
 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 7/ 2/  2019إلــى        3/  2/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼرتٍح انررتٍح اإلساليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌسًغ انحذٌث انشرٌف انًسهى فً ػىٌ أخٍه-

 أللارتً  هٌذنم ػهى إحساَ-

 ػهى حرف انؼٍٍ وانغٍٍ نفظا وكراتح أٌ ٌرؼرف انطانة 

 اٌ ٌحهم  كهًاخ ذشرًم ػهى حرف انؼٍٍ وانغٍٍ 

To identify the five senses. 
To identify the function of each sense. 

Reading: Anchor/ Who will play with me? 
Prepare and read  
Pages(83-87) 

Writing : Anchor/ Page 68 

 ذاالح
 طفً

 انٍىو األول : 

 انًسهى فً ػىٌ أخٍه  طفً:

 03- 03واجة ص  تٍرً:

 

 انٍىو انثاًَ 

 : أحة أسرذً طفً

 03 - 03: واجة ص  تٍرً

 

 انٍىو انثانث

 : ذسًٍغ انحذٌث انشرٌف طفً

 : طًى شجرج نؼائهرك ػهى دفرر انررتً اإلساليٍحتٍرً 

 37و 30انرذرٌة ػهى لراءج طفحح 
Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 

Page 109   

  Collect pictures of the five senses 33و37و 37حم طفحاخ  واجة

 االثٍٍُ
 اػطاء حرف انؼٍٍ  طفً

Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 
Page 110-111   

 

 Activity Book Page 103 حم ذذرٌثاخ أدرس فً انثٍد نحرف انؼٍٍ  واجة

 انثالثاء
 37و37اانرذرٌة ػهى لراءج طفحح  طفً

Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 
Page 112-113   

 انرذرٌة ػهى اإليالء واجة
Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 

Page 115 Make it !   

 األرتؼاء
 طفً

 إيالء فً

 طاد طارق طائر طغٍر –ظرٌفح ظثٍح جًٍهح 

Discuss the functions of the five senses  
Worksheet  

 .Practice dictation at home حم ذذرٌثاخ أدرس فً انثٍد نحرف انغٍٍ واجة

 انخًٍس
 كراتح حرف انؼٍٍ وانغٍٍ داخم انظف يغ انًذ انطىٌم وانمظٍر طفً

Dictation: 
I can see with my eyes. 

I can smell with my nose. 
I can hear with my ear . 

I can touch with my hands. 

 Complete the worksheet at home  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انررتٍح األخاللٍح انذراساخ االجرًاػٍح انرٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌظف يراحم دورج انًاء

 ٌرؼرف ػهى اَىاع انسحة

 33حرى 33رة انطانة االػذاد يٍ ٌك

 ٌكرة انطانة انؼشراخ

 

 

 

 ٌسركشف دور انراوي فً سرد انمظض ٌرؼرف يهٍ االجذاد لذًٌا وذطىرها حذٌثا

 االحذ
 073دورج انًاء ص  طفً

حرى  073يٍ انظفحح  33االػذاد انررذٍثٍح حرى 

073 

 درس يهٍ يٍ تالدي 

 03انىاجة حم ص 

 

 

 

 درس يهٍ يٍ انؼانى 

  70جة ص انىا

 درس انراوي 

 تانكراب انًذرسً 07حم طفحح انىاجة 

 انىاجثاخ ذحذد تؼذ اَهاء انذرس ػٍ دورج انًاء  أو رسى احضار يجسى واجة

 االثٍٍُ
 070اَىاع انسحة ص  طفً

نهطرح و  33اخرثار لظٍر ثاًَ تذروس ذكىٌٍ 

 واسرخذاو انحمائك انًرراتطح نهجًغ وانطرح

 033حرى انظفحح  033ص  ػٍ اَىاع انسحة  احضار طىر واجة

 انثالثاء
 077انحم فً انكراب ص  طفً

حرى  070يٍ انظفحح   33حرى  33االػذاد يٍ 

077 

 انىاجثاخ ذحذد تؼذ اَهاء انذرس 077حم ص  واجة

 األرتؼاء
 073حرى  073انؼشراخ يٍ  073انحم فً انكراب ص  طفً

 حذد تؼذ اَهاء انذرسانىاجثاخ ذ --------- واجة

 انخًٍس
 070حرى  073انؼشراخ يٍ  033 - 033انحم فً انكراب ص  طفً

 - ---------- واجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 7/ 2/  2019إلــى        3/  2/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼرتٍح انررتٍح اإلساليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌسًغ انحذٌث انشرٌف انًسهى فً ػىٌ أخٍه-

 ٌذنم ػهى إحساَه أللارتً -

 أٌ ٌرؼرف انطانة ػهى حرف انؼٍٍ وانغٍٍ نفظا وكراتح 

 اٌ ٌحهم  كهًاخ ذشرًم ػهى حرف انؼٍٍ وانغٍٍ 

To identify the five senses. 
To identify the function of each sense. 

Reading: Anchor/ Who will play with me? 
Prepare and read  
Pages(83-87) 

Writing : Anchor/ Page 68 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول : 

 انًسهى فً ػىٌ أخٍه  طفً:

 03- 03واجة ص  تٍرً:

 

 انٍىو انثاًَ 

 : أحة أسرذً طفً

 03 - 03: واجة ص  تٍرً

 

 انٍىو انثانث

 انحذٌث انشرٌف : ذسًٍغ طفً

 : طًى شجرج نؼائهرك ػهى دفرر انررتً اإلساليٍحتٍرً 

 37و 30انرذرٌة ػهى لراءج طفحح 
Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 

Page 109   

  Collect pictures of the five senses 33و37و 37حم طفحاخ  واجة

 االثٍٍُ
 اػطاء حرف انؼٍٍ  طفً

Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 
Page 110-111   

 

 Activity Book Page 103 حم ذذرٌثاخ أدرس فً انثٍد نحرف انؼٍٍ  واجة

 انثالثاء
 37و37اانرذرٌة ػهى لراءج طفحح  طفً

Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 
Page 112-113   

 انرذرٌة ػهى اإليالء واجة
Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 

Page 115 Make it !   

 األرتؼاء
 طفً

 إيالء فً

 طاد طارق طائر طغٍر –ظرٌفح ظثٍح جًٍهح 

Discuss the functions of the five senses  
Worksheet  

 .Practice dictation at home حم ذذرٌثاخ أدرس فً انثٍد نحرف انغٍٍ واجة

 انخًٍس
 انؼٍٍ وانغٍٍ داخم انظف يغ انًذ انطىٌم وانمظٍركراتح حرف  طفً

Dictation: 
I can see with my eyes. 

I can smell with my nose. 
I can hear with my ear . 

I can touch with my hands. 

 Complete the worksheet at home  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ب ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انررتٍح األخاللٍح انذراساخ االجرًاػٍح خانرٌاضٍا انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌظف يراحم دورج انًاء

 ٌرؼرف ػهى اَىاع انسحة

 33حرى 33ٌكرة انطانة االػذاد يٍ 

 ٌكرة انطانة انؼشراخ

 

 

 

 ٌسركشف دور انراوي فً سرد انمظض ٌرؼرف يهٍ االجذاد لذًٌا وذطىرها حذٌثا

 االحذ
 073ص دورج انًاء  طفً

حرى  073يٍ انظفحح  33االػذاد انررذٍثٍح حرى 

073 

 درس يهٍ يٍ تالدي 

 03انىاجة حم ص 

 

 

 

 درس يهٍ يٍ انؼانى 

  70انىاجة ص 

 درس انراوي 

 تانكراب انًذرسً 07انىاجة حم طفحح 

 انىاجثاخ ذحذد تؼذ اَهاء انذرس احضار يجسى أو رسى ػٍ دورج انًاء  واجة

 االثٍٍُ
 070ع انسحة ص اَىا طفً

نهطرح و  33اخرثار لظٍر ثاًَ تذروس ذكىٌٍ 

 واسرخذاو انحمائك انًرراتطح نهجًغ وانطرح

 033حرى انظفحح  033ص  احضار طىر ػٍ اَىاع انسحة  واجة

 انثالثاء
 077انحم فً انكراب ص  طفً

حرى  070يٍ انظفحح   33حرى  33االػذاد يٍ 

077 

 خ ذحذد تؼذ اَهاء انذرسانىاجثا 077حم ص  واجة

 األرتؼاء
 073حرى  073انؼشراخ يٍ  073انحم فً انكراب ص  طفً

 انىاجثاخ ذحذد تؼذ اَهاء انذرس --------- واجة

 انخًٍس
 070حرى  073انؼشراخ يٍ  033 - 033انحم فً انكراب ص  طفً

 - ---------- واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 7/ 2/  2019إلــى        3/  2/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ج األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼرتٍح انررتٍح اإلساليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌسًغ انحذٌث انشرٌف انًسهى فً ػىٌ أخٍه-

 ٌذنم ػهى إحساَه أللارتً -

 أٌ ٌرؼرف انطانة ػهى حرف انؼٍٍ وانغٍٍ نفظا وكراتح 

 اٌ ٌحهم  كهًاخ ذشرًم ػهى حرف انؼٍٍ وانغٍٍ 

To identify the five senses. 
To identify the function of each sense. 

Reading: Anchor/ Who will play with me? 
Prepare and read  
Pages(83-87) 

Writing : Anchor/ Page 68 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول : 

 ً ػىٌ أخٍه انًسهى ف طفً:

 03- 03واجة ص  تٍرً:

 

 انٍىو انثاًَ 

 : أحة أسرذً طفً

 03 - 03: واجة ص  تٍرً

 

 انٍىو انثانث

 : ذسًٍغ انحذٌث انشرٌف طفً

 : طًى شجرج نؼائهرك ػهى دفرر انررتً اإلساليٍحتٍرً 

 37و 30انرذرٌة ػهى لراءج طفحح 
Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 

Page 109   

  Collect pictures of the five senses 33و37و 37حم طفحاخ  واجة

 االثٍٍُ
 اػطاء حرف انؼٍٍ  طفً

Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 
Page 110-111   

 

 Activity Book Page 103 حم ذذرٌثاخ أدرس فً انثٍد نحرف انؼٍٍ  واجة

 انثالثاء
 37و37فحح اانرذرٌة ػهى لراءج ط طفً

Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 
Page 112-113   

 انرذرٌة ػهى اإليالء واجة
Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 

Page 115 Make it !   

 األرتؼاء
 طفً

 إيالء فً

 طاد طارق طائر طغٍر –ظرٌفح ظثٍح جًٍهح 

Discuss the functions of the five senses  
Worksheet  

 .Practice dictation at home حم ذذرٌثاخ أدرس فً انثٍد نحرف انغٍٍ واجة

 انخًٍس
 كراتح حرف انؼٍٍ وانغٍٍ داخم انظف يغ انًذ انطىٌم وانمظٍر طفً

Dictation: 
I can see with my eyes. 

I can smell with my nose. 
I can hear with my ear . 

I can touch with my hands. 

 Complete the worksheet at home  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) األول:  الصف والشعبةتابع 
  

 انررتٍح األخاللٍح انذراساخ االجرًاػٍح انرٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌظف يراحم دورج انًاء

 ٌرؼرف ػهى اَىاع انسحة

 33حرى 33ٌكرة انطانة االػذاد يٍ 

 ة انطانة انؼشراخٌكر

 

 

 

 ٌسركشف دور انراوي فً سرد انمظض ٌرؼرف يهٍ االجذاد لذًٌا وذطىرها حذٌثا

 االحذ
 073دورج انًاء ص  طفً

حرى  073يٍ انظفحح  33االػذاد انررذٍثٍح حرى 

073 

 درس يهٍ يٍ تالدي 

 03انىاجة حم ص 

 

 

 

 درس يهٍ يٍ انؼانى 

  70انىاجة ص 

 درس انراوي 

 تانكراب انًذرسً 07حح انىاجة حم طف

 انىاجثاخ ذحذد تؼذ اَهاء انذرس احضار يجسى أو رسى ػٍ دورج انًاء  واجة

 االثٍٍُ
 070اَىاع انسحة ص  طفً

نهطرح و  33اخرثار لظٍر ثاًَ تذروس ذكىٌٍ 

 واسرخذاو انحمائك انًرراتطح نهجًغ وانطرح

 033 حرى انظفحح 033ص  احضار طىر ػٍ اَىاع انسحة  واجة

 انثالثاء
 077انحم فً انكراب ص  طفً

حرى  070يٍ انظفحح   33حرى  33االػذاد يٍ 

077 

 انىاجثاخ ذحذد تؼذ اَهاء انذرس 077حم ص  واجة

 األرتؼاء
 073حرى  073انؼشراخ يٍ  073انحم فً انكراب ص  طفً

 انىاجثاخ ذحذد تؼذ اَهاء انذرس --------- واجة

 انخًٍس
 070حرى  073انؼشراخ يٍ  033 - 033انحم فً انكراب ص  طفً

 - ---------- واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 7/ 2/  2019إلــى        3/  2/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د األول:  الصف والشعبة
  

 English انهغح انؼرتٍح انررتٍح اإلساليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 انحذٌث انشرٌف انًسهى فً ػىٌ أخٍه ٌسًغ-

 ٌذنم ػهى إحساَه أللارتً -

 أٌ ٌرؼرف انطانة ػهى حرف انؼٍٍ وانغٍٍ نفظا وكراتح 

 اٌ ٌحهم  كهًاخ ذشرًم ػهى حرف انؼٍٍ وانغٍٍ 

To identify the five senses. 
To identify the function of each sense. 

Reading: Anchor/ Who will play with me? 
Prepare and read  
Pages(83-87) 

Writing : Anchor/ Page 68 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول : 

 انًسهى فً ػىٌ أخٍه  طفً:

 03- 03واجة ص  تٍرً:

 

 انٍىو انثاًَ 

 : أحة أسرذً طفً

 03 - 03: واجة ص  تٍرً

 

 انٍىو انثانث

 : ذسًٍغ انحذٌث انشرٌف طفً

 رك ػهى دفرر انررتً اإلساليٍح: طًى شجرج نؼائهتٍرً 

 37و 30انرذرٌة ػهى لراءج طفحح 
Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 

Page 109   

  Collect pictures of the five senses 33و37و 37حم طفحاخ  واجة

 االثٍٍُ
 اػطاء حرف انؼٍٍ  طفً

Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 
Page 110-111   

 

 Activity Book Page 103 حم ذذرٌثاخ أدرس فً انثٍد نحرف انؼٍٍ  واجة

 انثالثاء
 37و37اانرذرٌة ػهى لراءج طفحح  طفً

Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 
Page 112-113   

 انرذرٌة ػهى اإليالء واجة
Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 

Page 115 Make it !   

 األرتؼاء
 طفً

 إيالء فً

 طاد طارق طائر طغٍر –ظرٌفح ظثٍح جًٍهح 

Discuss the functions of the five senses  
Worksheet  

 .Practice dictation at home حم ذذرٌثاخ أدرس فً انثٍد نحرف انغٍٍ واجة

 انخًٍس
 كراتح حرف انؼٍٍ وانغٍٍ داخم انظف يغ انًذ انطىٌم وانمظٍر طفً

Dictation: 
I can see with my eyes. 

I can smell with my nose. 
I can hear with my ear . 

I can touch with my hands. 

 Complete the worksheet at home  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انررتٍح األخاللٍح انذراساخ االجرًاػٍح انرٌاضٍاخ وانؼهى انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌظف يراحم دورج انًاء

 ٌرؼرف ػهى اَىاع انسحة

 33حرى 33ٌكرة انطانة االػذاد يٍ 

 ٌكرة انطانة انؼشراخ

 

 

 

 ٌسركشف دور انراوي فً سرد انمظض ٌرؼرف يهٍ االجذاد لذًٌا وذطىرها حذٌثا

 االحذ
 073ورج انًاء ص د طفً

حرى  073يٍ انظفحح  33االػذاد انررذٍثٍح حرى 

073 

 درس يهٍ يٍ تالدي 

 03انىاجة حم ص 

 

 

 

 درس يهٍ يٍ انؼانى 

  70انىاجة ص 

 درس انراوي 

 تانكراب انًذرسً 07انىاجة حم طفحح 

 انىاجثاخ ذحذد تؼذ اَهاء انذرس احضار يجسى أو رسى ػٍ دورج انًاء  واجة

 ٍاالثٍُ
 070اَىاع انسحة ص  طفً

نهطرح و  33اخرثار لظٍر ثاًَ تذروس ذكىٌٍ 

 واسرخذاو انحمائك انًرراتطح نهجًغ وانطرح

 033حرى انظفحح  033ص  احضار طىر ػٍ اَىاع انسحة  واجة

 انثالثاء
 077انحم فً انكراب ص  طفً

حرى  070يٍ انظفحح   33حرى  33االػذاد يٍ 

077 

 انىاجثاخ ذحذد تؼذ اَهاء انذرس 077حم ص  واجة

 األرتؼاء
 073حرى  073انؼشراخ يٍ  073انحم فً انكراب ص  طفً

 انىاجثاخ ذحذد تؼذ اَهاء انذرس --------- واجة

 انخًٍس
 070حرى  073انؼشراخ يٍ  033 - 033انحم فً انكراب ص  طفً

 - ---------- واجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 7/ 2/  2019إلــى        3/  2/  2019ـبـوع مــن  لألســ

 ( ) هـ األول:  الصف والشعبة
  

 English انهغح انؼرتٍح انررتٍح اإلساليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌسًغ انحذٌث انشرٌف انًسهى فً ػىٌ أخٍه-

 ٌذنم ػهى إحساَه أللارتً -

 فظا وكراتح أٌ ٌرؼرف انطانة ػهى حرف انؼٍٍ وانغٍٍ ن

 اٌ ٌحهم  كهًاخ ذشرًم ػهى حرف انؼٍٍ وانغٍٍ 

To identify the five senses. 
To identify the function of each sense. 

Reading: Anchor/ Who will play with me? 
Prepare and read  
Pages(83-87) 

Writing : Anchor/ Page 68 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول : 

 انًسهى فً ػىٌ أخٍه  فً:ط

 03- 03واجة ص  تٍرً:

 

 انٍىو انثاًَ 

 : أحة أسرذً طفً

 03 - 03: واجة ص  تٍرً

 

 انٍىو انثانث

 : ذسًٍغ انحذٌث انشرٌف طفً

 : طًى شجرج نؼائهرك ػهى دفرر انررتً اإلساليٍحتٍرً 

 37و 30انرذرٌة ػهى لراءج طفحح 
Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 

Page 109   

  Collect pictures of the five senses 33و37و 37حم طفحاخ  واجة

 االثٍٍُ
 اػطاء حرف انؼٍٍ  طفً

Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 
Page 110-111   

 

 Activity Book Page 103 حم ذذرٌثاخ أدرس فً انثٍد نحرف انؼٍٍ  واجة

 انثالثاء
 37و37ػهى لراءج طفحح  اانرذرٌة طفً

Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 
Page 112-113   

 انرذرٌة ػهى اإليالء واجة
Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 

Page 115 Make it !   

 األرتؼاء
 طفً

 إيالء فً

 طاد طارق طائر طغٍر –ظرٌفح ظثٍح جًٍهح 

Discuss the functions of the five senses  
Worksheet  

 .Practice dictation at home حم ذذرٌثاخ أدرس فً انثٍد نحرف انغٍٍ واجة

 انخًٍس
 كراتح حرف انؼٍٍ وانغٍٍ داخم انظف يغ انًذ انطىٌم وانمظٍر طفً

Dictation: 
I can see with my eyes. 

I can smell with my nose. 
I can hear with my ear . 

I can touch with my hands. 

 Complete the worksheet at home  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انررتٍح األخاللٍح انذراساخ االجرًاػٍح انرٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌظف يراحم دورج انًاء

 ٌرؼرف ػهى اَىاع انسحة

 33حرى 33ٌكرة انطانة االػذاد يٍ 

 ٌكرة انطانة انؼشراخ

 

 

 

 ٌسركشف دور انراوي فً سرد انمظض ٌرؼرف يهٍ االجذاد لذًٌا وذطىرها حذٌثا

 االحذ
 073دورج انًاء ص  طفً

حرى  073يٍ انظفحح  33االػذاد انررذٍثٍح حرى 

073 

 درس يهٍ يٍ تالدي 

 03انىاجة حم ص 

 

 

 

 درس يهٍ يٍ انؼانى 

  70انىاجة ص 

 درس انراوي 

 تانكراب انًذرسً 07انىاجة حم طفحح 

 انىاجثاخ ذحذد تؼذ اَهاء انذرس احضار يجسى أو رسى ػٍ دورج انًاء  واجة

 االثٍٍُ
 070اَىاع انسحة ص  طفً

نهطرح و  33اخرثار لظٍر ثاًَ تذروس ذكىٌٍ 

 واسرخذاو انحمائك انًرراتطح نهجًغ وانطرح

 033حرى انظفحح  033ص  احضار طىر ػٍ اَىاع انسحة  واجة

 انثالثاء
 077انحم فً انكراب ص  طفً

حرى  070يٍ انظفحح   33حرى  33االػذاد يٍ 

077 

 انىاجثاخ ذحذد تؼذ اَهاء انذرس 077حم ص  واجة

 األرتؼاء
 073حرى  073انؼشراخ يٍ  073انحم فً انكراب ص  طفً

 انىاجثاخ ذحذد تؼذ اَهاء انذرس --------- واجة

 انخًٍس
 070حرى  073انؼشراخ يٍ  033 - 033انحم فً انكراب ص  طفً

 - ---------- واجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 7/ 2/  2019إلــى        3/  2/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) و األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼرتٍح انررتٍح اإلساليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــنــٍا

 ٌسًغ انحذٌث انشرٌف انًسهى فً ػىٌ أخٍه-

 ٌذنم ػهى إحساَه أللارتً -

 أٌ ٌرؼرف انطانة ػهى حرف انؼٍٍ وانغٍٍ نفظا وكراتح 

 اٌ ٌحهم  كهًاخ ذشرًم ػهى حرف انؼٍٍ وانغٍٍ 

To identify the five senses. 
To identify the function of each sense. 

Reading: Anchor/ Who will play with me? 
Prepare and read  
Pages(83-87) 

Writing : Anchor/ Page 68 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول : 

 انًسهى فً ػىٌ أخٍه  طفً:

 03- 03واجة ص  تٍرً:

 

 انٍىو انثاًَ 

 : أحة أسرذً طفً

 03 - 03: واجة ص  تٍرً

 

 انٍىو انثانث

 : ذسًٍغ انحذٌث انشرٌف طفً

 طًى شجرج نؼائهرك ػهى دفرر انررتً اإلساليٍح :تٍرً 

 37و 30انرذرٌة ػهى لراءج طفحح 
Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 

Page 109   

  Collect pictures of the five senses 33و37و 37حم طفحاخ  واجة

 االثٍٍُ
 اػطاء حرف انؼٍٍ  طفً

Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 
Page 110-111   

 

 Activity Book Page 103 حم ذذرٌثاخ أدرس فً انثٍد نحرف انؼٍٍ  واجة

 انثالثاء
 37و37اانرذرٌة ػهى لراءج طفحح  طفً

Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 
Page 112-113   

 انرذرٌة ػهى اإليالء واجة
Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 

Page 115 Make it !   

 األرتؼاء
 طفً

 إيالء فً

 طاد طارق طائر طغٍر –ظرٌفح ظثٍح جًٍهح 

Discuss the functions of the five senses  
Worksheet  

 .Practice dictation at home حم ذذرٌثاخ أدرس فً انثٍد نحرف انغٍٍ واجة

 انخًٍس
 ف يغ انًذ انطىٌم وانمظٍركراتح حرف انؼٍٍ وانغٍٍ داخم انظ طفً

Dictation: 
I can see with my eyes. 

I can smell with my nose. 
I can hear with my ear . 

I can touch with my hands. 

 Complete the worksheet at home  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انررتٍح األخاللٍح انذراساخ االجرًاػٍح انرٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌظف يراحم دورج انًاء

 ٌرؼرف ػهى اَىاع انسحة

 33حرى 33ٌكرة انطانة االػذاد يٍ 

 ٌكرة انطانة انؼشراخ

 

 

 

 ٌسركشف دور انراوي فً سرد انمظض ٌرؼرف يهٍ االجذاد لذًٌا وذطىرها حذٌثا

 االحذ
 073دورج انًاء ص  طفً

حرى  073يٍ انظفحح  33ٍح حرى االػذاد انررذٍث

073 

 درس يهٍ يٍ تالدي 

 03انىاجة حم ص 

 

 

 

 درس يهٍ يٍ انؼانى 

  70انىاجة ص 

 درس انراوي 

 تانكراب انًذرسً 07انىاجة حم طفحح 

 انىاجثاخ ذحذد تؼذ اَهاء انذرس احضار يجسى أو رسى ػٍ دورج انًاء  واجة

 االثٍٍُ
 070اَىاع انسحة ص  طفً

نهطرح و  33لظٍر ثاًَ تذروس ذكىٌٍ اخرثار 

 واسرخذاو انحمائك انًرراتطح نهجًغ وانطرح

 033حرى انظفحح  033ص  احضار طىر ػٍ اَىاع انسحة  واجة

 انثالثاء
 077انحم فً انكراب ص  طفً

حرى  070يٍ انظفحح   33حرى  33االػذاد يٍ 

077 

 سانىاجثاخ ذحذد تؼذ اَهاء انذر 077حم ص  واجة

 األرتؼاء
 073حرى  073انؼشراخ يٍ  073انحم فً انكراب ص  طفً

 انىاجثاخ ذحذد تؼذ اَهاء انذرس --------- واجة

 انخًٍس
 070حرى  073انؼشراخ يٍ  033 - 033انحم فً انكراب ص  طفً

 - ---------- واجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 7/ 2/  2019ــى   إل     3/  2/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼرتٍح انررتٍح اإلساليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌسًغ انحذٌث انشرٌف انًسهى فً ػىٌ أخٍه-

 ٌذنم ػهى إحساَه أللارتً -

 أٌ ٌرؼرف انطانة ػهى حرف انؼٍٍ وانغٍٍ نفظا وكراتح 

 م ػهى حرف انؼٍٍ وانغٍٍ اٌ ٌحهم  كهًاخ ذشرً

To identify the five senses. 
To identify the function of each sense. 

Reading: Anchor/ Who will play with me? 
Prepare and read  
Pages(83-87) 

Writing : Anchor/ Page 68 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول : 

 انًسهى فً ػىٌ أخٍه  طفً:

 03- 03اجة ص و تٍرً:

 

 انٍىو انثاًَ 

 : أحة أسرذً طفً

 03 - 03: واجة ص  تٍرً

 

 انٍىو انثانث

 : ذسًٍغ انحذٌث انشرٌف طفً

 : طًى شجرج نؼائهرك ػهى دفرر انررتً اإلساليٍحتٍرً 

 37و 30انرذرٌة ػهى لراءج طفحح 
Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 

Page 109   

  Collect pictures of the five senses 33و37و 37حم طفحاخ  واجة

 االثٍٍُ
 اػطاء حرف انؼٍٍ  طفً

Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 
Page 110-111   

 

 Activity Book Page 103 حم ذذرٌثاخ أدرس فً انثٍد نحرف انؼٍٍ  واجة

 انثالثاء
 37و37اانرذرٌة ػهى لراءج طفحح  طفً

Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 
Page 112-113   

 انرذرٌة ػهى اإليالء واجة
Bridge to Success .Learner’s Book Unit 6 

Page 115 Make it !   

 األرتؼاء
 طفً

 إيالء فً

 طاد طارق طائر طغٍر –ظرٌفح ظثٍح جًٍهح 

Discuss the functions of the five senses  
Worksheet  

 .Practice dictation at home حم ذذرٌثاخ أدرس فً انثٍد نحرف انغٍٍ جةوا

 انخًٍس
 كراتح حرف انؼٍٍ وانغٍٍ داخم انظف يغ انًذ انطىٌم وانمظٍر طفً

Dictation: 
I can see with my eyes. 

I can smell with my nose. 
I can hear with my ear . 

I can touch with my hands. 

 Complete the worksheet at home  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انررتٍح األخاللٍح انذراساخ االجرًاػٍح انرٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌظف يراحم دورج انًاء

 ٌرؼرف ػهى اَىاع انسحة

 33حرى 33ٌكرة انطانة االػذاد يٍ 

 ٌكرة انطانة انؼشراخ

 

 

 

 ٌسركشف دور انراوي فً سرد انمظض ٌرؼرف يهٍ االجذاد لذًٌا وذطىرها حذٌثا

 االحذ
 073دورج انًاء ص  طفً

حرى  073يٍ انظفحح  33االػذاد انررذٍثٍح حرى 

073 

 درس يهٍ يٍ تالدي 

 03انىاجة حم ص 

 

 

 

 درس يهٍ يٍ انؼانى 

  70انىاجة ص 

 درس انراوي 

 ًتانكراب انًذرس 07انىاجة حم طفحح 

 انىاجثاخ ذحذد تؼذ اَهاء انذرس احضار يجسى أو رسى ػٍ دورج انًاء  واجة

 االثٍٍُ
 070اَىاع انسحة ص  طفً

نهطرح و  33اخرثار لظٍر ثاًَ تذروس ذكىٌٍ 

 واسرخذاو انحمائك انًرراتطح نهجًغ وانطرح

 033حرى انظفحح  033ص  احضار طىر ػٍ اَىاع انسحة  واجة

 انثالثاء
 077انحم فً انكراب ص  طفً

حرى  070يٍ انظفحح   33حرى  33االػذاد يٍ 

077 

 انىاجثاخ ذحذد تؼذ اَهاء انذرس 077حم ص  واجة

 األرتؼاء
 073حرى  073انؼشراخ يٍ  073انحم فً انكراب ص  طفً

 انىاجثاخ ذحذد تؼذ اَهاء انذرس --------- واجة

 انخًٍس
 070حرى  073انؼشراخ يٍ  033 - 033انحم فً انكراب ص  طفً

 - ---------- واجة

  
 


