانس 

 ذضًُغ صىرج انقذر 

 انىاظة 

يٍ صىرج  206-204انرذرَة ػهً ذالوج اَِاخ 

 األػراف  

 

 57يراتؼح قصح يهك انؽكاَاخ + رؼهرٍ يغ كهًح َروٌ ص
 Bridge to Success. Unit 6 ( My five Senses ) Worksheet (At 

school )  

 كراب انُشاغ 56+ص54ؼم ص واظة
Practice reading the story ( Tick,tock,hop!) Learner’s Book 

Page 124 

 االشٍُُ
 59وص 58يرؼح انكراصٍ كراب انُشاغ ص صفٍ

Bridge to Success -  Unit 7 (Let’s go ) Learner’s Book - Pages 
137-138. 

 واظة
انُشاغ "ارذفؼد صُؽاخ أوالد انعُراٌ ......إنً َضخ يٍ كراب 

 .....اٌِ فهًد انضثة"
Practice for the dictation tomorrow  

 انصالشاء
 182و+ػانى انؽشراخ ص 180انًفرداخ وانرراكُة ص صفٍ

 Dictation: I see with my eyes. 
I like the smell of flowers. 

The mango tastes sweet and juicy. 
The ball is round and hard. 

The fox is on the log.  

 Practice reading (Sssss …A snake ) Learner’s Book .Page 132  61ؼم كراب انُشاغ ص  واظة

 األرتؼاء
 انًضرغ + قراءج إشرائُح  صفٍ

Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go)  Learner’s Book  - Pages 
139-140 

 اظةو
 ذصًُى وػًم ديُح انعىارب 

 

Bridge to Success -  Unit 7 (Let’s go ) - Activity Book - 
Page110. 

 انخًُش
 إيالء خارظٍ +انًضرغ  صفٍ

Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go) 
Learner’s Book  - Pages141-142 

Activity Book - Page 111. 

 Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go). Activity Book  - Page 112 طانة كراب ان 179وص 178ؼم ص واظة
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 ( ب ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرصًُى وانركُىنىظُا انررتُح األخالقُح انذراصاخ االظرًاػُح انرَاظُاخ انؼهىو انًادج

 َىاذط انرؼهى

 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َصف انقًر . 

تاشكال اٌ َىظػ صثة ظهىر انقًر 

 يخرهفح .

 

 3َطرغ انطانة االػذاد انًكىَح يٍ 
 ارقاو

 َطرغ يغ وظىد اصفار

 َعرٌ اصرطالع انرأٌ

 َرصى ذًصُم تُاٍَ تانصىر

 

َرؼرف ػهً تؼط األنؼاب انشؼثُح فٍ دونح 

 االياراخ 

َضرُرط يارا ًَكٍ أٌ َرؼهى يٍ األنؼاب 

 انشؼثُح 

 ًَُز تٍُ انًىاقف انرٍ ذؼثر ػٍ األياَح 

ذفضُرا صؽُؽا نهًصاترج وانًروَح   َؼطٍ

 يا َُرط ػُها 

 To follow STEAM انرؼرف ػهً شخصُح يؽًذ خهف 
engineering process to 

design a mask. 

 االؼذ
 282كُف َري انقًر فٍ انهُم ؟ص صفٍ

 7يراظؼح انىؼذج 

 478 - 475ص 

 انُىو األول : األنؼاب انشؼثُح 

 نشؼثُح واظة ظًغ صىر ػٍ تؼط األنؼاب ا

 

انُىو انصاٍَ : ؼصح َشاغ ػٍ األنؼاب 

 انشؼثُح 

 

 انُىو انصانس : درس األياَح 

 

 

 درس انًروَح 

واظة : كراتح ػٍ شخصُح اياراذُح 

 َرصف تانًصاترج 

Unit 2 
 

Make a mask to Fateen in 
the class . 

Activity 5 and 6 

 

 واظة
اؼعار ًَىرض الوظه انقًر اٌ ايكٍ 

. 
----- 

 االشٍُُ
 صفٍ

نًارا َضرطُغ رؤَح انقًر يٍ 

 284االرض ؟ص 

 

 غرغ االػذاد انًكىَح يٍ شالشح أرقاو

 456 - 451ص 

 

 ------  واظة

 انصالشاء
 288ياهٍ انُعىو ؟ص صفٍ

 انطرغ يغ وظىد األصفار

469 - 474 

 -------  واظة

 األرتؼاء
 291ؼم ص صفٍ

 اظراء اصرطالع انرأٌ

 494 - 489ص 

 --------- 290ؼم ص واظة

 انخًُش
 يهاراخ انؼهىو  صفٍ

 رصى انرًصُالخ انثُاَُح تانصىر

 500 - 495ص 

 --------  واظة
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 الخطة االسبوعية

 27/ 2/  2020إلــى        23/  2/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) ج الثاني:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼرتُح صاليُحانررتُح اإل انًادج

 َىاذط انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

رظً هللا –َثٍُ َضة انضُذج فاغًح 

 ػُها

َىظط دور انضُذج فاغًح فٍ ؼًاَح 

 انُثٍ صهً هللا ػهُه ػهُه وصهى فٍ يكح 

(يٍ صىرج 206-204َرهىا اَِاخ )

 األػراف

 َقرأ انطانة قراءج صؽُؽح يغ انعثػ 

ل صىر وَكرة تطاقح ذهُةح يغ يراػاج َكرة انطانة  قصح يٍ خال

 ػُاصر انثطاقح 

 يالؼظح)انرركُز ػهً انقراءج وانكراتح (يغ ذًُُاذٍ نهعًُغ تانرىفُق

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

Reading : ( Anchor ) Prepare and read the story (Sandwich Surprise) 
Pages 61-62-63 

Writing (Anchor) The story (Sandwich Surprise) Adjectives and nouns 

- Pages 56 -57 ( At school ). 

 االؼذ
 صفٍ

 انُىو األول 

 يا اصى انضُذج فاغًح رظً هللا ػُها 

 انىاظة 

 107ؼم كُف ذرصرف صفؽح رقى 

 

 انُىو انصاٍَ 

انضُذج فاغًح رظً هللا َؼذد أهى صفاخ 

 ػُها 

 انىاظة 

 113-112ؼم أَشطح انطانة صفؽح 

 

 انُىو انصانس 

 ذضًُغ صىرج انقذر 

 انىاظة 

 206-204انرذرَة ػهً ذالوج اَِاخ 

 يٍ صىرج األػراف  

  Bridge to Success. Unit 6 ( My five Senses ) Worksheet (At school )  يٍ كراب انُشاغ 58قراءج قصح يرؼح انكراصٍ صـ

 Practice reading the story ( Tick,tock,hop!) Learner’s Book Page 124 انُشاغ األول فقػ 178انرذرَة ػهً انًطهىب فٍ صـ واظة

 االشٍُُ
 صفٍ

يٍ كراب انطانة أرظى انرذرَة ػهً انُصُؽح انرٍ  178ذؽذز صـ

 انعُذبصُقذيها انطانة نهعُذب ورأَه فٍ يىقف انؽُىاَاخ يٍ 
Bridge to Success -  Unit 7 (Let’s go ) Learner’s Book - Pages 137-138. 

 واظة
انرذرَة ػهً يىاظُغ انكراتح اصرؼذادا الخرثار انكراتح )كراتح قصح يٍ 

 خالل انصىر وتطاقح ذهُةح وغُرها يٍ يىظىػاخ انكراتح انضاتقح (
Practice for the dictation tomorrow  

 شاءانصال
 181انًفرداخ وانرراكُة صـ صفٍ

 Dictation: I see with my eyes. 
I like the smell of flowers. 

The mango tastes sweet and juicy. 
The ball is round and hard. 

The fox is on the log.  

 Practice reading (Sssss …A snake ) Learner’s Book .Page 132   واظة

 تؼاءاألر
 Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go)  Learner’s Book  - Pages 139-140 يُاقشح ػانى انؽشراخ  صفٍ

 واظة
 

 فٍ ظًم يفُذج تذفرر انُضخ 181ذىظُف أرتغ يفرداخ يٍ صـ
Bridge to Success -  Unit 7 (Let’s go ) - Activity Book - Page110. 

 انخًُش
 +إيالء اخرثارٌ تذوٌ ذذرَة184نى انؽشراخ صـيراتؼح درس ػا صفٍ

Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go) 
Learner’s Book  - Pages141-142 

Activity Book - Page 111. 

 Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go). Activity Book  - Page 112 انقراءج واظة َىيٍ  واظة
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 ( ج ) يالثان:  الصف والشعبةتابع 
  

 انرصًُى وانركُىنىظُا انررتُح األخالقُح انذراصاخ االظرًاػُح انرَاظُاخ انؼهىو انًادج

 َىاذط انرؼهى

 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َصف انقًر . 

اٌ َىظػ صثة ظهىر انقًر 

 تاشكال يخرهفح .

 

َطرغ انطانة االػذاد انًكىَح يٍ 

 ارقاو 3

 َطرغ يغ وظىد اصفار

 َعرٌ اصرطالع انرأٌ

 

ؼرف ػهً تؼط األنؼاب انشؼثُح فٍ دونح َر

 االياراخ 

َضرُرط يارا ًَكٍ أٌ َرؼهى يٍ األنؼاب 

 انشؼثُح 

 ًَُز تٍُ انًىاقف انرٍ ذؼثر ػٍ األياَح 

َؼطٍ ذفضُرا صؽُؽا نهًصاترج وانًروَح  

 يا َُرط ػُها 

 To follow STEAM انرؼرف ػهً شخصُح يؽًذ خهف 
engineering process to 

design a mask. 

 االؼذ
 282كُف َري انقًر فٍ انهُم ؟ص صفٍ

غرغ االػذاد انًكىَح يٍ شالشح 

 أرقاو

 456 - 451ص 

 انُىو األول : األنؼاب انشؼثُح 

 واظة ظًغ صىر ػٍ تؼط األنؼاب انشؼثُح 

 

انُىو انصاٍَ : ؼصح َشاغ ػٍ األنؼاب 

 انشؼثُح 

 

 انُىو انصانس : درس األياَح 

 

 

 درس انًروَح 

: كراتح ػٍ شخصُح اياراذُح واظة 

 َرصف تانًصاترج 

Unit 2 
 

Make a mask to Fateen in 
the class . 

Activity 5 and 6 

 

 واظة
اؼعار ًَىرض الوظه انقًر اٌ 

 ايكٍ .
----- 

 االشٍُُ
 صفٍ

نًارا َضرطُغ رؤَح انقًر يٍ 

 284االرض ؟ص 

 

اػادج كراتح يضائم غرغ االػذاد 

 ارقاو  انًكىَح يٍ شالشح

 

 ------  واظة

 انصالشاء
 اصرراذُعُح ؼم انًضائم  288ياهٍ انُعىو ؟ص صفٍ

 -------  واظة

 األرتؼاء
 291ؼم ص صفٍ

 انطرغ يغ وظىد األصفار

469 - 474 

 --------- 290ؼم ص واظة

 انخًُش
 يهاراخ انؼهىو  صفٍ

 اظراء اصرطالع انرأٌ

 494 - 489ص 

 --------  واظة
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 الخطة االسبوعية
 27/ 2/  2020إلــى        23/  2/  2020لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثاني:  الصف والشعبة
  

 English انهغح انؼرتُح انررتُح اإلصاليُح انًادج

 َىاذط انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 رظً هللا ػُها–َثٍُ َضة انضُذج فاغًح 

فٍ ؼًاَح انُثٍ صهً هللا َىظط دور انضُذج فاغًح 

 ػهُه ػهُه وصهى فٍ يكح 

 (يٍ صىرج األػراف206-204َرهىا اَِاخ )

 َقرأ انطانة قراءج ظهرَح صهًُح 

 يالؼظح :

أرظى يراتؼح واظثاخ كراب انُشاغ وذذرَة انطانة ػهً انقراءج  

 ظُذا

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

Reading : ( Anchor ) Prepare and read the story (Sandwich 
Surprise) Pages 61-62-63 

Writing (Anchor) The story (Sandwich Surprise) 

Adjectives and nouns - Pages 56 -57 ( At school ). 

 االؼذ
 صفٍ

 انُىو األول 

 هللا ػُها يا اصى انضُذج فاغًح رظً 

 انىاظة 

 107ؼم كُف ذرصرف صفؽح رقى 

 

 انُىو انصاٍَ 

 َؼذد أهى صفاخ انضُذج فاغًح رظً هللا ػُها 

 انىاظة 

 113-112ؼم أَشطح انطانة صفؽح 

 

 انُىو انصانس 

 ذضًُغ صىرج انقذر 

 انىاظة 

يٍ صىرج  206-204انرذرَة ػهً ذالوج اَِاخ 

 األػراف  

 

 57+ رؼهرٍ يغ كهًح َروٌ صيراتؼح قصح يهك انؽكاَاخ 
 Bridge to Success. Unit 6 ( My five Senses ) Worksheet (At 

school )  

 كراب انُشاغ 56+ص54ؼم ص واظة
Practice reading the story ( Tick,tock,hop!) Learner’s Book 

Page 124 

 االشٍُُ
 59وص 58يرؼح انكراصٍ كراب انُشاغ ص صفٍ

Bridge to Success -  Unit 7 (Let’s go ) Learner’s Book - Pages 
137-138. 

 واظة
َضخ يٍ كراب انُشاغ "ارذفؼد صُؽاخ أوالد انعُراٌ ......إنً 

 .....اٌِ فهًد انضثة"
Practice for the dictation tomorrow  

 انصالشاء
 182و+ػانى انؽشراخ ص 180انًفرداخ وانرراكُة ص صفٍ

 Dictation: I see with my eyes. 
I like the smell of flowers. 

The mango tastes sweet and juicy. 
The ball is round and hard. 

The fox is on the log.  

 Practice reading (Sssss …A snake ) Learner’s Book .Page 132  61ؼم كراب انُشاغ ص  واظة

 األرتؼاء
 انًضرغ + قراءج إشرائُح  صفٍ

Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go)  Learner’s Book  - Pages 
139-140 

 واظة
 ذصًُى وػًم ديُح انعىارب 

 

Bridge to Success -  Unit 7 (Let’s go ) - Activity Book - 
Page110. 

 انخًُش
 إيالء خارظٍ +انًضرغ  صفٍ

Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go) 
Learner’s Book  - Pages141-142 

Activity Book - Page 111. 

 Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go). Activity Book  - Page 112 كراب انطانة  179وص 178ؼم ص واظة
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 ( د ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرصًُى وانركُىنىظُا األخالقُح انررتُح انذراصاخ االظرًاػُح انرَاظُاخ انؼهىو انًادج

 َىاذط انرؼهى

 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َصف انقًر . 

اٌ َىظػ صثة ظهىر انقًر 

 تاشكال يخرهفح .

 

 

 اصفار وظىد يغ َطرغ

 انرأٌ اصرطالع َعرٌ

  رتانصى تُاٍَ ذًصُم َرصى

َرؼرف ػهً تؼط األنؼاب انشؼثُح فٍ دونح 

 االياراخ 

األنؼاب َضرُرط يارا ًَكٍ أٌ َرؼهى يٍ 

 انشؼثُح 

 ًَُز تٍُ انًىاقف انرٍ ذؼثر ػٍ األياَح 

َؼطٍ ذفضُرا صؽُؽا نهًصاترج وانًروَح  

 يا َُرط ػُها 

 To follow STEAM انرؼرف ػهً شخصُح يؽًذ خهف 
engineering process to 

design a mask. 

 االؼذ
 ذفكُك انًةاخ نهطرغ 282كُف َري انقًر فٍ انهُم ؟ص صفٍ

 ول : األنؼاب انشؼثُح انُىو األ

 واظة ظًغ صىر ػٍ تؼط األنؼاب انشؼثُح 

 

انُىو انصاٍَ : ؼصح َشاغ ػٍ األنؼاب 

 انشؼثُح 

 

 انُىو انصانس : درس األياَح 

 

 

 درس انًروَح 

واظة : كراتح ػٍ شخصُح اياراذُح 

 َرصف تانًصاترج 

Unit 2 
 

Make a mask to Fateen in 
the class . 

Activity 5 and 6 

 

 واظة
اؼعار ًَىرض الوظه انقًر اٌ 

 ايكٍ .
- 

 االشٍُُ
 صفٍ

نًارا َضرطُغ رؤَح انقًر يٍ 

 284االرض ؟ص 

 

 اػادج كراتح يضائم انطرغ

 

 -  واظة

 انصالشاء
 اصرراذُعُاخ ؼم انًضائم 288ياهٍ انُعىو ؟ص صفٍ

 -  واظة

 األرتؼاء
 ارانطرغ يغ وظىد االصف 291ؼم ص صفٍ

 - 290ؼم ص واظة

 انخًُش
 انطرغ يغ وظىد االصفار يهاراخ انؼهىو  صفٍ

 -  واظة
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 الخطة االسبوعية

 27/ 2/  2020إلــى        23/  2/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) هـ الثاني:  الصف والشعبة

  

 English انهغح انؼرتُح انررتُح اإلصاليُح انًادج

 ىَىاذط انرؼه
 
 

 ىوـــانــُ

 رظً هللا ػُها–َثٍُ َضة انضُذج فاغًح 

َىظط دور انضُذج فاغًح فٍ ؼًاَح انُثٍ صهً هللا 

 ػهُه ػهُه وصهى فٍ يكح 

 (يٍ صىرج األػراف206-204َرهىا اَِاخ )

 َقرأ انطانة قراءج ظهرَح صهًُح 

 يالؼظح :

 أرظى يراتؼح واظثاخ كراب انُشاغ وذذرَة انطانة ػهً انقراءج 

 ظُذا

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

Reading : ( Anchor ) Prepare and read the story (Sandwich 
Surprise) Pages 61-62-63 

Writing (Anchor) The story (Sandwich Surprise) 

Adjectives and nouns - Pages 56 -57 ( At school ). 

 االؼذ
 صفٍ

 انُىو األول 

 يا اصى انضُذج فاغًح رظً هللا ػُها 

 انىاظة 

 107ؼم كُف ذرصرف صفؽح رقى 

 

 انُىو انصاٍَ 

 َؼذد أهى صفاخ انضُذج فاغًح رظً هللا ػُها 

 انىاظة 

 113-112ؼم أَشطح انطانة صفؽح 

 

 انُىو انصانس 

 ذضًُغ صىرج انقذر 

 انىاظة 

يٍ صىرج  206-204رذرَة ػهً ذالوج اَِاخ ان

 األػراف  

 

 57يراتؼح قصح يهك انؽكاَاخ + رؼهرٍ يغ كهًح َروٌ ص
 Bridge to Success. Unit 6 ( My five Senses ) Worksheet (At 

school )  

 كراب انُشاغ 56+ص54ؼم ص واظة
Practice reading the story ( Tick,tock,hop!) Learner’s Book 

Page 124 

 االشٍُُ
 59وص 58يرؼح انكراصٍ كراب انُشاغ ص صفٍ

Bridge to Success -  Unit 7 (Let’s go ) Learner’s Book - Pages 
137-138. 

 واظة
َضخ يٍ كراب انُشاغ "ارذفؼد صُؽاخ أوالد انعُراٌ ......إنً 

 .....اٌِ فهًد انضثة"
Practice for the dictation tomorrow  

 انصالشاء
 182و+ػانى انؽشراخ ص 180انًفرداخ وانرراكُة ص صفٍ

 Dictation: I see with my eyes. 
I like the smell of flowers. 

The mango tastes sweet and juicy. 
The ball is round and hard. 

The fox is on the log.  

 Practice reading (Sssss …A snake ) Learner’s Book .Page 132  61ؼم كراب انُشاغ ص  واظة

 األرتؼاء
 انًضرغ + قراءج إشرائُح  صفٍ

Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go)  Learner’s Book  - Pages 
139-140 

 واظة
 ذصًُى وػًم ديُح انعىارب 

 

Bridge to Success -  Unit 7 (Let’s go ) - Activity Book - 
Page110. 

 ُشانخً
 إيالء خارظٍ +انًضرغ  صفٍ

Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go) 
Learner’s Book  - Pages141-142 

Activity Book - Page 111. 

 Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go). Activity Book  - Page 112 كراب انطانة  179وص 178ؼم ص واظة
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 ( ـه ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرصًُى وانركُىنىظُا انررتُح األخالقُح انذراصاخ االظرًاػُح انرَاظُاخ انؼهىو انًادج

 َىاذط انرؼهى

 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َصف انقًر . 

اٌ َىظػ صثة ظهىر انقًر 

 تاشكال يخرهفح .

 

 

 اصفار وظىد يغ َطرغ

 انرأٌ اصرطالع َعرٌ

  رتانصى تُاٍَ ذًصُم َرصى

انشؼثُح فٍ دونح  َرؼرف ػهً تؼط األنؼاب

 االياراخ 

َضرُرط يارا ًَكٍ أٌ َرؼهى يٍ األنؼاب 

 انشؼثُح 

 ًَُز تٍُ انًىاقف انرٍ ذؼثر ػٍ األياَح 

َؼطٍ ذفضُرا صؽُؽا نهًصاترج وانًروَح  

 يا َُرط ػُها 

 To follow STEAM انرؼرف ػهً شخصُح يؽًذ خهف 
engineering process to 

design a mask. 

 االؼذ
 ذفكُك انًةاخ نهطرغ 282ُف َري انقًر فٍ انهُم ؟صك صفٍ

 انُىو األول : األنؼاب انشؼثُح 

 واظة ظًغ صىر ػٍ تؼط األنؼاب انشؼثُح 

 

انُىو انصاٍَ : ؼصح َشاغ ػٍ األنؼاب 

 انشؼثُح 

 

 انُىو انصانس : درس األياَح 

 

 

 درس انًروَح 

واظة : كراتح ػٍ شخصُح اياراذُح 

 َرصف تانًصاترج 

Unit 2 
 

Make a mask to Fateen in 
the class . 

Activity 5 and 6 

 

 واظة
اؼعار ًَىرض الوظه انقًر اٌ 

 ايكٍ .
- 

 االشٍُُ
 صفٍ

نًارا َضرطُغ رؤَح انقًر يٍ 

 284االرض ؟ص 

 

 اػادج كراتح يضائم انطرغ

 

 -  واظة

 انصالشاء
 اصرراذُعُاخ ؼم انًضائم 288ياهٍ انُعىو ؟ص صفٍ

 -  واظة

 األرتؼاء
 انطرغ يغ وظىد االصفار 291ؼم ص صفٍ

 - 290ؼم ص واظة

 انخًُش
 انطرغ يغ وظىد االصفار يهاراخ انؼهىو  صفٍ

 -  واظة
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 الخطة االسبوعية

 27/ 2/  2020إلــى        23/  2/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) و الثاني:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼرتُح انررتُح اإلصاليُح ادجانً

 َىاذط انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 رظً هللا ػُها–َثٍُ َضة انضُذج فاغًح 

َىظط دور انضُذج فاغًح فٍ ؼًاَح انُثٍ 

 صهً هللا ػهُه ػهُه وصهى فٍ يكح 

(يٍ صىرج 206-204َرهىا اَِاخ )

 األػراف

 َقرأ انطانة قراءج صؽُؽح يغ انعثػ 

طانة  قصح يٍ خالل صىر وَكرة تطاقح ذهُةح يغ يراػاج َكرة ان

 ػُاصر انثطاقح 

يالؼظح)انرركُز ػهً انقراءج وانكراتح (يغ ذًُُاذٍ نهعًُغ 

 تانرىفُق 

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

Reading : ( Anchor ) Prepare and read the story (Sandwich Surprise) 
Pages 61-62-63 

Writing (Anchor) The story (Sandwich Surprise) Adjectives 

and nouns - Pages 56 -57 ( At school ). 

 االؼذ
 صفٍ

 انُىو األول 

 يا اصى انضُذج فاغًح رظً هللا ػُها 

 انىاظة 

 107ؼم كُف ذرصرف صفؽح رقى 

 

  انُىو انصاٍَ

َؼذد أهى صفاخ انضُذج فاغًح رظً هللا 

 ػُها 

 انىاظة 

 113-112ؼم أَشطح انطانة صفؽح 

 

 انُىو انصانس 

 ذضًُغ صىرج انقذر 

 انىاظة 

يٍ  206-204انرذرَة ػهً ذالوج اَِاخ 

 صىرج األػراف  

 

  Bridge to Success. Unit 6 ( My five Senses ) Worksheet (At school )  يٍ كراب انُشاغ 58قراءج قصح يرؼح انكراصٍ صـ

 Practice reading the story ( Tick,tock,hop!) Learner’s Book Page 124 187انرذرَة ػهً انًطهىب فٍ صـ واظة

 االشٍُُ

 صفٍ
يٍ كراب انطانة أرظى انرذرَة ػهً انُصُؽح انرٍ  178ذؽذز صـ

 انعُذبصُقذيها انطانة نهعُذب ورأَه فٍ يىقف انؽُىاَاخ يٍ 
Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go )Learner’s Book - Pages 137-138. 

 واظة
انرذرَة ػهً يىاظُغ انكراتح اصرؼذادا الخرثار انكراتح )كراتح قصح 

يٍ خالل انصىر وتطاقح ذهُةح وغُرها يٍ يىظىػاخ انكراتح 

 انضاتقح (

Practice for the dictation tomorrow  

 ءانصالشا
 181انًفرداخ وانرراكُة صـ صفٍ

 Dictation: I see with my eyes. 
I like the smell of flowers. 

The mango tastes sweet and juicy. 
The ball is round and hard. 

The fox is on the log.  

 Practice reading (Sssss …A snake ) Learner’s Book .Page 132  يٍ كراب انطانة 178واظة ذصًُى تطاقح نهعُذب صـ  واظة

 األرتؼاء
 Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go)  Learner’s Book - Pages 139-140 يُاقشح ػانى انؽشراخ  صفٍ

 واظة
 

 فٍ ظًم يفُذج تذفرر انُضخ 181ذىظُف أرتغ يفرداخ يٍ صـ
Bridge to Success -  Unit 7 (Let’s go ) - Activity Book - Page110. 

 انخًُش
 +إيالء اخرثارٌ تذوٌ ذذرَة184يراتؼح درس ػانى انؽشراخ صـ صفٍ

Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go) 
Learner’s Book  - Pages141-142 

Activity Book - Page 111. 

 Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go). Activity Book  - Page 112 انقراءج واظة َىيٍ  واظة
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 ( و ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرصًُى وانركُىنىظُا انررتُح األخالقُح انذراصاخ االظرًاػُح انرَاظُاخ انؼهىو انًادج

 َىاذط انرؼهى

 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َصف انقًر . 

اٌ َىظػ صثة ظهىر انقًر 

 تاشكال يخرهفح .

 

َطرغ انطانة االػذاد انًكىَح يٍ 

 ارقاو 3

 َطرغ يغ وظىد اصفار

 َعرٌ اصرطالع انرأٌ

 

َرؼرف ػهً تؼط األنؼاب انشؼثُح فٍ دونح 

 االياراخ 

َضرُرط يارا ًَكٍ أٌ َرؼهى يٍ األنؼاب 

 انشؼثُح 

 ًَُز تٍُ انًىاقف انرٍ ذؼثر ػٍ األياَح 

َؼطٍ ذفضُرا صؽُؽا نهًصاترج وانًروَح  

 يا َُرط ػُها 

 To follow STEAM انرؼرف ػهً شخصُح يؽًذ خهف 
engineering process to 

design a mask. 

 االؼذ
 282كُف َري انقًر فٍ انهُم ؟ص صفٍ

غرغ االػذاد انًكىَح يٍ شالشح 

 أرقاو

 456 - 451ص 

 انُىو األول : األنؼاب انشؼثُح 

 واظة ظًغ صىر ػٍ تؼط األنؼاب انشؼثُح 

 

انُىو انصاٍَ : ؼصح َشاغ ػٍ األنؼاب 

 انشؼثُح 

 

 نصانس : درس األياَح انُىو ا

 

 

 درس انًروَح 

واظة : كراتح ػٍ شخصُح اياراذُح 

 َرصف تانًصاترج 

Unit 2 
 

Make a mask to Fateen in 
the class . 

Activity 5 and 6 

 

 واظة
اؼعار ًَىرض الوظه انقًر اٌ 

 ايكٍ .
----- 

 االشٍُُ
 صفٍ

نًارا َضرطُغ رؤَح انقًر يٍ 

 284االرض ؟ص 

 

كراتح يضائم غرغ االػذاد  اػادج

 انًكىَح يٍ شالشح ارقاو 

 

 ------  واظة

 انصالشاء
 اصرراذُعُح ؼم انًضائم  288ياهٍ انُعىو ؟ص صفٍ

 -------  واظة

 األرتؼاء
 291ؼم ص صفٍ

 انطرغ يغ وظىد األصفار

469 - 474 

 --------- 290ؼم ص واظة

 انخًُش
 ىو يهاراخ انؼه صفٍ

 اظراء اصرطالع انرأٌ

 494 - 489ص 

 --------  واظة
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 الخطة االسبوعية

 27/ 2/  2020إلــى        23/  2/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) ز الثاني:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼرتُح انررتُح اإلصاليُح انًادج

 َىاذط انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 رظً هللا ػُها–اغًح َثٍُ َضة انضُذج ف

َىظط دور انضُذج فاغًح فٍ ؼًاَح انُثٍ صهً هللا 

 ػهُه ػهُه وصهى فٍ يكح 

 (يٍ صىرج األػراف206-204َرهىا اَِاخ )

 َقرأ انطانة قراءج ظهرَح صهًُح 

 يالؼظح :

أرظى يراتؼح واظثاخ كراب انُشاغ وذذرَة انطانة ػهً انقراءج  

 ظُذا

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

Reading : ( Anchor ) Prepare and read the story (Sandwich 
Surprise) Pages 61-62-63 

Writing (Anchor) The story (Sandwich Surprise) 

Adjectives and nouns - Pages 56 -57 ( At school ). 

 االؼذ
 صفٍ

 انُىو األول 

 يا اصى انضُذج فاغًح رظً هللا ػُها 

 انىاظة 

 107ؼم كُف ذرصرف صفؽح رقى 

 

 انُىو انصاٍَ 

 َؼذد أهى صفاخ انضُذج فاغًح رظً هللا ػُها 

 انىاظة 

 113-112ؼم أَشطح انطانة صفؽح 

 

 انُىو انصانس 

 ذضًُغ صىرج انقذر 

 انىاظة 

ٍ صىرج ي 206-204انرذرَة ػهً ذالوج اَِاخ 

 األػراف  

 

 57يراتؼح قصح يهك انؽكاَاخ + رؼهرٍ يغ كهًح َروٌ ص
 Bridge to Success. Unit 6 ( My five Senses ) Worksheet (At 

school )  

 كراب انُشاغ 56+ص54ؼم ص واظة
Practice reading the story ( Tick,tock,hop!) Learner’s Book 

Page 124 

 االشٍُُ
 59وص 58انكراصٍ كراب انُشاغ صيرؼح  صفٍ

Bridge to Success -  Unit 7 (Let’s go ) Learner’s Book - Pages 
137-138. 

 واظة
َضخ يٍ كراب انُشاغ "ارذفؼد صُؽاخ أوالد انعُراٌ ......إنً 

 .....اٌِ فهًد انضثة"
Practice for the dictation tomorrow  

 انصالشاء
 182و+ػانى انؽشراخ ص 180ُة صانًفرداخ وانرراك صفٍ

 Dictation: I see with my eyes. 
I like the smell of flowers. 

The mango tastes sweet and juicy. 
The ball is round and hard. 

The fox is on the log.  

 Practice reading (Sssss …A snake ) Learner’s Book .Page 132  61ؼم كراب انُشاغ ص  واظة

 األرتؼاء
 انًضرغ + قراءج إشرائُح  صفٍ

Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go)  Learner’s Book  - Pages 
139-140 

 واظة
 ذصًُى وػًم ديُح انعىارب 

 

Bridge to Success -  Unit 7 (Let’s go ) - Activity Book - 
Page110. 

 انخًُش
 إيالء خارظٍ +انًضرغ  صفٍ

Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go) 
Learner’s Book  - Pages141-142 

Activity Book - Page 111. 

 Bridge to Success - Unit 7 (Let’s go). Activity Book  - Page 112 كراب انطانة  179وص 178ؼم ص واظة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 

 

 

 انرصًُى وانركُىنىظُا انررتُح األخالقُح اصاخ االظرًاػُحانذر انرَاظُاخ انؼهىو انًادج

 َىاذط انرؼهى

 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َصف انقًر . 

اٌ َىظػ صثة ظهىر انقًر 

 تاشكال يخرهفح .

 

َطرغ انطانة االػذاد انًكىَح يٍ 

 ارقاو 3

 َطرغ يغ وظىد اصفار

 َعرٌ اصرطالع انرأٌ

 

َرؼرف ػهً تؼط األنؼاب انشؼثُح فٍ دونح 

 ياراخ اال

َضرُرط يارا ًَكٍ أٌ َرؼهى يٍ األنؼاب 

 انشؼثُح 

 ًَُز تٍُ انًىاقف انرٍ ذؼثر ػٍ األياَح 

َؼطٍ ذفضُرا صؽُؽا نهًصاترج وانًروَح  

 يا َُرط ػُها 

 To follow STEAM انرؼرف ػهً شخصُح يؽًذ خهف 
engineering process to 

design a mask. 

 االؼذ
 282ُم ؟صكُف َري انقًر فٍ انه صفٍ

غرغ االػذاد انًكىَح يٍ شالشح 

 أرقاو

 456 - 451ص 

 انُىو األول : األنؼاب انشؼثُح 

 واظة ظًغ صىر ػٍ تؼط األنؼاب انشؼثُح 

 

انُىو انصاٍَ : ؼصح َشاغ ػٍ األنؼاب 

 انشؼثُح 

 

 انُىو انصانس : درس األياَح 

 

 

 درس انًروَح 

واظة : كراتح ػٍ شخصُح اياراذُح 

 رج َرصف تانًصات

Unit 2 
 

Make a mask to Fateen in 
the class . 

Activity 5 and 6 

 

 واظة
اؼعار ًَىرض الوظه انقًر اٌ 

 ايكٍ .
----- 

 االشٍُُ
 صفٍ

نًارا َضرطُغ رؤَح انقًر يٍ 

 284االرض ؟ص 

 

اػادج كراتح يضائم غرغ االػذاد 

 انًكىَح يٍ شالشح ارقاو 

 

 ------  واظة

 ءانصالشا
 اصرراذُعُح ؼم انًضائم  288ياهٍ انُعىو ؟ص صفٍ

 -------  واظة

 األرتؼاء
 291ؼم ص صفٍ

 انطرغ يغ وظىد األصفار

469 - 474 

 --------- 290ؼم ص واظة

 انخًُش
 يهاراخ انؼهىو  صفٍ

 اظراء اصرطالع انرأٌ

 494 - 489ص 

 --------  واظة


