
 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 21/ 2/  2019إلــى        17/ 2/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثيخ انزشثيخ اإلسالييخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يسزُزج أٌ هللا رؼبنً خبنق كم شيء -
 يزهى سىسح انُبس رالوح سهيًخ  -

 ني .يفسش انًؼًُ اإلجًب -

 يقشأ انزهًيز قشاءح جهشيخ صحيحخ ٌ أ

 رحهيال صحيحب إنً حشوف ويقبطغ ٌ يحهم انكهًبد أ

To identify feelings and emotions . 
To express own feelings. 

Reading :Anchor (Bert and Beth Go Far, Far 
Away) Pages 93-98   

Writing : Anchor Pages 76-77 

 االحذ

 يصف

 انيىو األول : 

 صفي: دسس هللا انخبنق 

 56+ 55ثيزي: واجت ص

 

 انيىو انضبَي : 

 صفي : رالوح سىسح انُبس وانًفشداد 

 )أشبسك ألثذع( + َسخ سىسح انُبس  62ثيزي: واجت ص

 

 انيىو انضبنش: 

 صفي : ششح سىسح انُبس 

 + حفظ سىسح انُبس 64ثيزي : واجت ص

  نًهمقشاءح ويُبقشخ دسس قًش يشؼش ثب
Bridge to Success .Unit 6 
Learner’s Book Pages124-125 

 قشاءح انذسس واجت يىيي واجت
Bridge to Success  
Learner’s Book Page 128 
Make it! 

 االصُيٍ
 حشف انقبف                                صفي

Bridge to Success .Unit 6 
Learner’s Book Pages126-127 

 

 حم رذسيجبد حشف انقبف في كزبة أدسس في انجيذ جتوا
Collect pictures of different adjectives like :  
(long/short/curly/straight/ ………..) 

 انضالصبء
 يزبثؼخ انذسس وقشاءح انطالة  صفي

Bridge to Success Unit 7   
Learner’s Book Page129 

 انزذسيت ػهً اإليالء واجت
Collect pictures of different feelings like : 
(sad/happy/sad/hungry ………….) 

 األسثؼبء

 صفي
 انًذسسخ.(في إيالء) أُنؼت يغ أصحبثي 

 .(أرهت نهُىو يجكشاُ )

Bridge to Success Unit 7   
Learner’s Book Pages130-131 

 يزبثؼخ انىاججبد انًطهىثخ في كزبة أدسس في انجيذ واجت

Practice for the Quiz:  
Learner Book Page 129 

Activity Book Page 12 

 انخًيس

  Pop Quiz about feelings كزبثخ انحشف داخم انصف ػهً كشاسخ انخط صفي

 واجت
قشاءح قصخ خبسجيخ يٍ اخزيبس انطبنت يغ وني األيش نهزحذس ػُهب 

 أيبو انصف

Bridge to Success  
Learner’s Book Page135 
Make it! 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزشثيخ األخالقيخ انذساسبد االجزًبػيخ انشيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يصُف انفصىل األسثؼخ

 يصف حبالد انطقس

 يكزت انطبنت انؼششاد واالحبد 

 يكىٌ انطبنت جذول نحم انًسبئم

 100يكزت انطبنت األػذاد حزً 

 يسزُزج كيفيخ االهزًبو ثبنُفس يفسش انسيشح انزاريخ نهشيخ صايذ

 االحذ
 اخزجبس ػهىو صفي

 انؼششاد واآلحبد 

 380 - 377ص 

 دسس احت اٌ اكىٌ

 45انىاجت صفحخ 

 

 دسس صايذ انُشأح 

 54انىاجت صفحخ 

 دسس االهزًبو ثألَفسُب

 40حم صفحخ 

   واجت

 االصُيٍ
 284فصم انخشيف صفحخ  صفي

 انؼششاد واآلحبد اكًبل دسس  

 380 - 377ص 

 382 – 381صفحخ   واجت

 انضالصبء
 286فصم انشزبء صفحخ  صفي

 اسزشاريجيخ حم يسبئم سسى جذول 

  388 -385ص 

  390- 389  واجت

 األسثؼبء
 392 - 391صفحه  100األػذاد حزً  289حم اسئهخ صفحخ  صفي

 ----- 288صفحخ  واجت

 نخًيسا
 293+292حم اسئهخ انىحذح صفحخ  صفي

 100اكًبل دسس األػذاد حزً 

  394 – 393ص 

  396 – 395ص   واجت

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 21/ 2/  2019إلــى        17/ 2/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثيخ انزشثيخ اإلسالييخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يسزُزج أٌ هللا رؼبنً خبنق كم شيء -
 يزهى سىسح انُبس رالوح سهيًخ  -

 يفسش انًؼًُ اإلجًبني .

 أٌ يقشأ انزهًيز قشاءح جهشيخ صحيحخ 

 أٌ يحهم انكهًبد رحهيال صحيحب إنً حشوف ويقبطغ

To identify feelings and emotions . 
To express own feelings.. 

Reading :Anchor (Bert and Beth Go Far, Far 
Away) Pages 93-98   

Writing : Anchor Pages 76-77 

 االحذ

 صفي

 انيىو األول : 

 صفي: دسس هللا انخبنق 

 56+ 55ثيزي: واجت ص

 

 انيىو انضبَي : 

 صفي : رالوح سىسح انُبس وانًفشداد 

 انُبس )أشبسك ألثذع( + َسخ سىسح  62ثيزي: واجت ص

 

 انيىو انضبنش: 

 صفي : ششح سىسح انُبس 

 + حفظ سىسح انُبس 64ثيزي : واجت ص

 قشاءح ويُبقشخ دسس قًش يشؼش ثبنًهم 
Bridge to Success .Unit 6 

Learner’s Book Pages124-125 

 قشاءح انذسس واجت يىيي واجت
Bridge to Success  

Learner’s Book Page 128 
Make it! 

 ٍاالصُي
 حشف انقبف                                صفي

Bridge to Success .Unit 6 
Learner’s Book Pages126-127 

 

 حم رذسيجبد حشف انقبف في كزبة أدسس في انجيذ واجت
Collect pictures of different adjectives like :  

(long/short/curly/straight/ ………..) 

 انضالصبء
 ثؼخ انذسس وقشاءح انطالة يزب صفي

Bridge to Success Unit 7   
Learner’s Book Page129 

 انزذسيت ػهً اإليالء واجت
Collect pictures of different feelings like : 

(sad/happy/sad/hungry ………….) 

 األسثؼبء

 صفي
 إيالء) أُنؼت يغ أصحبثي ثبنًذسسخ.(

 أرهت نهُىو يجكشاُ 

Bridge to Success Unit 7   
Learner’s Book Pages130-131 

 يزبثؼخ انىاججبد انًطهىثخ في كزبة أدسس في انجيذ واجت

Practice for the Quiz:  
Learner Book Page 129 

Activity Book Page 12 

 انخًيس

 Pop Quiz about feelings كزبثخ انحشف داخم انصف ػهً كشاسخ انخط صفي

 واجت
صخ خبسجيخ يٍ اخزيبس انطبنت يغ وني األيش نهزحذس ػُهب قشاءح ق

 أيبو انصف

Bridge to Success  
Learner’s Book Page135 

Make it! 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ب ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزشثيخ األخالقيخ انذساسبد االجزًبػيخ انشيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يصُف انفصىل األسثؼخ

 يصف حبالد انطقس

 يكزت انطبنت انؼششاد واالحبد 

 يكىٌ انطبنت جذول نحم انًسبئم

 100يكزت انطبنت األػذاد حزً 

 يسزُزج كيفيخ االهزًبو ثبنُفس يفسش انسيشح انزاريخ نهشيخ صايذ

 االحذ
 اخزجبس ػهىو صفي

 انؼششاد واآلحبد 

 380 - 377ص 

 دسس احت اٌ اكىٌ

 45انىاجت صفحخ 

 

 انُشأح دسس صايذ 

 54انىاجت صفحخ 

 دسس االهزًبو ثألَفسُب

 40حم صفحخ 

   واجت

 االصُيٍ
 284فصم انخشيف صفحخ  صفي

 انؼششاد واآلحبد اكًبل دسس  

 380 - 377ص 

 382 – 381صفحخ   واجت

 انضالصبء
 286فصم انشزبء صفحخ  صفي

 اسزشاريجيخ حم يسبئم سسى جذول 

  388 -385ص 

  390- 389  واجت

 األسثؼبء
 392 - 391صفحه  100األػذاد حزً  289حم اسئهخ صفحخ  صفي

 ----- 288صفحخ  واجت

 انخًيس
 293+292حم اسئهخ انىحذح صفحخ  صفي

 100اكًبل دسس األػذاد حزً 

  394 – 393ص 

  396 – 395ص   واجت

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 21/ 2/  2019إلــى        17/ 2/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثيخ انزشثيخ اإلسالييخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يسزُزج أٌ هللا رؼبنً خبنق كم شيء -
 يزهى سىسح انُبس رالوح سهيًخ  -

 يفسش انًؼًُ اإلجًبني .

 أٌ يقشأ انزهًيز قشاءح جهشيخ صحيحخ 

 نكهًبد رحهيال صحيحب إنً حشوف ويقبطغأٌ يحهم ا

To identify feelings and emotions . 
To express own feelings. 

Reading :Anchor (Bert and Beth Go Far, Far 
Away) Pages 93-98   

Writing : Anchor Pages 76-77 

 االحذ

 صفي

 انيىو األول : 

 صفي: دسس هللا انخبنق 

 56+ 55صثيزي: واجت 

 

 انيىو انضبَي : 

 صفي : رالوح سىسح انُبس وانًفشداد 

 )أشبسك ألثذع( + َسخ سىسح انُبس  62ثيزي: واجت ص

 

 انيىو انضبنش: 

 صفي : ششح سىسح انُبس 

 + حفظ سىسح انُبس 64ثيزي : واجت ص

 قشاءح ويُبقشخ دسس قًش يشؼش ثبنًهم 
Bridge to Success .Unit 6 

Learner’s Book Pages124-125 

 قشاءح انذسس واجت يىيي واجت
Bridge to Success  

Learner’s Book Page 128 
Make it! 

 االصُيٍ
 حشف انقبف                                صفي

Bridge to Success .Unit 6 
Learner’s Book Pages126-127 

 حم رذسيجبد حشف انقبف في كزبة أدسس في انجيذ واجت
Collect pictures of different adjectives like :  

(long/short/curly/straight/ ………..) 

 انضالصبء
 يزبثؼخ انذسس وقشاءح انطالة  صفي

Bridge to Success Unit 7   
Learner’s Book Page129 

 انزذسيت ػهً اإليالء واجت
Collect pictures of different feelings like : 

(sad/happy/sad/hungry ………….) 

 األسثؼبء

 صفي
 إيالء) أُنؼت يغ أصحبثي ثبنًذسسخ.(

 أرهت نهُىو يجكشاُ 

Bridge to Success Unit 7   
Learner’s Book Pages130-131 

 يزبثؼخ انىاججبد انًطهىثخ في كزبة أدسس في انجيذ واجت

Practice for the Quiz:  
Learner Book Page 129 

Activity Book Page 12 

 انخًيس

 Pop Quiz about feelings كزبثخ انحشف داخم انصف ػهً كشاسخ انخط صفي

 واجت
قشاءح قصخ خبسجيخ يٍ اخزيبس انطبنت يغ وني األيش نهزحذس ػُهب 

 أيبو انصف

Bridge to Success  
Learner’s Book Page135 

Make it! 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزشثيخ األخالقيخ انذساسبد االجزًبػيخ انشيبضيبد ؼهىوان انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يصُف انفصىل األسثؼخ

 يصف حبالد انطقس

 يكزت انطبنت انؼششاد واالحبد 

 يكىٌ انطبنت جذول نحم انًسبئم

 100يكزت انطبنت األػذاد حزً 

 بنُفسيسزُزج كيفيخ االهزًبو ث يفسش انسيشح انزاريخ نهشيخ صايذ

 االحذ
 اخزجبس ػهىو صفي

 انؼششاد واآلحبد 

 380 - 377ص 

 دسس احت اٌ اكىٌ

 45انىاجت صفحخ 

 

 دسس صايذ انُشأح 

 54انىاجت صفحخ 

 دسس االهزًبو ثألَفسُب

 40حم صفحخ 

   واجت

 االصُيٍ
 284فصم انخشيف صفحخ  صفي

 انؼششاد واآلحبد اكًبل دسس  

 380 - 377ص 

 382 – 381صفحخ   واجت

 انضالصبء
 286فصم انشزبء صفحخ  صفي

 اسزشاريجيخ حم يسبئم سسى جذول 

  388 -385ص 

  390- 389  واجت

 األسثؼبء
 392 - 391صفحه  100األػذاد حزً  289حم اسئهخ صفحخ  صفي

 ----- 288صفحخ  واجت

 انخًيس
 293+292حم اسئهخ انىحذح صفحخ  صفي

 100حزً اكًبل دسس األػذاد 

  394 – 393ص 

  396 – 395ص   واجت

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 21/ 2/  2019إلــى        17/ 2/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثيخ انزشثيخ اإلسالييخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يءيسزُزج أٌ هللا رؼبنً خبنق كم ش -
 يزهى سىسح انُبس رالوح سهيًخ  -

 يفسش انًؼًُ اإلجًبني .

 أٌ يزؼشف ػهً حشف انقبف نفظب وكزبثخ

 أٌ يحهم انكهًبد رشزًم ػهً حشف انقبف يغ انحشوف االخشي

To identify feelings and emotions . 
To express own feelings.. 

Reading :Anchor (Bert and Beth Go Far, Far 
Away) Pages 93-98   

Writing : Anchor Pages 76-77 

 االحذ

 صفي

 انيىو األول : 

 صفي: دسس هللا انخبنق 

 56+ 55ثيزي: واجت ص

 

 انيىو انضبَي : 

 صفي : رالوح سىسح انُبس وانًفشداد 

 )أشبسك ألثذع( + َسخ سىسح انُبس  62ثيزي: واجت ص

 

 انيىو انضبنش: 

 صفي : ششح سىسح انُبس 

 + حفظ سىسح انُبس 64: واجت ص ثيزي

  109انزذسيت ػهً قشاءح ص 
Bridge to Success .Unit 6 

Learner’s Book Pages124-125 

 110انزذسيت ػهً قشاءح ص  واجت
Bridge to Success  

Learner’s Book Page 128 
Make it! 

 االصُيٍ
 حشف انقبف                                صفي

Bridge to Success .Unit 6 
Learner’s Book Pages126-127 

 كزبثخ حشف انقبف في كزبة أدسس في انجيذ واجت
Collect pictures of different adjectives like :  

(long/short/curly/straight/ ………..) 

 انضالصبء
 114 - 113حم االَشطخ ص  صفي

Bridge to Success Unit 7   
Learner’s Book Page129 

 وانزذسيت ػهً االيالء 112حم ص  واجت
Collect pictures of different feelings like : 

(sad/happy/sad/hungry ………….) 

 األسثؼبء

 صفي
 ايالء  فىفي فيم صغيش 

 فشح فىفي ثبنفطش

Bridge to Success Unit 7   
Learner’s Book Pages130-131 

  واجت

Practice for the Quiz:  
Learner Book Page 129 

Activity Book Page 12 

 انخًيس

 Pop Quiz about feelings كزبثخ انحشف داخم انصف ػهً كشاسخ انخط صفي

 انزذسيت ػهً قشاءح انحشوف يغ انحشكبد وانًذود واجت
Bridge to Success  

Learner’s Book Page135 
Make it! 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزشثيخ األخالقيخ انذساسبد االجزًبػيخ انشيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يصُف انفصىل األسثؼخ

 يصف حبالد انطقس

 يكزت انطبنت انؼششاد واالحبد 

 يكىٌ انطبنت جذول نحم انًسبئم

 100يكزت انطبنت األػذاد حزً 

 يفيخ االهزًبو ثبنُفسيسزُزج ك يفسش انسيشح انزاريخ نهشيخ صايذ

 االحذ
 اخزجبس ػهىو صفي

 انؼششاد واآلحبد 

 380 - 377ص 

 دسس احت اٌ اكىٌ

 45انىاجت صفحخ 

 

 دسس صايذ انُشأح 

 54انىاجت صفحخ 

 دسس االهزًبو ثألَفسُب

 40حم صفحخ 

   واجت

 االصُيٍ
 284فصم انخشيف صفحخ  صفي

 انؼششاد واآلحبد اكًبل دسس  

 380 - 377ص 

 382 – 381صفحخ   واجت

 انضالصبء
 286فصم انشزبء صفحخ  صفي

 اسزشاريجيخ حم يسبئم سسى جذول 

  388 -385ص 

  390- 389  واجت

 األسثؼبء
 392 - 391صفحه  100األػذاد حزً  289حم اسئهخ صفحخ  صفي

 ----- 288صفحخ  واجت

 انخًيس
 293+292حم اسئهخ انىحذح صفحخ  صفي

 100بل دسس األػذاد حزً اكً

  394 – 393ص 

  396 – 395ص   واجت

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 21/ 2/  2019إلــى        17/ 2/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثيخ انزشثيخ اإلسالييخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 رؼبنً خبنق كم شيء يسزُزج أٌ هللا -
 يزهى سىسح انُبس رالوح سهيًخ  -

 يفسش انًؼًُ اإلجًبني .

 أٌ يزؼشف ػهً حشف انقبف نفظب وكزبثخ

 أٌ يحهم انكهًبد رشزًم ػهً حشف انقبف يغ انحشوف االخشي

To identify feelings and emotions . 
To express own feelings. 

Reading :Anchor (Bert and Beth Go Far, Far 
Away) Pages 93-98   

Writing : Anchor Pages 76-77 

 االحذ

 صفي

 انيىو األول : 

 صفي: دسس هللا انخبنق 

 56+ 55ثيزي: واجت ص

 

 انيىو انضبَي : 

 صفي : رالوح سىسح انُبس وانًفشداد 

 )أشبسك ألثذع( + َسخ سىسح انُبس  62ثيزي: واجت ص

 

 انيىو انضبنش: 

 ىسح انُبس صفي : ششح س

 + حفظ سىسح انُبس 64ثيزي : واجت ص

  109انزذسيت ػهً قشاءح ص 
Bridge to Success .Unit 6 

Learner’s Book Pages124-125 

 110انزذسيت ػهً قشاءح ص  واجت
Bridge to Success  

Learner’s Book Page 128 
Make it! 

 االصُيٍ
 نقبف حشف ا                               صفي

Bridge to Success .Unit 6 
Learner’s Book Pages126-127 

 كزبثخ حشف انقبف في كزبة أدسس في انجيذ واجت
Collect pictures of different adjectives like :  

(long/short/curly/straight/ ………..) 

 انضالصبء
 114 - 113حم االَشطخ ص  صفي

Bridge to Success Unit 7   
Learner’s Book Page129 

 وانزذسيت ػهً االيالء 112حم ص  واجت
Collect pictures of different feelings like : 

(sad/happy/sad/hungry ………….) 

 األسثؼبء

 صفي
 ايالء  فىفي فيم صغيش 

 فشح فىفي ثبنفطش

Bridge to Success Unit 7   
Learner’s Book Pages130-131 

  واجت

Practice for the Quiz:  
Learner Book Page 129 

Activity Book Page 12! 

 انخًيس

 Pop Quiz about feelings كزبثخ انحشف داخم انصف ػهً كشاسخ انخط صفي

 انزذسيت ػهً قشاءح انحشوف يغ انحشكبد وانًذود واجت
Bridge to Success  

Learner’s Book Page135 
Make it! 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) األول:  الشعبةالصف وتابع 
 

 انزشثيخ األخالقيخ انذساسبد االجزًبػيخ انشيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يصُف انفصىل األسثؼخ

 يصف حبالد انطقس

 يكزت انطبنت انؼششاد واالحبد 

 يكىٌ انطبنت جذول نحم انًسبئم

 100يكزت انطبنت األػذاد حزً 

 يسزُزج كيفيخ االهزًبو ثبنُفس شيخ صايذيفسش انسيشح انزاريخ نه

 االحذ
 اخزجبس ػهىو صفي

 انؼششاد واآلحبد 

 380 - 377ص 

 دسس احت اٌ اكىٌ

 45انىاجت صفحخ 

 

 دسس صايذ انُشأح 

 54انىاجت صفحخ 

 دسس االهزًبو ثألَفسُب

 40حم صفحخ 

   واجت

 االصُيٍ
 284فصم انخشيف صفحخ  صفي

 د انؼششاد واآلحباكًبل دسس  

 380 - 377ص 

 382 – 381صفحخ   واجت

 انضالصبء
 286فصم انشزبء صفحخ  صفي

 اسزشاريجيخ حم يسبئم سسى جذول 

  388 -385ص 

  390- 389  واجت

 األسثؼبء
 392 - 391صفحه  100األػذاد حزً  289حم اسئهخ صفحخ  صفي

 ----- 288صفحخ  واجت

 انخًيس
 293+292صفحخ  حم اسئهخ انىحذح صفي

 100اكًبل دسس األػذاد حزً 

  394 – 393ص 

  396 – 395ص   واجت

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 21/ 2/  2019إلــى        17/ 2/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) و األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثيخ انزشثيخ اإلسالييخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 وىـــانــي

 يسزُزج أٌ هللا رؼبنً خبنق كم شيء -
 يزهى سىسح انُبس رالوح سهيًخ  -

 يفسش انًؼًُ اإلجًبني .

 أٌ يزؼشف ػهً حشف انقبف نفظب وكزبثخ

 أٌ يحهم انكهًبد رشزًم ػهً حشف انقبف يغ انحشوف االخشي

To identify feelings and emotions . 
To express own feelings. 

Reading :Anchor (Bert and Beth Go Far, Far 
Away) Pages 93-98   

Writing : Anchor Pages 76-77 

 االحذ

 صفي

 انيىو األول : 

 صفي: دسس هللا انخبنق 

 56+ 55ثيزي: واجت ص

 

 انيىو انضبَي : 

 صفي : رالوح سىسح انُبس وانًفشداد 

 )أشبسك ألثذع( + َسخ سىسح انُبس  62ثيزي: واجت ص

 

 نش: انيىو انضب

 صفي : ششح سىسح انُبس 

 + حفظ سىسح انُبس 64ثيزي : واجت ص

  109انزذسيت ػهً قشاءح ص 
Bridge to Success .Unit 6 

Learner’s Book Pages124-125 

 110انزذسيت ػهً قشاءح ص  واجت
Bridge to Success  

Learner’s Book Page 128 
Make it! 

 االصُيٍ
 حشف انقبف                                صفي

Bridge to Success .Unit 6 
Learner’s Book Pages126-127 

 كزبثخ حشف انقبف في كزبة أدسس في انجيذ واجت
Collect pictures of different adjectives like :  

(long/short/curly/straight/ ………..) 

 انضالصبء
 114 - 113حم االَشطخ ص  صفي

Bridge to Success Unit 7   
Learner’s Book Page129 

 وانزذسيت ػهً االيالء 112حم ص  واجت
Collect pictures of different feelings like : 

(sad/happy/sad/hungry ………….) 

 األسثؼبء

 صفي
 ايالء  فىفي فيم صغيش 

 فشح فىفي ثبنفطش

Bridge to Success Unit 7   
Learner’s Book Pages130-131 

  واجت

Practice for the Quiz:  
Learner Book Page 129 

Activity Book Page 12 

 انخًيس

 Pop Quiz about feelings كزبثخ انحشف داخم انصف ػهً كشاسخ انخط صفي

 انزذسيت ػهً قشاءح انحشوف يغ انحشكبد وانًذود واجت
Bridge to Success  

Learner’s Book Page135 
Make it! 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزشثيخ األخالقيخ انذساسبد االجزًبػيخ انشيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يصُف انفصىل األسثؼخ

 يصف حبالد انطقس

 يكزت انطبنت انؼششاد واالحبد 

 يكىٌ انطبنت جذول نحم انًسبئم

 100يكزت انطبنت األػذاد حزً 

 يسزُزج كيفيخ االهزًبو ثبنُفس يشح انزاريخ نهشيخ صايذيفسش انس

 االحذ
 اخزجبس ػهىو صفي

 انؼششاد واآلحبد 

 380 - 377ص 

 دسس احت اٌ اكىٌ

 45انىاجت صفحخ 

 

 دسس صايذ انُشأح 

 54انىاجت صفحخ 

 دسس االهزًبو ثألَفسُب

 40حم صفحخ 

   واجت

 االصُيٍ
 284فصم انخشيف صفحخ  صفي

 انؼششاد واآلحبد اكًبل دسس  

 380 - 377ص 

 382 – 381صفحخ   واجت

 انضالصبء
 286فصم انشزبء صفحخ  صفي

 اسزشاريجيخ حم يسبئم سسى جذول 

  388 -385ص 

  390- 389  واجت

 األسثؼبء
 392 - 391صفحه  100األػذاد حزً  289حم اسئهخ صفحخ  صفي

 ----- 288صفحخ  واجت

 انخًيس
 293+292م اسئهخ انىحذح صفحخ ح صفي

 100اكًبل دسس األػذاد حزً 

  394 – 393ص 

  396 – 395ص   واجت

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 21/ 2/  2019إلــى        17/ 2/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثيخ انزشثيخ اإلسالييخ انًبدح

 هىَىارج انزؼ
 
 

 ىوـــانــي

 يسزُزج أٌ هللا رؼبنً خبنق كم شيء -
 يزهى سىسح انُبس رالوح سهيًخ  -

 يفسش انًؼًُ اإلجًبني .

 أٌ يزؼشف ػهً حشف انقبف نفظب وكزبثخ

 أٌ يحهم انكهًبد رشزًم ػهً حشف انقبف يغ انحشوف االخشي

To identify feelings and emotions . 
To express own feelings. 

Reading :Anchor (Bert and Beth Go Far, Far 
Away) Pages 93-98   

Writing : Anchor Pages 76-77 

 االحذ

 صفي

 انيىو األول : 

 صفي: دسس هللا انخبنق 

 56+ 55ثيزي: واجت ص

 

 انيىو انضبَي : 

 صفي : رالوح سىسح انُبس وانًفشداد 

 س )أشبسك ألثذع( + َسخ سىسح انُب 62ثيزي: واجت ص

 

 انيىو انضبنش: 

 صفي : ششح سىسح انُبس 

 + حفظ سىسح انُبس 64ثيزي : واجت ص

  109انزذسيت ػهً قشاءح ص 
Bridge to Success .Unit 6 

Learner’s Book Pages124-125 

 110انزذسيت ػهً قشاءح ص  واجت
Bridge to Success  

Learner’s Book Page 128 
Make it! 

 االصُيٍ
 حشف انقبف                                صفي

Bridge to Success .Unit 6 
Learner’s Book Pages126-127 

 كزبثخ حشف انقبف في كزبة أدسس في انجيذ واجت
Collect pictures of different adjectives like :  

(long/short/curly/straight/ ………..) 

 انضالصبء
 114 - 113حم االَشطخ ص  صفي

Bridge to Success Unit 7   
Learner’s Book Page129 

 وانزذسيت ػهً االيالء 112حم ص  واجت
Collect pictures of different feelings like : 

(sad/happy/sad/hungry ………….) 

 األسثؼبء

 صفي
 ايالء  فىفي فيم صغيش 

 فشح فىفي ثبنفطش

Bridge to Success Unit 7   
Learner’s Book Pages130-131 

  واجت

Practice for the Quiz:  
Learner Book Page 129 

Activity Book Page 12 

 انخًيس

 Pop Quiz about feelings كزبثخ انحشف داخم انصف ػهً كشاسخ انخط صفي

 انزذسيت ػهً قشاءح انحشوف يغ انحشكبد وانًذود واجت
Bridge to Success  

Learner’s Book Page135 
Make it! 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزشثيخ األخالقيخ انذساسبد االجزًبػيخ انشيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يصُف انفصىل األسثؼخ

 يصف حبالد انطقس

 يكزت انطبنت انؼششاد واالحبد 

 يكىٌ انطبنت جذول نحم انًسبئم

 100ً يكزت انطبنت األػذاد حز

 يسزُزج كيفيخ االهزًبو ثبنُفس يفسش انسيشح انزاريخ نهشيخ صايذ

 االحذ
 اخزجبس ػهىو صفي

 انؼششاد واآلحبد 

 380 - 377ص 

 دسس احت اٌ اكىٌ

 45انىاجت صفحخ 

 

 دسس صايذ انُشأح 

 54انىاجت صفحخ 

 دسس االهزًبو ثألَفسُب

 40حم صفحخ 

   واجت

 االصُيٍ
 284فصم انخشيف صفحخ  صفي

 انؼششاد واآلحبد اكًبل دسس  

 380 - 377ص 

 382 – 381صفحخ   واجت

 انضالصبء
 286فصم انشزبء صفحخ  صفي

 اسزشاريجيخ حم يسبئم سسى جذول 

  388 -385ص 

  390- 389  واجت

 األسثؼبء
 392 - 391صفحه  100األػذاد حزً  289حم اسئهخ صفحخ  صفي

 ----- 288صفحخ  واجت

 انخًيس
 293+292حم اسئهخ انىحذح صفحخ  صفي

 100اكًبل دسس األػذاد حزً 

  394 – 393ص 

  396 – 395ص   واجت

  
 


