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 الخطة االسبوعية
 00/ 01/  8108إلــى         7/  01/  8108لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتيح انرزتيح اإلسالييح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يؼذد أركاٌ اإلسالو -0
 يسًغ انحذيث انشزيف -8

 يمزا انذرس لزاءج سهيًح 

 يُطك حزف انثاء 

 يكرة كهًاخ فيها حزف انثاء

-To identify more school items. 
-To ask and answer questions about school items. 

 

Reading : Story (Treasure Hunt )   
Anchor Reading, please practice reading. Pages(8,9) 

Anchor  Writing : Page 10 Anchor Writing  

 االحذ

 طفي
 انيىو األول :

 : درس أركان اإلسالم طفي 

 : رسن أركان اإلسالم على تطاقات صغيرة واجة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انثاَي : 

 : أركان اإلسالم / أنشطة الكتاب طفي 

 54وص 54: أنشطة الطالة ص واجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 انيىو انثانث: 

  : تسميع حديث أركان االسالم طفي

 55ص  ألتلو.أتدرب :  واجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

انكراب حسة جذول انحظض  ** يالحظح : يزجً إحضار

 .انذراسي

 55ثؼهىب يًثم تارع ص 
 Bridge To Success  

Learner’s Book Page 43 

 + احضار طىرج شخظيح نهطانة  لزاءج انذرس واجة
Bridge To Success 

Activity Book Page 33 
 

 االثُيٍ

  56لزاءج انذرس ص طفي
Bridge To Success  

Learner’s Book Page 44-45 

 لزاءج انذرس يالحظح )جًغ طىر و تطالاخ ػٍ حزف انثاء ( واجة
Bridge To Success 

Activity Book Pages 36-37 
 

 انثالثاء

  65ص – 61ذجزيذ حزف انثاء ص طفي
Bridge To Success  

Learner’s Book Pages 46  

 ذذريثاخ حزف انثاء في كراب ادرس في انثيد  واجة
Bridge To Success 

Activity Book Page 38  
 

 األرتؼاء

  Worksheets ذىذى ( –تاب  –ذىخ  –تاخ  –ايالء ) ذاب  طفي

  Complete the worksheet at home  واجة

 انخًيس

 طفي
كراتح ػهً دفرز انُسخ نحزف انثاء تاشكانها ويىالؼها انًخرهفح في 

 انكهًح 

Dictation: 
Desk-igloo-nest-paper-ink 

  Practice dictation at home   واجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتيح األخالليح انذراساخ االجرًاػيح انزياضياخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

أٌ يرؼزف انطانة ػهً انطزق انًخرهفح  -0

 انرً ذًُى تها انُثاذاخ 
 

 أٌ يسركشف انطانة احرياجاخ انثذرج -8

  5و4يكرة انطانة طزق انحظىل ػهً انؼذد 

 7و  6يكرة انطانة طزق انحظىل ػهً 

 8يكرة انطانة طزق انحظىل ػهً انؼذد 

يُالش اهًيح انجهاخ االطهيح في ذحذيذ االياكٍ 

 واالشياء
 يذرن يؼُي االػرذار وطزق انرؼثيز ػُه

 االحذ
 58 - 49ص  5و4طزق ذكىيٍ انؼذديٍ  يا انذي ذحراجه انثذور نرًُى ؟ طفي

 درس احذد يكاٌ تيري

 

 58انىاجة ص 

 

 

 ذاتغ انذرس احذد يكاٌ تيري 

 

 55انىاجة ص

 

يالحظح ) انزجاء احضار انكرة تحسة انجذول 

 انذراسي نكم شؼثح(

 درس اَا اػرذر

 

انىاجة : احضار طىر ذًثم يىلف يُظف وغيز 

يُظف + ػثاراخ ذؼثز ػٍ انًىدج + طىر ذؼثز 

 ػٍ االػرذار . 

زجاء حفظها في يهف انرزتيح االخالليح انًسهى ان

 نهطانة يٍ انًذرسح.

 54 - 55طفحح  احضار تؼض انثذور  واجة

 االثُيٍ
 كيف ذًُى انُثاذاخ يٍ انثذور ؟ طفي

 A 64 انً ص  A17(  يٍ ص  0اخرثار لظيز ) 

 56-55ص  7و  6طزق ذكىيٍ انؼذديٍ + 

 -------  واجة

 انثالثاء
 انطزق األخزي انرً ذًُى تها انُثاذاخ؟يا  طفي

 - 57ص  7و  6اكًال درس طزق ذكىيٍ انؼذديٍ 

58 

 واجة
احضار تؼض انُثاذاخ انرً ذًُى يٍ انساق أو يٍ 

 األسهار 
  61 – 59طفحح 

 األرتؼاء
  64 – 60ص  8طزق ذكىيٍ انؼذد  79حم انكراب طفحح  طفي

  66-65طفحح  78حم انكراب طفحح  واجة

 انخًيس
 حظاد األسثىع ذطثيك ورلح ػًم  ػًم َشاط طفً يغ ورلح ػًم  طفي

  حم كراب انُشاط طفحح  واجة
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 الخطة االسبوعية
 00/ 01/  8108إلــى         7/  01/  8108لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتيح انرزتيح اإلسالييح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يؼذد أركاٌ اإلسالو -0
 يسًغ انحذيث انشزيف -8

 يمزا انذرس لزاءج سهيًح 

 يُطك حزف انثاء 

 يكرة كهًاخ فيها حزف انثاء

-To identify more school items. 
-To ask and answer questions about school items. 

 

Reading : Story (Treasure Hunt )   
Anchor Reading, please practice reading. Pages(8,9) 

Anchor  Writing : Page 10 Anchor Writing  

 االحذ

 طفي
 انيىو األول :

 : درس أركان اإلسالم طفي 

 : رسن أركان اإلسالم على تطاقات صغيرة واجة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انثاَي : 

 : أركان اإلسالم / أنشطة الكتاب طفي 

 54وص 54: أنشطة الطالة ص واجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 انيىو انثانث: 

  : تسميع حديث أركان االسالم طفي

 55ص  أتدرب ألتلو.:  واجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

** يالحظح : يزجً إحضار انكراب حسة جذول انحظض 

 .انذراسي

 55ثؼهىب يًثم تارع ص 
 Bridge To Success  

Learner’s Book Page 43 

 لزاءج انذرس + احضار طىرج شخظيح نهطانة  واجة
Bridge To Success 

Activity Book Page 33 
 

 االثُيٍ

  56لزاءج انذرس ص طفي
Bridge To Success  

Learner’s Book Page 44-45 

 لزاءج انذرس يالحظح )جًغ طىر و تطالاخ ػٍ حزف انثاء ( واجة
Bridge To Success 

Activity Book Pages 36-37 
 

 انثالثاء

  65ص – 61ذجزيذ حزف انثاء ص طفي
Bridge To Success  

Learner’s Book Pages 46  

 ذذريثاخ حزف انثاء في كراب ادرس في انثيد  واجة
Bridge To Success 

Activity Book Page 38  
 

 األرتؼاء

  Worksheets ذىذى ( –تاب  –ذىخ  –تاخ  –ايالء ) ذاب  طفي

  Complete the worksheet at home  واجة

 انخًيس

 يطف
كراتح ػهً دفرز انُسخ نحزف انثاء تاشكانها ويىالؼها انًخرهفح في 

 انكهًح 

Dictation: 
Desk-igloo-nest-paper-ink 

  Practice dictation at home   واجة
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kh 

 ( ب ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انرزتيح األخالليح انذراساخ االجرًاػيح انزياضياخ انؼهىو انًادج

 رؼهىَىاذج ان
 
 

 ىوـــانــي

أٌ يرؼزف انطانة ػهً انطزق انًخرهفح  -0

 انرً ذًُى تها انُثاذاخ 
 

 أٌ يسركشف انطانة احرياجاخ انثذرج -8

  5و4يكرة انطانة طزق انحظىل ػهً انؼذد 

 7و  6يكرة انطانة طزق انحظىل ػهً 

 8يكرة انطانة طزق انحظىل ػهً انؼذد 

ياكٍ يُالش اهًيح انجهاخ االطهيح في ذحذيذ اال

 واالشياء
 يذرن يؼُي االػرذار وطزق انرؼثيز ػُه

 االحذ
 58 - 49ص  5و4طزق ذكىيٍ انؼذديٍ  يا انذي ذحراجه انثذور نرًُى ؟ طفي

 درس احذد يكاٌ تيري

 

 58انىاجة ص 

 

 

 ذاتغ انذرس احذد يكاٌ تيري 

 

 55انىاجة ص

 

يالحظح ) انزجاء احضار انكرة تحسة انجذول 

 انذراسي نكم شؼثح(

 درس اَا اػرذر

 

انىاجة : احضار طىر ذًثم يىلف يُظف وغيز 

يُظف + ػثاراخ ذؼثز ػٍ انًىدج + طىر ذؼثز 

 ػٍ االػرذار . 

انزجاء حفظها في يهف انرزتيح االخالليح انًسهى 

 نهطانة يٍ انًذرسح.

 54 - 55طفحح  احضار تؼض انثذور  واجة

 االثُيٍ
 كيف ذًُى انُثاذاخ يٍ انثذور ؟ طفي

 A 64 انً ص  A17(  يٍ ص  0اخرثار لظيز ) 

 56-55ص  7و  6طزق ذكىيٍ انؼذديٍ + 

 -------  واجة

 انثالثاء
 يا انطزق األخزي انرً ذًُى تها انُثاذاخ؟ طفي

 - 57ص  7و  6اكًال درس طزق ذكىيٍ انؼذديٍ 

58 

 واجة
احضار تؼض انُثاذاخ انرً ذًُى يٍ انساق أو يٍ 

 األسهار 
  61 – 59حح طف

 األرتؼاء
  64 – 60ص  8طزق ذكىيٍ انؼذد  79حم انكراب طفحح  طفي

  66-65طفحح  78حم انكراب طفحح  واجة

 انخًيس
 ذطثيك ورلح ػًم حظاد األسثىع  ػًم َشاط طفً يغ ورلح ػًم  طفي

  حم كراب انُشاط طفحح  واجة
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 الخطة االسبوعية
 00/ 01/  8108إلــى         7/  01/  8108لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج األول:  الصف والشعبة
   

 

 English انهغح انؼزتيح انرزتيح اإلسالييح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يؼذد أركاٌ اإلسالو -0
 يسًغ انحذيث انشزيف -8

 يمزا انذرس لزاءج سهيًح 

 يُطك حزف انثاء 

 يكرة كهًاخ فيها حزف انثاء

-To identify more school items. 
-To ask and answer questions about school items. 

 

Reading : Story (Treasure Hunt )   
Anchor Reading, please practice reading. Pages(8,9) 

Anchor  Writing : Page 10 Anchor Writing  

 االحذ

 طفي
 انيىو األول :

 م : درس أركان اإلسالطفي 

 : رسن أركان اإلسالم على تطاقات صغيرة واجة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انثاَي : 

 : أركان اإلسالم / أنشطة الكتاب طفي 

 54وص 54: أنشطة الطالة ص واجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 انيىو انثانث: 

  : تسميع حديث أركان االسالم طفي

 55ص  أتدرب ألتلو.:  واجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

** يالحظح : يزجً إحضار انكراب حسة جذول انحظض 

 .انذراسي

 55يًثم تارع ص  ثؼهىب
 Bridge To Success  

Learner’s Book Page 43 

 لزاءج انذرس + احضار طىرج شخظيح نهطانة  واجة
Bridge To Success 

Activity Book Page 33 
 

 االثُيٍ

  56لزاءج انذرس ص طفي
Bridge To Success  

Learner’s Book Page 44-45 

 ىر و تطالاخ ػٍ حزف انثاء (لزاءج انذرس يالحظح )جًغ ط واجة
Bridge To Success 

Activity Book Pages 36-37 
 

 انثالثاء

  65ص – 61ذجزيذ حزف انثاء ص طفي
Bridge To Success  

Learner’s Book Pages 46  

 ذذريثاخ حزف انثاء في كراب ادرس في انثيد  واجة
Bridge To Success 

Activity Book Page 38  
 

 اءاألرتؼ

  Worksheets ذىذى ( –تاب  –ذىخ  –تاخ  –ايالء ) ذاب  طفي

  Complete the worksheet at home  واجة

 انخًيس

 طفي
كراتح ػهً دفرز انُسخ نحزف انثاء تاشكانها ويىالؼها انًخرهفح في 

 انكهًح 

Dictation: 
Desk-igloo-nest-paper-ink 

  Practice dictation at home   واجة
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 ( ج ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انرزتيح األخالليح انذراساخ االجرًاػيح انزياضياخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

أٌ يرؼزف انطانة ػهً انطزق انًخرهفح  -0

 انرً ذًُى تها انُثاذاخ 
 

 أٌ يسركشف انطانة احرياجاخ انثذرج -8

  5و4يكرة انطانة طزق انحظىل ػهً انؼذد 

 7و  6يكرة انطانة طزق انحظىل ػهً 

 8يكرة انطانة طزق انحظىل ػهً انؼذد 

يُالش اهًيح انجهاخ االطهيح في ذحذيذ االياكٍ 

 واالشياء
 يذرن يؼُي االػرذار وطزق انرؼثيز ػُه

 االحذ
 58 - 49ص  5و4طزق ذكىيٍ انؼذديٍ  يا انذي ذحراجه انثذور نرًُى ؟ طفي

 درس احذد يكاٌ تيري

 

 58جة ص انىا

 

 

 ذاتغ انذرس احذد يكاٌ تيري 

 

 55انىاجة ص

 

يالحظح ) انزجاء احضار انكرة تحسة انجذول 

 انذراسي نكم شؼثح(

 درس اَا اػرذر

 

انىاجة : احضار طىر ذًثم يىلف يُظف وغيز 

يُظف + ػثاراخ ذؼثز ػٍ انًىدج + طىر ذؼثز 

 ػٍ االػرذار . 

انًسهى انزجاء حفظها في يهف انرزتيح االخالليح 

 نهطانة يٍ انًذرسح.

 54 - 55طفحح  احضار تؼض انثذور  واجة

 االثُيٍ
 كيف ذًُى انُثاذاخ يٍ انثذور ؟ طفي

 A 64 انً ص  A17(  يٍ ص  0اخرثار لظيز ) 

 56-55ص  7و  6طزق ذكىيٍ انؼذديٍ + 

 -------  واجة

 انثالثاء
 يا انطزق األخزي انرً ذًُى تها انُثاذاخ؟ طفي

 - 57ص  7و  6اكًال درس طزق ذكىيٍ انؼذديٍ 

58 

 واجة
احضار تؼض انُثاذاخ انرً ذًُى يٍ انساق أو يٍ 

 األسهار 
  61 – 59طفحح 

 األرتؼاء
  64 – 60ص  8طزق ذكىيٍ انؼذد  79حم انكراب طفحح  طفي

  66-65طفحح  78حم انكراب طفحح  واجة

 انخًيس
 ذطثيك ورلح ػًم حظاد األسثىع  ح ػًم ػًم َشاط طفً يغ ورل طفي

  حم كراب انُشاط طفحح  واجة
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 الخطة االسبوعية
 00/ 01/  8108إلــى         7/  01/  8108لألســـبـوع مــن  

 ( ) د األول:  الصف والشعبة
   

 

 English انهغح انؼزتيح انرزتيح اإلسالييح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 أركاٌ اإلسالويؼذد  -0
 يسًغ انحذيث انشزيف -8

 يمزا انذرس لزاءج سهيًح 

 يُطك حزف انثاء 

 يكرة كهًاخ فيها حزف انثاء

-To identify more school items. 
-To ask and answer questions about school items. 

 

Reading : Story (Treasure Hunt )   
Anchor Reading, please practice reading. Pages(8,9) 

Anchor  Writing : Page 10 Anchor Writing  

 االحذ

 طفي
 انيىو األول :

 : درس أركان اإلسالم طفي 

 : رسن أركان اإلسالم على تطاقات صغيرة واجة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اَي : انيىو انث

 : أركان اإلسالم / أنشطة الكتاب طفي 

 54وص 54: أنشطة الطالة ص واجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 انيىو انثانث: 

  : تسميع حديث أركان االسالم طفي

 55ص  أتدرب ألتلو.:  واجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

** يالحظح : يزجً إحضار انكراب حسة جذول انحظض 

 .انذراسي

 55ثؼهىب يًثم تارع ص 
 Bridge To Success  

Learner’s Book Page 43 

 لزاءج انذرس + احضار طىرج شخظيح نهطانة  واجة
Bridge To Success 

Activity Book Page 33 
 

 االثُيٍ

  56لزاءج انذرس ص طفي
Bridge To Success  

Learner’s Book Page 44-45 

 لزاءج انذرس يالحظح )جًغ طىر و تطالاخ ػٍ حزف انثاء ( واجة
Bridge To Success 

Activity Book Pages 36-37 
 

 انثالثاء

  65ص – 61ذجزيذ حزف انثاء ص طفي
Bridge To Success  

Learner’s Book Pages 46  

 ذذريثاخ حزف انثاء في كراب ادرس في انثيد  واجة
Bridge To Success 

Activity Book Page 38  
 

 األرتؼاء

  Worksheets ذىذى ( –تاب  –ذىخ  –تاخ  –ايالء ) ذاب  طفي

  Complete the worksheet at home  واجة

 انخًيس

 طفي
كراتح ػهً دفرز انُسخ نحزف انثاء تاشكانها ويىالؼها انًخرهفح في 

 انكهًح 

Dictation: 
Desk-igloo-nest-paper-ink 

  Practice dictation at home   واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انرزتيح األخالليح انذراساخ االجرًاػيح انزياضياخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

أٌ يرؼزف انطانة ػهً انطزق انًخرهفح  -0

 انرً ذًُى تها انُثاذاخ 
 

 أٌ يسركشف انطانة احرياجاخ انثذرج -8

  5و4يكرة انطانة طزق انحظىل ػهً انؼذد 

 7و  6يكرة انطانة طزق انحظىل ػهً 

 8يكرة انطانة طزق انحظىل ػهً انؼذد 

 يُالش اهًيح انجهاخ االطهيح في ذحذيذ االياكٍ

 واالشياء
 يذرن يؼُي االػرذار وطزق انرؼثيز ػُه

 االحذ
 58 - 49ص  5و4طزق ذكىيٍ انؼذديٍ  يا انذي ذحراجه انثذور نرًُى ؟ طفي

 درس احذد يكاٌ تيري

 

 58انىاجة ص 

 

 

 ذاتغ انذرس احذد يكاٌ تيري 

 

 55انىاجة ص

 

يالحظح ) انزجاء احضار انكرة تحسة انجذول 

 انذراسي نكم شؼثح(

 اَا اػرذردرس 

 

انىاجة : احضار طىر ذًثم يىلف يُظف وغيز 

يُظف + ػثاراخ ذؼثز ػٍ انًىدج + طىر ذؼثز 

 ػٍ االػرذار . 

انزجاء حفظها في يهف انرزتيح االخالليح انًسهى 

 نهطانة يٍ انًذرسح.

 54 - 55طفحح  احضار تؼض انثذور  واجة

 االثُيٍ
 كيف ذًُى انُثاذاخ يٍ انثذور ؟ طفي

 A 64 انً ص  A17(  يٍ ص  0ار لظيز ) اخرث

 56-55ص  7و  6طزق ذكىيٍ انؼذديٍ + 

 -------  واجة

 انثالثاء
 يا انطزق األخزي انرً ذًُى تها انُثاذاخ؟ طفي

 - 57ص  7و  6اكًال درس طزق ذكىيٍ انؼذديٍ 

58 

 واجة
احضار تؼض انُثاذاخ انرً ذًُى يٍ انساق أو يٍ 

 األسهار 
  61 – 59طفحح 

 األرتؼاء
  64 – 60ص  8طزق ذكىيٍ انؼذد  79حم انكراب طفحح  طفي

  66-65طفحح  78حم انكراب طفحح  واجة

 انخًيس
 ذطثيك ورلح ػًم حظاد األسثىع  ػًم َشاط طفً يغ ورلح ػًم  طفي

  حم كراب انُشاط طفحح  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 00/ 01/  8108إلــى         7/  01/  8108لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ األول:  الصف والشعبة
   

 

 English انهغح انؼزتيح انرزتيح اإلسالييح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يؼذد أركاٌ اإلسالو -0
 يسًغ انحذيث انشزيف -8

 يمزا انذرس لزاءج سهيًح 

 يُطك حزف انثاء 

 يكرة كهًاخ فيها حزف انثاء

-To identify more school items. 
-To ask and answer questions about school items. 

 

Reading : Story (Treasure Hunt )   
Anchor Reading, please practice reading. Pages(8,9) 

Anchor  Writing : Page 10 Anchor Writing  

 االحذ

 طفي
 انيىو األول :

 : درس أركان اإلسالم طفي 

 : رسن أركان اإلسالم على تطاقات صغيرة واجة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انثاَي : 

 : أركان اإلسالم / أنشطة الكتاب طفي 

 54وص 54: أنشطة الطالة ص واجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 انيىو انثانث: 

  : تسميع حديث أركان االسالم طفي

 55ص  أتدرب ألتلو.:  واجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

** يالحظح : يزجً إحضار انكراب حسة جذول انحظض 

 .انذراسي

 55ثم تارع ص ثؼهىب يً
 Bridge To Success  

Learner’s Book Page 43 

 لزاءج انذرس + احضار طىرج شخظيح نهطانة  واجة
Bridge To Success 

Activity Book Page 33 
 

 االثُيٍ

  56لزاءج انذرس ص طفي
Bridge To Success  

Learner’s Book Page 44-45 

 و تطالاخ ػٍ حزف انثاء (لزاءج انذرس يالحظح )جًغ طىر  واجة
Bridge To Success 

Activity Book Pages 36-37 
 

 انثالثاء

  65ص – 61ذجزيذ حزف انثاء ص طفي
Bridge To Success  

Learner’s Book Pages 46  

 ذذريثاخ حزف انثاء في كراب ادرس في انثيد  واجة
Bridge To Success 

Activity Book Page 38  
 

 األرتؼاء

  Worksheets ذىذى ( –تاب  –ذىخ  –تاخ  –ايالء ) ذاب  طفي

  Complete the worksheet at home  واجة

 انخًيس

 طفي
كراتح ػهً دفرز انُسخ نحزف انثاء تاشكانها ويىالؼها انًخرهفح في 

 انكهًح 

Dictation: 
Desk-igloo-nest-paper-ink 

  Practice dictation at home   واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انرزتيح األخالليح انذراساخ االجرًاػيح انزياضياخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

أٌ يرؼزف انطانة ػهً انطزق انًخرهفح  -0

 انرً ذًُى تها انُثاذاخ 
 

 أٌ يسركشف انطانة احرياجاخ انثذرج -8

  5و4يكرة انطانة طزق انحظىل ػهً انؼذد 

 7و  6يكرة انطانة طزق انحظىل ػهً 

 8يكرة انطانة طزق انحظىل ػهً انؼذد 

يُالش اهًيح انجهاخ االطهيح في ذحذيذ االياكٍ 

 واالشياء
 يذرن يؼُي االػرذار وطزق انرؼثيز ػُه

 االحذ
 58 - 49ص  5و4طزق ذكىيٍ انؼذديٍ  يا انذي ذحراجه انثذور نرًُى ؟ طفي

 درس احذد يكاٌ تيري

 

 58ص  انىاجة

 

 

 ذاتغ انذرس احذد يكاٌ تيري 

 

 55انىاجة ص

 

يالحظح ) انزجاء احضار انكرة تحسة انجذول 

 انذراسي نكم شؼثح(

 درس اَا اػرذر

 

انىاجة : احضار طىر ذًثم يىلف يُظف وغيز 

يُظف + ػثاراخ ذؼثز ػٍ انًىدج + طىر ذؼثز 

 ػٍ االػرذار . 

ًسهى انزجاء حفظها في يهف انرزتيح االخالليح ان

 نهطانة يٍ انًذرسح.

 54 - 55طفحح  احضار تؼض انثذور  واجة

 االثُيٍ
 كيف ذًُى انُثاذاخ يٍ انثذور ؟ طفي

 A 64 انً ص  A17(  يٍ ص  0اخرثار لظيز ) 

 56-55ص  7و  6طزق ذكىيٍ انؼذديٍ + 

 -------  واجة

 انثالثاء
 يا انطزق األخزي انرً ذًُى تها انُثاذاخ؟ طفي

 - 57ص  7و  6كًال درس طزق ذكىيٍ انؼذديٍ ا

58 

 واجة
احضار تؼض انُثاذاخ انرً ذًُى يٍ انساق أو يٍ 

 األسهار 
  61 – 59طفحح 

 األرتؼاء
  64 – 60ص  8طزق ذكىيٍ انؼذد  79حم انكراب طفحح  طفي

  66-65طفحح  78حم انكراب طفحح  واجة

 انخًيس
 ذطثيك ورلح ػًم حظاد األسثىع  ػًم ػًم َشاط طفً يغ ورلح  طفي

  حم كراب انُشاط طفحح  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 00/ 01/  8108إلــى         7/  01/  8108لألســـبـوع مــن  

 ( ) و األول:  الصف والشعبة
   

 

 English انهغح انؼزتيح انرزتيح اإلسالييح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 كاٌ اإلسالويؼذد أر -0
 يسًغ انحذيث انشزيف -8

 يمزا انذرس لزاءج سهيًح 

 يُطك حزف انثاء 

 يكرة كهًاخ فيها حزف انثاء

-To identify more school items. 
-To ask and answer questions about school items. 

 

Reading : Story (Treasure Hunt )   
Anchor Reading, please practice reading. Pages(8,9) 

Anchor  Writing : Page 10 Anchor Writing  

 االحذ

 طفي
 انيىو األول :

 : درس أركان اإلسالم طفي 

 : رسن أركان اإلسالم على تطاقات صغيرة واجة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ي : انيىو انثاَ

 : أركان اإلسالم / أنشطة الكتاب طفي 

 54وص 54: أنشطة الطالة ص واجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 انيىو انثانث: 

  : تسميع حديث أركان االسالم طفي

 55ص  أتدرب ألتلو.:  واجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

** يالحظح : يزجً إحضار انكراب حسة جذول انحظض 

 .انذراسي

 55ثؼهىب يًثم تارع ص 
 Bridge To Success  

Learner’s Book Page 43 

 لزاءج انذرس + احضار طىرج شخظيح نهطانة  واجة
Bridge To Success 

Activity Book Page 33 
 

 الثُيٍا

  56لزاءج انذرس ص طفي
Bridge To Success  

Learner’s Book Page 44-45 

 لزاءج انذرس يالحظح )جًغ طىر و تطالاخ ػٍ حزف انثاء ( واجة
Bridge To Success 

Activity Book Pages 36-37 
 

 انثالثاء

  65ص – 61ذجزيذ حزف انثاء ص طفي
Bridge To Success  

Learner’s Book Pages 46  

 ذذريثاخ حزف انثاء في كراب ادرس في انثيد  واجة
Bridge To Success 

Activity Book Page 38  
 

 األرتؼاء

  Worksheets ذىذى ( –تاب  –ذىخ  –تاخ  –ايالء ) ذاب  طفي

  Complete the worksheet at home  واجة

 انخًيس

 طفي
انها ويىالؼها انًخرهفح في كراتح ػهً دفرز انُسخ نحزف انثاء تاشك

 انكهًح 

Dictation: 
Desk-igloo-nest-paper-ink 

  Practice dictation at home   واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انرزتيح األخالليح انذراساخ االجرًاػيح انزياضياخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

طزق انًخرهفح أٌ يرؼزف انطانة ػهً ان -0

 انرً ذًُى تها انُثاذاخ 
 

 أٌ يسركشف انطانة احرياجاخ انثذرج -8

  5و4يكرة انطانة طزق انحظىل ػهً انؼذد 

 7و  6يكرة انطانة طزق انحظىل ػهً 

 8يكرة انطانة طزق انحظىل ػهً انؼذد 

يُالش اهًيح انجهاخ االطهيح في ذحذيذ االياكٍ 

 واالشياء
 رؼثيز ػُهيذرن يؼُي االػرذار وطزق ان

 االحذ
 58 - 49ص  5و4طزق ذكىيٍ انؼذديٍ  يا انذي ذحراجه انثذور نرًُى ؟ طفي

 درس احذد يكاٌ تيري

 

 58انىاجة ص 

 

 

 ذاتغ انذرس احذد يكاٌ تيري 

 

 55انىاجة ص

 

يالحظح ) انزجاء احضار انكرة تحسة انجذول 

 انذراسي نكم شؼثح(

 درس اَا اػرذر

 

ىلف يُظف وغيز انىاجة : احضار طىر ذًثم ي

يُظف + ػثاراخ ذؼثز ػٍ انًىدج + طىر ذؼثز 

 ػٍ االػرذار . 

انزجاء حفظها في يهف انرزتيح االخالليح انًسهى 

 نهطانة يٍ انًذرسح.

 54 - 55طفحح  احضار تؼض انثذور  واجة

 االثُيٍ
 كيف ذًُى انُثاذاخ يٍ انثذور ؟ طفي

 A 64 انً ص  A17(  يٍ ص  0اخرثار لظيز ) 

 56-55ص  7و  6طزق ذكىيٍ انؼذديٍ + 

 -------  واجة

 انثالثاء
 يا انطزق األخزي انرً ذًُى تها انُثاذاخ؟ طفي

 - 57ص  7و  6اكًال درس طزق ذكىيٍ انؼذديٍ 

58 

 واجة
احضار تؼض انُثاذاخ انرً ذًُى يٍ انساق أو يٍ 

 األسهار 
  61 – 59طفحح 

 األرتؼاء
  64 – 60ص  8طزق ذكىيٍ انؼذد  79حح حم انكراب طف طفي

  66-65طفحح  78حم انكراب طفحح  واجة

 انخًيس
 ذطثيك ورلح ػًم حظاد األسثىع  ػًم َشاط طفً يغ ورلح ػًم  طفي

  حم كراب انُشاط طفحح  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 00/ 01/  8108إلــى         7/  01/  8108لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز األول:  ف والشعبةالص
   

 

 English انهغح انؼزتيح انرزتيح اإلسالييح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يؼذد أركاٌ اإلسالو -0
 يسًغ انحذيث انشزيف -8

 يمزا انذرس لزاءج سهيًح 

 يُطك حزف انثاء 

 يكرة كهًاخ فيها حزف انثاء

-To identify more school items. 
-To ask and answer questions about school items. 

 

Reading : Story (Treasure Hunt )   
Anchor Reading, please practice reading. Pages(8,9) 

Anchor  Writing : Page 10 Anchor Writing  

 االحذ

 طفي
 انيىو األول :

 : درس أركان اإلسالم طفي 

 غيرة : رسن أركان اإلسالم على تطاقات صواجة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انثاَي : 

 : أركان اإلسالم / أنشطة الكتاب طفي 

 54وص 54: أنشطة الطالة ص واجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 انيىو انثانث: 

  : تسميع حديث أركان االسالم طفي

 55ص  أتدرب ألتلو.:  واجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

** يالحظح : يزجً إحضار انكراب حسة جذول انحظض 

 .انذراسي

 55ثؼهىب يًثم تارع ص 
 Bridge To Success  

Learner’s Book Page 43 

 لزاءج انذرس + احضار طىرج شخظيح نهطانة  واجة
Bridge To Success 

Activity Book Page 33 
 

 االثُيٍ

  56لزاءج انذرس ص طفي
Bridge To Success  

Learner’s Book Page 44-45 

 لزاءج انذرس يالحظح )جًغ طىر و تطالاخ ػٍ حزف انثاء ( واجة
Bridge To Success 

Activity Book Pages 36-37 
 

 انثالثاء

  65ص – 61ذجزيذ حزف انثاء ص طفي
Bridge To Success  

Learner’s Book Pages 46  

 ذذريثاخ حزف انثاء في كراب ادرس في انثيد  واجة
Bridge To Success 

Activity Book Page 38  
 

 األرتؼاء

  Worksheets ذىذى ( –تاب  –ذىخ  –تاخ  –ايالء ) ذاب  طفي

  Complete the worksheet at home  واجة

 انخًيس

 طفي
كراتح ػهً دفرز انُسخ نحزف انثاء تاشكانها ويىالؼها انًخرهفح في 

 انكهًح 

Dictation: 
Desk-igloo-nest-paper-ink 

  Practice dictation at home   واجة
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 ( ز ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انرزتيح األخالليح انذراساخ االجرًاػيح انزياضياخ انؼهىو ًادجان

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

أٌ يرؼزف انطانة ػهً انطزق انًخرهفح  -0

 انرً ذًُى تها انُثاذاخ 
 

 أٌ يسركشف انطانة احرياجاخ انثذرج -8

  5و4يكرة انطانة طزق انحظىل ػهً انؼذد 

 7و  6يكرة انطانة طزق انحظىل ػهً 

 8انطانة طزق انحظىل ػهً انؼذد يكرة 

يُالش اهًيح انجهاخ االطهيح في ذحذيذ االياكٍ 

 واالشياء
 يذرن يؼُي االػرذار وطزق انرؼثيز ػُه

 االحذ
 58 - 49ص  5و4طزق ذكىيٍ انؼذديٍ  يا انذي ذحراجه انثذور نرًُى ؟ طفي

 درس احذد يكاٌ تيري

 

 58انىاجة ص 

 

 

 ذاتغ انذرس احذد يكاٌ تيري 

 

 55نىاجة صا

 

يالحظح ) انزجاء احضار انكرة تحسة انجذول 

 انذراسي نكم شؼثح(

 درس اَا اػرذر

 

انىاجة : احضار طىر ذًثم يىلف يُظف وغيز 

يُظف + ػثاراخ ذؼثز ػٍ انًىدج + طىر ذؼثز 

 ػٍ االػرذار . 

انزجاء حفظها في يهف انرزتيح االخالليح انًسهى 

 نهطانة يٍ انًذرسح.

 54 - 55طفحح  ؼض انثذور احضار ت واجة

 االثُيٍ
 كيف ذًُى انُثاذاخ يٍ انثذور ؟ طفي

 A 64 انً ص  A17(  يٍ ص  0اخرثار لظيز ) 

 56-55ص  7و  6طزق ذكىيٍ انؼذديٍ + 

 -------  واجة

 انثالثاء
 يا انطزق األخزي انرً ذًُى تها انُثاذاخ؟ طفي

 - 57ص  7و  6اكًال درس طزق ذكىيٍ انؼذديٍ 

58 

 واجة
احضار تؼض انُثاذاخ انرً ذًُى يٍ انساق أو يٍ 

 األسهار 
  61 – 59طفحح 

 األرتؼاء
  64 – 60ص  8طزق ذكىيٍ انؼذد  79حم انكراب طفحح  طفي

  66-65طفحح  78حم انكراب طفحح  واجة

 انخًيس
 ذطثيك ورلح ػًم حظاد األسثىع  ػًم َشاط طفً يغ ورلح ػًم  طفي

  حم كراب انُشاط طفحح  واجة

 


