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 الخطة االسبوعية
 17/ 10/  2019إلــى        13/  10/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  األول=  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعشتيح انرشتيح اإلصالييح انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 *يضرُرج أٌ هللا سحيى تخهمّ

 *يعثش عٍ حثّ هلل انشحًٍ انشحيى 

 حيحح يع انضثظ يمشأ لشاءج جٓشيح ط

تأٔل حم انٕاجثاخ يكٌٕ في  يالحظح )أسجٕ يراتعح انٕاجثاخ أٔال

َفش انيٕو انًكرٕب فيّ انٕاجة يثال يٕو األحذ يحم ٔاجثّ يٕو 

 األحذ تعذ انذٔاو انًذسصي(

أسجٕ ذٕليع دفرش اإليالء تعذ اإليالء ٔذضهيًّ في انيٕو انراني 

انخظ ٔدفرش اإليالء في  ) أحرفظ تكراب الشأ ٔذعهى ٔكشاصحنهًعهًح

 خزاَح انظف(

Identify different jobs. 
To read the new story. 

Reading: Anchor:  Read and Prepare-All 
Aboard Pages33-43  

Writing : Anchor Pages21-22  
Please help your child to write sentences   

 االحذ
 طفي

 انيٕو األٔل

  انشحًٍ طفي : دسس هللا

 7:+7:+>9انثيد : األَشطح انظفيح 

 

 انيٕو انثاَي 

 طفي : يراتعح انذسس

 انثيد : ال يٕجذ 

 

 انيٕو انثانث

 طفي : ذالٔج 

 ;9يٍ طفحح 

 ;9انثيد : انرذسية عهى انرالٔج ص

 

  >71/77/977يالحظح : اخرثاس انرمٕيى األٔل يٕافك يٕو  اإلثُيٍ 

 خفي (لشاءج ٔيُالشححشف انخاء )لظح خشٌٕ انخشٔف ان
UAE Phonics  
Unit 3 

 Collect pictures that start with letter P   يٍ كراب انطانة  777لشاءج طـ ٔاجة

 االثُيٍ
 771يراتعح ذجشيذ حشف انخاء ٔكراتح انحشف تأشكانّ انًخرهفح طـ طفي

UAE Phonics  
Unit 4 

 Collect pictures that start with letter I انثيد  حم ذذسيثاخ حشف انخاء يٍ كراب أدسس في ٔاجة

 انثالثاء
  779يراتعح حشف انخاء ٔانًشاجعح طـ طفي

Discussion about future jobs 
Worksheet about your future job  

 

 ٔاجة
انرذسية عهى اإليالء )حًايح /خشٔف/طثاح/َثاح/ذفاح(يع 

 انحشكاخ

Write about your future job an A4 paper and 
bring it to school to present it in the class 

 األستعاء
 ! Read the new story- All Aboard إيالء )حًايح /خشٔف/طثاح/َثاح/ذفاح(  طفي

 Practice reading the story at home كراتح حشف  انحاء ٔانخاء في كشاصح انخظ ٔاجة

 انخًيش
  Writing inside the classroom about jobs كراتح إثشائيح  طفي

 ٔاجة
االصرعذاد انجيذ نالخرثاس األٔل نهفظم انذساصي األٔل يٕو األحذ يٍ 

 8;/97طـ
Collect pictures of different jobs            
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 ( أ ) األول=  الصف والشعبةتابع      
 

 انرظًيى ٔ انركُٕنٕجيا خالليحانرشتيح األ انذساصاخ االجرًاعيح انشياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يثيٍ دٔس انزْشج ٔانثزسج ٔانثًشج 

 يرعشف عهى اجزاء انثزسج 

يكرة طشق يخرهفح نركٕيٍ انعذد 

;  ٔ< 

يكرة طشق يخرهفح نركٕيٍ انعذد 

يٕجذ االجزاء انُالظح يٍ   77

 77انعذد 

 يعذد انطانة أصًاء اآلياساخ انضثع

نطانة يري ذى أعالٌ لياو _يكرشف ا

 األذحاد يٍ لاو تاألذحاد

_يعثش انطانة عٍ يشاعشج تانشصى أ 

 انكراتح

 _يضرُرج انطانة يشاعش األخشيٍ

Introduce event 
sequences. 

 االحذ
 نًارا ذعذ انزْٕس يًٓح  طفي

 ;طشائك ذكٕيٍ انعذد 
 91حرى  97يٍ  

طفي : دسس االياساخ أصشذُا 

 انكثيشج

 

 97ح ٔاجة طفح

أسجٕا أسصال طٕس شيٕخ دٔنح  

 االياسخ انعشتيح انًرحذِ

  

حم اَشطح انذسس داخم  طفي : 

 انظف 

 

اسجٕ أسصال طٕس ذعثش عٍ ٔاجة : 

 انشاعش

Introduce sequences 
with visual aids. 

Activity 4-5 

 99-98ٔاجة  اٌ ايكٍ احضاس تزٔس يخرهفح  ٔاجة

 االثُيٍ
 اجزاء انثزسج  طفي

  >شائك ذكٕيٍ انعذد ط
 9:حرى  >9يٍ 

 1:-7:ٔاجة ص  سصى أ احضاس يجضى عٍ اجزاء انثزسج ٔاجة

 انثالثاء
 اخرثاس انرمٕيى االٔل طفي

 77طشائك ذكٕيٍ انعذد 
 ;:حرى  8:يٍ  

 7;->:ٔاجة ص  -------------- ٔاجة

 األستعاء
 >9ص  حم  طفي

د ايجاد االجزاء انُالظح يٍ انعذ

77  
 1;-7;ص 

 - ;9حم ص  ٔاجة

 انخًيش
 اخرثاس ذمٕيًي أٔل انرعشف عهى يٓاسج انرٕلع طفي

  ---------- ٔاجة
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 الخطة االسبوعية

 17/ 10/  2019إلــى        13/  10/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ب األول=  الصف والشعبة

   

 English عشتيحانهغح ان انرشتيح اإلصالييح انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 *يضرُرج أٌ هللا سحيى تخهمّ

 *يعثش عٍ حثّ هلل انشحًٍ انشحيى

 يمشأ لشاءج جٓشيح طحيحح يع انضثظ 

تأٔل حم انٕاجثاخ يكٌٕ في  يالحظح )أسجٕ يراتعح انٕاجثاخ أٔال

َفش انيٕو انًكرٕب فيّ انٕاجة يثال يٕو األحذ يحم ٔاجثّ يٕو 

 عذ انذٔاو انًذسصي(األحذ ت

أسجٕ ذٕليع دفرش اإليالء تعذ اإليالء ٔذضهيًّ في انيٕو انراني 

 نهًعهًح

 

Identify different jobs. 
To read the new story. 

Reading: Anchor:  Read and Prepare-All 
Aboard Pages33-43 

Writing : Anchor Pages21-22  
Please help your child to write sentences 

 االحذ
 طفي

 انيٕو األٔل

 طفي : دسس هللا انشحًٍ 

 7:+7:+>9انثيد : األَشطح انظفيح 

 

 انيٕو انثاَي 

 طفي : يراتعح انذسس

 انثيد : ال يٕجذ 

 

 انيٕو انثانث

 طفي : ذالٔج 

 ;9يٍ طفحح 

 ;9انثيد : انرذسية عهى انرالٔج ص

 

 >71/77/977اإلثُيٍ  يالحظح : اخرثاس انرمٕيى األٔل يٕافك يٕو 

 يراتعح حشف انحاء
UAE Phonics  
Unit 3 

 Collect pictures that start with letter P   ذذسيثاخ حشف انجيى ٔانحاء يٍ كراب انُشاط ٔاجة

 االثُيٍ
 يُالشح لظح خشٌٕ انخشٔف انخفي ٔلشاءج انُض طفي

UAE Phonics  
Unit 4 

 Collect pictures that start with letter I 777لشاءج طفحح ٔاجة

 انثالثاء
 Worksheet about your future job 771يراتعح ذجشيذ حشف انخاء ٔكراتح انحشف تأشكانّ انًخرهفح طـ طفي

 انرذسب عهى كهًاخ اإليالء ٔاجة
Write about your future job an A4 paper and 
bring it to school to present it in the class 

 األستعاء
 Read the new story عجًاٌ -عجية  –يحيظ  -حثٕب –جهش  طفي

 Practice reading the story at home كراتح حشف انجيى ٔانحاء في كشاصح انخظ ٔاجة

 انخًيش
 Writing inside the classroom حظح إثشائيح )كراتح( طفي

 -------------------------------------------------------------- لشاءج لظح خاسجيح تًضاعذج ٔني األيش ٔاجة
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 ( ب ) األول=  الصف والشعبةتابع      
 

 انرظًيى ٔ انركُٕنٕجيا انرشتيح األخالليح انذساصاخ االجرًاعيح انشياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يثيٍ دٔس انزْشج ٔانثزسج ٔانثًشج 

 ء انثزسج يرعشف عهى اجزا

يكرة طشق يخرهفح نركٕيٍ انعذد 

;  ٔ< 

يكرة طشق يخرهفح نركٕيٍ انعذد 

يٕجذ االجزاء انُالظح يٍ   77

 77انعذد 

 يعذد انطانة أصًاء اآلياساخ انضثع

_يكرشف انطانة يري ذى أعالٌ لياو 

 األذحاد يٍ لاو تاألذحاد

_يعثش انطانة عٍ يشاعشج تانشصى أ 

 انكراتح

 يشاعش األخشيٍ_يضرُرج انطانة 

Introduce event 
sequences. 

 االحذ
 نًارا ذعذ انزْٕس يًٓح  طفي

 97يٍ  ;طشائك ذكٕيٍ انعذد 

 91حرى 

طفي : دسس االياساخ أصشذُا 

 انكثيشج

 

 97ٔاجة طفحح 

أسجٕا أسصال طٕس شيٕخ دٔنح  

 االياسخ انعشتيح انًرحذِ

  

طفي :  حم اَشطح انذسس داخم 

 انظف 

 

سصال طٕس ذعثش عٍ ٔاجة :اسجٕ أ 

 انشاعش

Introduce sequences 
with visual aids. 

Activity 4-5 

 99-98ٔاجة  اٌ ايكٍ احضاس تزٔس يخرهفح  ٔاجة

 االثُيٍ
 اجزاء انثزسج  طفي

 >9يٍ  >طشائك ذكٕيٍ انعذد 

 9:حرى 

 1:-7:ٔاجة ص  سصى أ احضاس يجضى عٍ اجزاء انثزسج ٔاجة

 انثالثاء
 اخرثاس انرمٕيى االٔل طفي

 8:يٍ  77طشائك ذكٕيٍ انعذد 

 ;:حرى 

 7;->:ٔاجة ص  -------------- ٔاجة

 األستعاء
 >9حم  ص  طفي

ايجاد االجزاء انُالظح يٍ انعذد 

 1;-7;ص  77

 - ;9حم ص  ٔاجة

 انخًيش
 اخرثاس ذمٕيًي أٔل انرعشف عهى يٓاسج انرٕلع طفي

  ---------- ٔاجة
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 الخطة االسبوعية

 17/ 10/  2019إلــى        13/  10/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ج األول=  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعشتيح انرشتيح اإلصالييح انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 *يضرُرج أٌ هللا سحيى تخهمّ

 *يعثش عٍ حثّ هلل انشحًٍ انشحيى

 ج جٓشيح طحيحح يع انضثظ يمشأ لشاء

تأٔل حم انٕاجثاخ يكٌٕ في  يالحظح )أسجٕ يراتعح انٕاجثاخ أٔال

َفش انيٕو انًكرٕب فيّ انٕاجة يثال يٕو األحذ يحم ٔاجثّ يٕو 

 األحذ تعذ انذٔاو انًذسصي(

أسجٕ ذٕليع دفرش اإليالء تعذ اإليالء ٔذضهيًّ في انيٕو انراني 

 نهًعهًح

 

Identify different jobs. 
To read the new story. 

Reading: Anchor:  Read and Prepare-All 
Aboard Pages33-43 

Writing : Anchor Pages21-22  
Please help your child to write sentences 

 االحذ
 طفي

 انيٕو األٔل

 طفي : دسس هللا انشحًٍ 

 7:+7:+>9انثيد : األَشطح انظفيح 

 

 انيٕو انثاَي 

 طفي : يراتعح انذسس

 انثيد : ال يٕجذ 

 

 انيٕو انثانث

 طفي : ذالٔج 

 ;9يٍ طفحح 

 ;9انثيد : انرذسية عهى انرالٔج ص

 

 >71/77/977يالحظح : اخرثاس انرمٕيى األٔل يٕافك يٕو  اإلثُيٍ 

 يراتعح حشف انحاء
UAE Phonics  
Unit 3 

 Collect pictures that start with letter P   ذذسيثاخ حشف انجيى ٔانحاء يٍ كراب انُشاط ٔاجة

 االثُيٍ
 يُالشح لظح خشٌٕ انخشٔف انخفي ٔلشاءج انُض طفي

UAE Phonics  
Unit 4 

 Collect pictures that start with letter I 777لشاءج طفحح ٔاجة

 انثالثاء
 Worksheet about your future job 771يراتعح ذجشيذ حشف انخاء ٔكراتح انحشف تأشكانّ انًخرهفح طـ طفي

 انرذسب عهى كهًاخ اإليالء ٔاجة
Write about your future job an A4 paper and 
bring it to school to present it in the class 

 األستعاء
 Read the new story عجًاٌ -عجية  –يحيظ  -حثٕب –جهش  طفي

 Practice reading the story at home صح انخظكراتح حشف انجيى ٔانحاء في كشا ٔاجة

 انخًيش
 Writing inside the classroom حظح إثشائيح )كراتح( طفي

 -------------------------------------------------------------- لشاءج لظح خاسجيح تًضاعذج ٔني األيش ٔاجة
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 ( ج ) األول=  الصف والشعبةتابع      
  

 انرظًيى ٔ انركُٕنٕجيا انرشتيح األخالليح انذساصاخ االجرًاعيح انشياضياخ عهٕوان انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يثيٍ دٔس انزْشج ٔانثزسج ٔانثًشج 

 يرعشف عهى اجزاء انثزسج 

يكرة طشق يخرهفح نركٕيٍ انعذد 

;  ٔ< 

يكرة طشق يخرهفح نركٕيٍ انعذد 

يٕجذ االجزاء انُالظح يٍ   77

 77 انعذد

 يعذد انطانة أصًاء اآلياساخ انضثع

_يكرشف انطانة يري ذى أعالٌ لياو 

 األذحاد يٍ لاو تاألذحاد

_يعثش انطانة عٍ يشاعشج تانشصى أ 

 انكراتح

 _يضرُرج انطانة يشاعش األخشيٍ

Introduce event 
sequences. 

 االحذ
 نًارا ذعذ انزْٕس يًٓح  طفي

 97يٍ  ;طشائك ذكٕيٍ انعذد 

 91حرى 

طفي : دسس االياساخ أصشذُا 

 انكثيشج

 

 97ٔاجة طفحح 

أسجٕا أسصال طٕس شيٕخ دٔنح  

 االياسخ انعشتيح انًرحذِ

  

طفي :  حم اَشطح انذسس داخم 

 انظف 

 

ٔاجة :اسجٕ أسصال طٕس ذعثش عٍ  

 انشاعش

Introduce sequences 
with visual aids. 

Activity 4-5 

 99-98ٔاجة   اٌ ايكٍاحضاس تزٔس يخرهفح  ٔاجة

 االثُيٍ
 اجزاء انثزسج  طفي

 >9يٍ  >طشائك ذكٕيٍ انعذد 

 9:حرى 

 1:-7:ٔاجة ص  سصى أ احضاس يجضى عٍ اجزاء انثزسج ٔاجة

 انثالثاء
 اخرثاس انرمٕيى االٔل طفي

 8:يٍ  77طشائك ذكٕيٍ انعذد 

 ;:حرى 

 7;->:ٔاجة ص  -------------- ٔاجة

 األستعاء
 >9حم  ص  طفي

ايجاد االجزاء انُالظح يٍ انعذد 

 1;-7;ص  77

 - ;9حم ص  ٔاجة

 انخًيش
 اخرثاس ذمٕيًي أٔل انرعشف عهى يٓاسج انرٕلع طفي

  ---------- ٔاجة
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 الخطة االسبوعية
 17/ 10/  2019إلــى        13/  10/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( د ) األول=  الصف والشعبة

 English انهغح انعشتيح انرشتيح اإلصالييح انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 *يضرُرج أٌ هللا سحيى تخهمّ

 *يعثش عٍ حثّ هلل انشحًٍ انشحيى

 يمشأ لشاءج جٓشيح طحيحح يع انضثظ 

تأٔل حم انٕاجثاخ يكٌٕ في  يالحظح )أسجٕ يراتعح انٕاجثاخ أٔال

ة يثال يٕو األحذ يحم ٔاجثّ يٕو َفش انيٕو انًكرٕب فيّ انٕاج

 األحذ تعذ انذٔاو انًذسصي(

أسجٕ ذٕليع دفرش اإليالء تعذ اإليالء ٔذضهيًّ في انيٕو انراني 

 نهًعهًح

 

Identify different jobs. 
To read the new story. 

Reading: Anchor:  Read and Prepare-All 
Aboard Pages33-43 

Writing : Anchor Pages21-22  
Please help your child to write sentences 

 االحذ
 طفي

 انيٕو األٔل

 طفي : دسس هللا انشحًٍ 

 7:+7:+>9انثيد : األَشطح انظفيح 

 

 انيٕو انثاَي 

 طفي : يراتعح انذسس

 انثيد : ال يٕجذ 

 

 انيٕو انثانث

 طفي : ذالٔج 

 ;9يٍ طفحح 

 ;9انثيد : انرذسية عهى انرالٔج ص

 

 >71/77/977حظح : اخرثاس انرمٕيى األٔل يٕافك يٕو  اإلثُيٍ يال

 يراتعح حشف انحاء
UAE Phonics  
Unit 3 

 Collect pictures that start with letter P   ذذسيثاخ حشف انجيى ٔانحاء يٍ كراب انُشاط ٔاجة

 االثُيٍ
 يُالشح لظح خشٌٕ انخشٔف انخفي ٔلشاءج انُض طفي

UAE Phonics  
Unit 4 

 Collect pictures that start with letter I 777لشاءج طفحح ٔاجة

 انثالثاء
 Worksheet about your future job 771يراتعح ذجشيذ حشف انخاء ٔكراتح انحشف تأشكانّ انًخرهفح طـ طفي

 انرذسب عهى كهًاخ اإليالء ٔاجة
Write about your future job an A4 paper and 
bring it to school to present it in the class 

 األستعاء
 Read the new story عجًاٌ -عجية  –يحيظ  -حثٕب –جهش  طفي

 Practice reading the story at home كراتح حشف انجيى ٔانحاء في كشاصح انخظ ٔاجة

 انخًيش
 Writing inside the classroom حظح إثشائيح )كراتح( طفي

 -------------------------------------------------------------- لشاءج لظح خاسجيح تًضاعذج ٔني األيش ٔاجة
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kh 

 ( د ) األول=  الصف والشعبةتابع       

 

 انرظًيى ٔ انركُٕنٕجيا انرشتيح األخالليح انذساصاخ االجرًاعيح انشياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 ٔس انزْشج ٔانثزسج ٔانثًشج يثيٍ د

 يرعشف عهى اجزاء انثزسج 

يكرة طشق يخرهفح نركٕيٍ انعذد 

;  ٔ< 

يكرة طشق يخرهفح نركٕيٍ انعذد 

يٕجذ االجزاء انُالظح يٍ   77

 77انعذد 

 يعذد انطانة أصًاء اآلياساخ انضثع

_يكرشف انطانة يري ذى أعالٌ لياو 

 األذحاد يٍ لاو تاألذحاد

يشاعشج تانشصى أ  _يعثش انطانة عٍ

 انكراتح

 _يضرُرج انطانة يشاعش األخشيٍ

Introduce event 
sequences. 

 االحذ
 نًارا ذعذ انزْٕس يًٓح  طفي

 97يٍ  ;طشائك ذكٕيٍ انعذد 

 91حرى 

طفي : دسس االياساخ أصشذُا 

 انكثيشج

 

 97ٔاجة طفحح 

أسجٕا أسصال طٕس شيٕخ دٔنح  

 االياسخ انعشتيح انًرحذِ

  

حم اَشطح انذسس داخم  طفي : 

 انظف 

 

ٔاجة :اسجٕ أسصال طٕس ذعثش عٍ  

 انشاعش

Introduce sequences 
with visual aids. 

Activity 4-5 

 99-98ٔاجة  اٌ ايكٍ احضاس تزٔس يخرهفح  ٔاجة

 االثُيٍ
 اجزاء انثزسج  طفي

 >9يٍ  >طشائك ذكٕيٍ انعذد 

 9:حرى 

 1:-7:ٔاجة ص  جزاء انثزسجسصى أ احضاس يجضى عٍ ا ٔاجة

 انثالثاء
 اخرثاس انرمٕيى االٔل طفي

 8:يٍ  77طشائك ذكٕيٍ انعذد 

 ;:حرى 

 7;->:ٔاجة ص  -------------- ٔاجة

 األستعاء
 >9حم  ص  طفي

ايجاد االجزاء انُالظح يٍ انعذد 

 1;-7;ص  77

 - ;9حم ص  ٔاجة

 انخًيش
 اخرثاس ذمٕيًي أٔل نرٕلعانرعشف عهى يٓاسج ا طفي

  ---------- ٔاجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 17/ 10/  2019إلــى        13/  10/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) هـ األول=  الصف والشعبة

 English انهغح انعشتيح انرشتيح اإلصالييح انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 *يضرُرج أٌ هللا سحيى تخهمّ

 يعثش عٍ حثّ هلل انشحًٍ انشحيى*

 يمشأ لشاءج جٓشيح طحيحح يع انضثظ 

تأٔل حم انٕاجثاخ يكٌٕ في  يالحظح )أسجٕ يراتعح انٕاجثاخ أٔال

َفش انيٕو انًكرٕب فيّ انٕاجة يثال يٕو األحذ يحم ٔاجثّ يٕو 

 األحذ تعذ انذٔاو انًذسصي(

ٕو انراني أسجٕ ذٕليع دفرش اإليالء تعذ اإليالء ٔذضهيًّ في اني

 نهًعهًح

 

Identify different jobs. 
To read the new story. 

Reading: Anchor:  Read and Prepare-All 
Aboard Pages33-43 

Writing : Anchor Pages21-22  
Please help your child to write sentences 

 االحذ
 طفي

 انيٕو األٔل

 طفي : دسس هللا انشحًٍ 

 7:+7:+>9األَشطح انظفيح  انثيد :

 

 انيٕو انثاَي 

 طفي : يراتعح انذسس

 انثيد : ال يٕجذ 

 

 انيٕو انثانث

 طفي : ذالٔج 

 ;9يٍ طفحح 

 ;9انثيد : انرذسية عهى انرالٔج ص

 

 >71/77/977يالحظح : اخرثاس انرمٕيى األٔل يٕافك يٕو  اإلثُيٍ 

 يراتعح حشف انحاء
UAE Phonics  
Unit 3 

 Collect pictures that start with letter P   ثاخ حشف انجيى ٔانحاء يٍ كراب انُشاطذذسي ٔاجة

 االثُيٍ
 يُالشح لظح خشٌٕ انخشٔف انخفي ٔلشاءج انُض طفي

UAE Phonics  
Unit 4 

 Collect pictures that start with letter I 777لشاءج طفحح ٔاجة

 انثالثاء
 Worksheet about your future job 771ٔكراتح انحشف تأشكانّ انًخرهفح طـ يراتعح ذجشيذ حشف انخاء طفي

 انرذسب عهى كهًاخ اإليالء ٔاجة
Write about your future job an A4 paper and 
bring it to school to present it in the class 

 األستعاء
 Read the new story عجًاٌ -عجية  –يحيظ  -حثٕب –جهش  طفي

 Practice reading the story at home كراتح حشف انجيى ٔانحاء في كشاصح انخظ ٔاجة

 انخًيش
 Writing inside the classroom حظح إثشائيح )كراتح( طفي

 -------------------------------------------------------------- لشاءج لظح خاسجيح تًضاعذج ٔني األيش ٔاجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) األول=  الصف والشعبة تابع      

 

 انرظًيى ٔ انركُٕنٕجيا انرشتيح األخالليح انذساصاخ االجرًاعيح انشياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يثيٍ دٔس انزْشج ٔانثزسج ٔانثًشج 

 يرعشف عهى اجزاء انثزسج 

يكرة طشق يخرهفح نركٕيٍ انعذد 

;  ٔ< 

انعذد يكرة طشق يخرهفح نركٕيٍ 

يٕجذ االجزاء انُالظح يٍ   77

 77انعذد 

 يعذد انطانة أصًاء اآلياساخ انضثع

_يكرشف انطانة يري ذى أعالٌ لياو 

 األذحاد يٍ لاو تاألذحاد

_يعثش انطانة عٍ يشاعشج تانشصى أ 

 انكراتح

 _يضرُرج انطانة يشاعش األخشيٍ

Introduce event 
sequences. 

 االحذ
 يًٓح  نًارا ذعذ انزْٕس طفي

 97يٍ  ;طشائك ذكٕيٍ انعذد 

 91حرى 

طفي : دسس االياساخ أصشذُا 

 انكثيشج

 

 97ٔاجة طفحح 

أسجٕا أسصال طٕس شيٕخ دٔنح  

 االياسخ انعشتيح انًرحذِ

  

طفي :  حم اَشطح انذسس داخم 

 انظف 

 

ٔاجة :اسجٕ أسصال طٕس ذعثش عٍ  

 انشاعش

Introduce sequences 
with visual aids. 

Activity 4-5 

 99-98ٔاجة  اٌ ايكٍ احضاس تزٔس يخرهفح  ٔاجة

 االثُيٍ
 اجزاء انثزسج  طفي

 >9يٍ  >طشائك ذكٕيٍ انعذد 

 9:حرى 

 1:-7:ٔاجة ص  سصى أ احضاس يجضى عٍ اجزاء انثزسج ٔاجة

 انثالثاء
 اخرثاس انرمٕيى االٔل طفي

 8:يٍ  77طشائك ذكٕيٍ انعذد 

 ;:حرى 

 7;->:ٔاجة ص  -------------- ٔاجة

 األستعاء
 >9حم  ص  طفي

ايجاد االجزاء انُالظح يٍ انعذد 

 1;-7;ص  77

 - ;9حم ص  ٔاجة

 انخًيش
 اخرثاس ذمٕيًي أٔل انرعشف عهى يٓاسج انرٕلع طفي

  ---------- ٔاجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 17/ 10/  2019   إلــى     13/  10/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) و األول=  الصف والشعبة

 English انهغح انعشتيح انرشتيح اإلصالييح انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 *يضرُرج أٌ هللا سحيى تخهمّ

 *يعثش عٍ حثّ هلل انشحًٍ انشحيى

 يمشأ لشاءج جٓشيح طحيحح يع انضثظ 

ثاخ يكٌٕ في حم انٕاج يالحظح )أسجٕ يراتعح انٕاجثاخ أٔل تأٔال

َفش انيٕو انًكرٕب فيّ انٕاجة يثال يٕو األحذ يحم ٔاجثّ يٕو 

 األحذ تعذ انذٔاو انًذسصي(

أسجٕ ذٕليع دفرش اإليالء تعذ اإليالء ٔذضهيًّ في انيٕو انراني 

 نهًعهًح

 

Identify different jobs. 
To read the new story. 

Reading: Anchor:  Read and Prepare-All 
Aboard Pages33-43 

Writing : Anchor Pages21-22  
Please help your child to write sentences 

 االحذ
 طفي

 انيٕو األٔل

 طفي : دسس هللا انشحًٍ 

 7:+7:+>9انثيد : األَشطح انظفيح 

 

 انيٕو انثاَي 

 طفي : يراتعح انذسس

 انثيد : ال يٕجذ 

 

 انيٕو انثانث

 طفي : ذالٔج 

 ;9 يٍ طفحح

 ;9انثيد : انرذسية عهى انرالٔج ص

 

 >71/77/977يالحظح : اخرثاس انرمٕيى األٔل يٕافك يٕو  اإلثُيٍ 

 يراتعح حشف انحاء
UAE Phonics  
Unit 3 

 Collect pictures that start with letter P   ذذسيثاخ حشف انجيى ٔانحاء يٍ كراب انُشاط ٔاجة

 االثُيٍ
 انخشٔف انخفي ٔلشاءج انُضيُالشح لظح خشٌٕ  طفي

UAE Phonics  
Unit 4 

 Collect pictures that start with letter I 777لشاءج طفحح ٔاجة

 انثالثاء
 Worksheet about your future job 771يراتعح ذجشيذ حشف انخاء ٔكراتح انحشف تأشكانّ انًخرهفح طـ طفي

 انرذسب عهى كهًاخ اإليالء ٔاجة
Write about your future job an A4 paper and 
bring it to school to present it in the class 

 األستعاء
 Read the new story عجًاٌ -عجية  –يحيظ  -حثٕب –جهش  طفي

 Practice reading the story at home كراتح حشف انجيى ٔانحاء في كشاصح انخظ ٔاجة

 انخًيش
 Writing inside the classroom اتح(حظح إثشائيح )كر طفي

 -------------------------------------------------------------- لشاءج لظح خاسجيح تًضاعذج ٔني األيش ٔاجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) األول=  الصف والشعبةتابع       
 

 ياانرظًيى ٔ انركُٕنٕج انرشتيح األخالليح انذساصاخ االجرًاعيح انشياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يثيٍ دٔس انزْشج ٔانثزسج ٔانثًشج 

 يرعشف عهى اجزاء انثزسج 

يكرة طشق يخرهفح نركٕيٍ انعذد 

;  ٔ< 

يكرة طشق يخرهفح نركٕيٍ انعذد 

يٕجذ االجزاء انُالظح يٍ   77

 77انعذد 

 يعذد انطانة أصًاء اآلياساخ انضثع

_يكرشف انطانة يري ذى أعالٌ لياو 

 ذحاد يٍ لاو تاألذحاداأل

_يعثش انطانة عٍ يشاعشج تانشصى أ 

 انكراتح

 _يضرُرج انطانة يشاعش األخشيٍ

Introduce event 
sequences. 

 االحذ
 نًارا ذعذ انزْٕس يًٓح  طفي

 97يٍ  ;طشائك ذكٕيٍ انعذد 

 91حرى 

طفي : دسس االياساخ أصشذُا 

 انكثيشج

 

 97ٔاجة طفحح 

ٔنح أسجٕا أسصال طٕس شيٕخ د 

 االياسخ انعشتيح انًرحذِ

  

طفي :  حم اَشطح انذسس داخم 

 انظف 

 

ٔاجة :اسجٕ أسصال طٕس ذعثش عٍ  

 انشاعش

Introduce sequences 
with visual aids. 

Activity 4-5 

 99-98ٔاجة  اٌ ايكٍ احضاس تزٔس يخرهفح  ٔاجة

 االثُيٍ
 اجزاء انثزسج  طفي

 >9يٍ  >طشائك ذكٕيٍ انعذد 

 9: حرى

 1:-7:ٔاجة ص  سصى أ احضاس يجضى عٍ اجزاء انثزسج ٔاجة

 انثالثاء
 اخرثاس انرمٕيى االٔل طفي

 8:يٍ  77طشائك ذكٕيٍ انعذد 

 ;:حرى 

 7;->:ٔاجة ص  -------------- ٔاجة

 األستعاء
 >9حم  ص  طفي

ايجاد االجزاء انُالظح يٍ انعذد 

 1;-7;ص  77

 - ;9حم ص  ٔاجة

 انخًيش
 اخرثاس ذمٕيًي أٔل انرعشف عهى يٓاسج انرٕلع طفي

  ---------- ٔاجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 17/ 10/  2019إلــى        13/  10/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ز األول=  الصف والشعبة

 English انهغح انعشتيح انرشتيح اإلصالييح انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــيانــ

 *يضرُرج أٌ هللا سحيى تخهمّ

 *يعثش عٍ حثّ هلل انشحًٍ انشحيى

 يمشأ لشاءج جٓشيح طحيحح يع انضثظ 

حم انٕاجثاخ يكٌٕ في  يالحظح )أسجٕ يراتعح انٕاجثاخ أٔل تأٔال

َفش انيٕو انًكرٕب فيّ انٕاجة يثال يٕو األحذ يحم ٔاجثّ يٕو 

 األحذ تعذ انذٔاو انًذسصي(

اإليالء تعذ اإليالء ٔذضهيًّ في انيٕو انراني  أسجٕ ذٕليع دفرش

 نهًعهًح

 

Identify different jobs. 
To read the new story. 

Reading: Anchor:  Read and Prepare-All 
Aboard Pages33-43 

Writing : Anchor Pages21-22  
Please help your child to write sentences 

 االحذ
 طفي

 ألٔلانيٕو ا

 طفي : دسس هللا انشحًٍ 

 7:+7:+>9انثيد : األَشطح انظفيح 

 

 انيٕو انثاَي 

 طفي : يراتعح انذسس

 انثيد : ال يٕجذ 

 

 انيٕو انثانث

 طفي : ذالٔج 

 ;9يٍ طفحح 

 ;9انثيد : انرذسية عهى انرالٔج ص

 

 >71/77/977يالحظح : اخرثاس انرمٕيى األٔل يٕافك يٕو  اإلثُيٍ 

 اءيراتعح حشف انح
UAE Phonics  
Unit 3 

 Collect pictures that start with letter P   ذذسيثاخ حشف انجيى ٔانحاء يٍ كراب انُشاط ٔاجة

 االثُيٍ
 يُالشح لظح خشٌٕ انخشٔف انخفي ٔلشاءج انُض طفي

UAE Phonics  
Unit 4 

 Collect pictures that start with letter I 777لشاءج طفحح ٔاجة

 نثالثاءا
 Worksheet about your future job 771يراتعح ذجشيذ حشف انخاء ٔكراتح انحشف تأشكانّ انًخرهفح طـ طفي

 انرذسب عهى كهًاخ اإليالء ٔاجة
Write about your future job an A4 paper and 
bring it to school to present it in the class 

 األستعاء
 Read the new story عجًاٌ -عجية  –يظ يح -حثٕب –جهش  طفي

 Practice reading the story at home كراتح حشف انجيى ٔانحاء في كشاصح انخظ ٔاجة

 انخًيش
 Writing inside the classroom حظح إثشائيح )كراتح( طفي

 -------------------------------------------------------------- لشاءج لظح خاسجيح تًضاعذج ٔني األيش ٔاجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) األول=  الصف والشعبةتابع 
 

 انرظًيى ٔ انركُٕنٕجيا انرشتيح األخالليح انذساصاخ االجرًاعيح انشياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يثيٍ دٔس انزْشج ٔانثزسج ٔانثًشج 

 يرعشف عهى اجزاء انثزسج 

نعذد يكرة طشق يخرهفح نركٕيٍ ا

;  ٔ< 

يكرة طشق يخرهفح نركٕيٍ انعذد 

يٕجذ االجزاء انُالظح يٍ   77

 77انعذد 

 يعذد انطانة أصًاء اآلياساخ انضثع

_يكرشف انطانة يري ذى أعالٌ لياو 

 األذحاد يٍ لاو تاألذحاد

_يعثش انطانة عٍ يشاعشج تانشصى أ 

 انكراتح

 _يضرُرج انطانة يشاعش األخشيٍ

Introduce event 
sequences. 

 االحذ
 نًارا ذعذ انزْٕس يًٓح  طفي

 97يٍ  ;طشائك ذكٕيٍ انعذد 

 91حرى 

طفي : دسس االياساخ أصشذُا 

 انكثيشج

 

 97ٔاجة طفحح 

أسجٕا أسصال طٕس شيٕخ دٔنح  

 االياسخ انعشتيح انًرحذِ

  

طفي :  حم اَشطح انذسس داخم 

 انظف 

 

ٔاجة :اسجٕ أسصال طٕس ذعثش عٍ  

 انشاعش

Introduce sequences 
with visual aids. 

Activity 4-5 

 99-98ٔاجة  اٌ ايكٍ احضاس تزٔس يخرهفح  ٔاجة

 االثُيٍ
 اجزاء انثزسج  طفي

 >9يٍ  >طشائك ذكٕيٍ انعذد 

 9:حرى 

 1:-7:ٔاجة ص  سصى أ احضاس يجضى عٍ اجزاء انثزسج ٔاجة

 انثالثاء
 اخرثاس انرمٕيى االٔل طفي

 8:يٍ  77انعذد طشائك ذكٕيٍ 

 ;:حرى 

 7;->:ٔاجة ص  -------------- ٔاجة

 األستعاء
 >9حم  ص  طفي

ايجاد االجزاء انُالظح يٍ انعذد 

 1;-7;ص  77

 - ;9حم ص  ٔاجة

 انخًيش
 اخرثاس ذمٕيًي أٔل انرعشف عهى يٓاسج انرٕلع طفي

  ---------- ٔاجة

 


