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 الخطة االسبوعية
  23/ 1/  2020إلــى        19/  1/  2020لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذط انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 أٌ ٌؼذد انظهىاخ انخًظ 

 ٌثٍٍ أهًح انظالج فً حٍاذُا 

 ٍُح نهقظح.أٌ ٌحذد انًرؼهى انؼُاطش انف

 أٌ ٌقشأ انًرؼهى قشاءج ظهشٌح طحٍحح.

 اٌ ًٌٍض انًرؼهى تٍٍ انظىخ انقظٍش وانطىٌم.

To identify different kinds of transportation. 
To read the new story . 

Reading : All Aboard! Prepare and read 
pages(33-43) 

Writing: Practice writing the new words in 
your reading book page 33 and try to 
practice putting each one in a sentence. 

 االحذ

 طفً

 انٍىو األول 

 طفً : دسط انظهىاخ انخًظ 

 يٍ انكراب  66طفحح 

 واظة انثٍد : األَشطح 

 

 انٍىو انصاًَ :

 طفً : انًغهى فً ػىٌ أخٍه 

 واظة انثٍد : ال ٌىظذ

 

 

 انٍىو انصانس

 : ذالوج وذغًٍغ  عىسج انفهق طفً 

 

 

 قظح حشف انؼٍٍ

  
Identify different kinds of transportation. 

 

  واظة

Collect your favorite kind of transportation 
and bring them to school to show your 

friends . 

 االشٍٍُ
 انظىخ انقظٍش وانطىٌم نحشف انؼٍٍ طفً

 
Sorting out the transportation by:                 

air-land-water 

 ذذسٌثاخ حشف انؼٍٍ يٍ كراب أدسط فً انثٍد واظة
Choose any kind of transportation and write 

about it . 

 انصالشاء
  Identify different kinds of food  قظح حشف انظاد طفً

  واظة
 Bring different kinds of food and talk about 

it  

 األستؼاء
 Reading the story and answering questions أشكال حشف انظاد + انظىخ انقظٍش وانطىٌم طفً

 واظة
 

 ذذسٌثاخ حشف انظاديٍ كراب أدسط فً انثٍد

Practice reading and  writing the new words 
of the story   

 انخًٍظ
 ذعشٌذ حشف انفاء طفً

Writing about your favorite kind of  

transportation 

 حم ذذسٌثاخ حشف انفاء يٍ كراب أدسط فً انثٍد واظة
Please try to collect some information about 

your favorite kind of transportation 
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 ( أ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرظًٍى و انركُىنىظٍا انرشتٍح األخالقٍح ػٍحانذساعاخ االظرًا انشٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذط انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌرؼشف ػهى حاالخ انطقظ 

 ٌرؼشف ػهى أدواخ قٍاط انطقظ

 ٌشذة انفظىل االستؼح

 يقاسَح ػذدٌٍيفهىو ٌغركشف  -
 ٌغركشف يفهىو ظًغ انؼششاخ -

 ٌعذ َاذط ظًغ ػذدٌٍ تشقًٍٍ -
 ذط انعًغ تاعرخذاو خط االػذادٌعذ َا -
 

ذد انطانة أَىاع انًهٍ فً ٌؼ

 تالدي

_ًٌٍض انطانة تٍُح انًهُح 

 ودواذها

_ٌكرة انطانة ػٍ انًهُح 

 انرً ٌحثها

ٌىضح انطانة يفهىو انشاوي 

 وأهًٍرح 

 _ٌؼذد اَىاع انقظض 

 Identify a 
robot. 

 Describe 
what a robot 
is. 

 االحذ
 202حم االعركشاف ص  طفً

 يالحظح :)عٍرى انثذء ترُفٍذ دسوط

  انعضء انشاتغ أوال (

 اعرخذاو انًُارض نًقاسَح االػذاد -
 

 دسط يهُرً ػُذيا أكثش 

ٌكرة انطانة ػٍ انًهُح انرً 

ٌحثها وٌرحذز ػُها اسعال 

 يالتظ انًهٍ وادواذها 

 
 

 دسط انشاوي

يهحىظح كراته  او سعًها قظه 

ػٍ انرشاز االياساذً وٌشوٌها 

 نُا يٍ عطشٌٍ

 وقظه خٍانٍه ٌشعًها ٌحثها

 

Design a robot at 
school 

 

 -  واظة

 االشٍٍُ
 اعرخذاو انشيىص نًقاسَح االػذاد 202يا انًقظىد تانطقظ ص  طفً

 واظة
ظًغ طىس ػٍ حاالخ انطقظ او طُغ يعغى ػٍ 

 ػٍ حاالخ انطقظ
- 

 انصالشاء
 ظًغ انؼششاخ كٍفك ًٌكُك قٍاط ػىايم انطقظ طفً

 طًى خط أػذاد اخ قٍاط انطقظطُغ ًَىرض ػٍ ادو واظة

 األستؼاء
 طفً

يا انزي ٌحذز فً فظم انشتٍغ وانظٍف ص 

222 
 انؼششاخاالحاد ظًغ 

 واظة
 

 احضاس يالتظ وادواخ ػٍ انفظىل االستؼح
 وسقح ػًم

 انخًٍظ
 ظًغ ػذدٌٍ تشقًٍٍ يهاساخ انؼهىو  طفً

 -  واظة
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 الخطة االسبوعية

 23/ 1/  2020إلــى        19/  1/  2020ن  لألســـبـوع مــ
 ( ) ب األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذط انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 أٌ ٌؼذد انظهىاخ انخًظ 

 ٌثٍٍ أهًح انظالج فً حٍاذُا 

 أٌ ٌحذد انًرؼهى انؼُاطش انفٍُح نهقظح.

 ظهشٌح طحٍحح. أٌ ٌقشأ انًرؼهى قشاءج

 اٌ ًٌٍض انًرؼهى تٍٍ انظىخ انقظٍش وانطىٌم.

To identify different kinds of transportation. 
To read the new story . 

Reading : All Aboard! Prepare and read 
pages(33-43) 

Writing: Practice writing the new words in 
your reading book page 33 and try to 
practice putting each one in a sentence. 

 االحذ

 طفً

 انٍىو األول 

 طفً : دسط انظهىاخ انخًظ 

 يٍ انكراب  66طفحح 

 واظة انثٍد : األَشطح 

 

 انٍىو انصاًَ :

 طفً : انًغهى فً ػىٌ أخٍه 

 واظة انثٍد : ال ٌىظذ

 

 

 انٍىو انصانس

 طفً : ذالوج وذغًٍغ  عىسج انفهق 

 

 

 ح حشف انؼٍٍقظ

  
Identify different kinds of transportation. 

 

  واظة

Collect your favorite kind of transportation 
and bring them to school to show your 

friends . 

 االشٍٍُ
 انظىخ انقظٍش وانطىٌم نحشف انؼٍٍ طفً

 
Sorting out the transportation by:                 

air-land-water 

 ذذسٌثاخ حشف انؼٍٍ يٍ كراب أدسط فً انثٍد واظة
Choose any kind of transportation and write 

about it . 

 انصالشاء
  Identify different kinds of food  قظح حشف انظاد طفً

  واظة
 Bring different kinds of food and talk about 

it  

 األستؼاء
 Reading the story and answering questions أشكال حشف انظاد + انظىخ انقظٍش وانطىٌم ًطف

 واظة
 

 ذذسٌثاخ حشف انظاديٍ كراب أدسط فً انثٍد

Practice reading and  writing the new words 
of the story   

 انخًٍظ
 ذعشٌذ حشف انفاء طفً

Writing about your favorite kind of  

transportation 

 حم ذذسٌثاخ حشف انفاء يٍ كراب أدسط فً انثٍد واظة
Please try to collect some information about 

your favorite kind of transportation 
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 ( ب ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انركُىنىظٍاانرظًٍى و  انرشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االظرًاػٍح انشٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذط انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌرؼشف ػهى حاالخ انطقظ 

 ٌرؼشف ػهى أدواخ قٍاط انطقظ

 ٌشذة انفظىل االستؼح

 ٌغركشف يفهىو يقاسَح ػذدٌٍ -
 ٌغركشف يفهىو ظًغ انؼششاخ -

 ٌعذ َاذط ظًغ ػذدٌٍ تشقًٍٍ -
 ٌعذ َاذط انعًغ تاعرخذاو خط االػذاد -
 

ٌؼذد انطانة أَىاع انًهٍ فً 

 تالدي

ًٌٍض انطانة تٍُح انًهُح _

 ودواذها

_ٌكرة انطانة ػٍ انًهُح 

 انرً ٌحثها

ٌىضح انطانة يفهىو انشاوي 

 وأهًٍرح 

 _ٌؼذد اَىاع انقظض 

 Identify a 
robot. 

 Describe 
what a robot 
is. 

 االحذ
 202حم االعركشاف ص  طفً

يالحظح :)عٍرى انثذء ترُفٍذ دسوط 

  انعضء انشاتغ أوال (

 ًُارض نًقاسَح االػذاداعرخذاو ان -
 

 دسط يهُرً ػُذيا أكثش 

ٌكرة انطانة ػٍ انًهُح انرً 

ٌحثها وٌرحذز ػُها اسعال 

 يالتظ انًهٍ وادواذها 

 
 

 دسط انشاوي

يهحىظح كراته  او سعًها قظه 

ػٍ انرشاز االياساذً وٌشوٌها 

 نُا يٍ عطشٌٍ

 وقظه خٍانٍه ٌشعًها ٌحثها

 

Design a robot at 
school 

 

 -  ةواظ

 االشٍٍُ
 اعرخذاو انشيىص نًقاسَح االػذاد 202يا انًقظىد تانطقظ ص  طفً

 واظة
ظًغ طىس ػٍ حاالخ انطقظ او طُغ يعغى ػٍ 

 ػٍ حاالخ انطقظ
- 

 انصالشاء
 ظًغ انؼششاخ كٍفك ًٌكُك قٍاط ػىايم انطقظ طفً

 طًى خط أػذاد طُغ ًَىرض ػٍ ادواخ قٍاط انطقظ واظة

 ألستؼاءا
 طفً

يا انزي ٌحذز فً فظم انشتٍغ وانظٍف ص 

222 
 ظًغ االحاد انؼششاخ

 واظة
 

 احضاس يالتظ وادواخ ػٍ انفظىل االستؼح
 وسقح ػًم

 انخًٍظ
 ظًغ ػذدٌٍ تشقًٍٍ يهاساخ انؼهىو  طفً

 -  واظة
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 الخطة االسبوعية

 23/ 1/  2020إلــى        19/  1/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) ج األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذط انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 أٌ ٌؼذد انظهىاخ انخًظ 

 ٌثٍٍ أهًح انظالج فً حٍاذُا 

 أٌ ٌحذد انًرؼهى انؼُاطش انفٍُح نهقظح.

 أٌ ٌقشأ انًرؼهى قشاءج ظهشٌح طحٍحح.

 ٍ انظىخ انقظٍش وانطىٌم.اٌ ًٌٍض انًرؼهى تٍ

To identify different kinds of transportation. 
To read the new story . 

Reading : All Aboard! Prepare and read 
pages(33-43) 

Writing: Practice writing the new words in 
your reading book page 33 and try to 
practice putting each one in a sentence. 

 االحذ

 طفً

 انٍىو األول 

 طفً : دسط انظهىاخ انخًظ 

 يٍ انكراب  66طفحح 

 واظة انثٍد : األَشطح 

 

 انٍىو انصاًَ :

 طفً : انًغهى فً ػىٌ أخٍه 

 واظة انثٍد : ال ٌىظذ

 

 

 انٍىو انصانس

 طفً : ذالوج وذغًٍغ  عىسج انفهق 

 

 

 قظح حشف انؼٍٍ

  
Identify different kinds of transportation. 

 

  واظة

Collect your favorite kind of transportation 
and bring them to school to show your 

friends . 

 االشٍٍُ
 انظىخ انقظٍش وانطىٌم نحشف انؼٍٍ طفً

 
Sorting out the transportation by:                 

air-land-water 

 خ حشف انؼٍٍ يٍ كراب أدسط فً انثٍدذذسٌثا واظة
Choose any kind of transportation and write 

about it . 

 انصالشاء
  Identify different kinds of food  قظح حشف انظاد طفً

  واظة
 Bring different kinds of food and talk about 

it  

 األستؼاء
 Reading the story and answering questions ش وانطىٌمأشكال حشف انظاد + انظىخ انقظٍ طفً

 واظة
 

 ذذسٌثاخ حشف انظاديٍ كراب أدسط فً انثٍد

Practice reading and  writing the new words 
of the story   

 انخًٍظ
 ذعشٌذ حشف انفاء طفً

Writing about your favorite kind of  

transportation 

 اخ حشف انفاء يٍ كراب أدسط فً انثٍدحم ذذسٌث واظة
Please try to collect some information about 

your favorite kind of transportation 
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 ( ج ) األول:  الصف والشعبةتابع 
  

 انرظًٍى و انركُىنىظٍا انرشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االظرًاػٍح انشٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذط انرؼهى
 
 

 ىوــــٍانـ

 ٌرؼشف ػهى حاالخ انطقظ 

 ٌرؼشف ػهى أدواخ قٍاط انطقظ

 ٌشذة انفظىل االستؼح

 ٌغركشف يفهىو يقاسَح ػذدٌٍ -
 ٌغركشف يفهىو ظًغ انؼششاخ -

 ٌعذ َاذط ظًغ ػذدٌٍ تشقًٍٍ -
 ٌعذ َاذط انعًغ تاعرخذاو خط االػذاد -
 

ٌؼذد انطانة أَىاع انًهٍ فً 

 تالدي

_ًٌٍض انطانة تٍُح انًهُح 

 ودواذها

_ٌكرة انطانة ػٍ انًهُح 

 انرً ٌحثها

ٌىضح انطانة يفهىو انشاوي 

 وأهًٍرح 

 _ٌؼذد اَىاع انقظض 

 Identify a 
robot. 

 Describe 
what a robot 
is. 

 االحذ
 202حم االعركشاف ص  طفً

يالحظح :)عٍرى انثذء ترُفٍذ دسوط 

  انعضء انشاتغ أوال (

 اعرخذاو انًُارض نًقاسَح االػذاد -
 

 رً ػُذيا أكثشدسط يهُ 

ٌكرة انطانة ػٍ انًهُح انرً 

ٌحثها وٌرحذز ػُها اسعال 

 يالتظ انًهٍ وادواذها 

 
 

 دسط انشاوي

يهحىظح كراته  او سعًها قظه 

ػٍ انرشاز االياساذً وٌشوٌها 

 نُا يٍ عطشٌٍ

 وقظه خٍانٍه ٌشعًها ٌحثها

 

Design a robot at 
school 

 

 -  واظة

 االشٍٍُ
 اعرخذاو انشيىص نًقاسَح االػذاد 202تانطقظ ص  يا انًقظىد طفً

 واظة
ظًغ طىس ػٍ حاالخ انطقظ او طُغ يعغى ػٍ 

 ػٍ حاالخ انطقظ
- 

 انصالشاء
 ظًغ انؼششاخ كٍفك ًٌكُك قٍاط ػىايم انطقظ طفً

 طًى خط أػذاد طُغ ًَىرض ػٍ ادواخ قٍاط انطقظ واظة

 األستؼاء
 طفً

انشتٍغ وانظٍف ص  يا انزي ٌحذز فً فظم

222 
 ظًغ االحاد انؼششاخ

 واظة
 

 احضاس يالتظ وادواخ ػٍ انفظىل االستؼح
 وسقح ػًم

 انخًٍظ
 ظًغ ػذدٌٍ تشقًٍٍ يهاساخ انؼهىو  طفً

 -  واظة
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 الخطة االسبوعية
 23/ 1/  2020إلــى        19/  1/  2020لألســـبـوع مــن  

 ( ) د األول:  الصف والشعبة
  

 English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذط انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 أٌ ٌؼذد انظهىاخ انخًظ 

 ٌثٍٍ أهًح انظالج فً حٍاذُا 

 أٌ ٌحذد انًرؼهى انؼُاطش انفٍُح نهقظح.

 أٌ ٌقشأ انًرؼهى قشاءج ظهشٌح طحٍحح.

 اٌ ًٌٍض انًرؼهى تٍٍ انظىخ انقظٍش وانطىٌم.

To identify different kinds of transportation. 
To read the new story . 

Reading : All Aboard! Prepare and read 
pages(33-43) 

Writing: Practice writing the new words in 
your reading book page 33 and try to 
practice putting each one in a sentence. 

 االحذ

 طفً

 نٍىو األول ا

 طفً : دسط انظهىاخ انخًظ 

 يٍ انكراب  66طفحح 

 واظة انثٍد : األَشطح 

 

 انٍىو انصاًَ :

 طفً : انًغهى فً ػىٌ أخٍه 

 واظة انثٍد : ال ٌىظذ

 

 

 انٍىو انصانس

 طفً : ذالوج وذغًٍغ  عىسج انفهق 

 

 

 قظح حشف انؼٍٍ

  
Identify different kinds of transportation. 

 

  ةواظ

Collect your favorite kind of transportation 
and bring them to school to show your 

friends . 

 االشٍٍُ
 انظىخ انقظٍش وانطىٌم نحشف انؼٍٍ طفً

 
Sorting out the transportation by:                 

air-land-water 

 دذذسٌثاخ حشف انؼٍٍ يٍ كراب أدسط فً انثٍ واظة
Choose any kind of transportation and write 

about it . 

 انصالشاء
  Identify different kinds of food  قظح حشف انظاد طفً

  واظة
 Bring different kinds of food and talk about 

it  

 األستؼاء
 Reading the story and answering questions أشكال حشف انظاد + انظىخ انقظٍش وانطىٌم طفً

 واظة
 

 ذذسٌثاخ حشف انظاديٍ كراب أدسط فً انثٍد

Practice reading and  writing the new words 
of the story   

 انخًٍظ
 ذعشٌذ حشف انفاء طفً

Writing about your favorite kind of  

transportation 

 حم ذذسٌثاخ حشف انفاء يٍ كراب أدسط فً انثٍد واظة
Please try to collect some information about 

your favorite kind of transportation 
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 ( د ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرظًٍى و انركُىنىظٍا انرشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االظرًاػٍح انشٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 ىَىاذط انرؼه
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌرؼشف ػهى حاالخ انطقظ 

 ٌرؼشف ػهى أدواخ قٍاط انطقظ

 ٌشذة انفظىل االستؼح

 ٌغركشف يفهىو يقاسَح ػذدٌٍ -
 ٌغركشف يفهىو ظًغ انؼششاخ -

 ٌعذ َاذط ظًغ ػذدٌٍ تشقًٍٍ -
 ٌعذ َاذط انعًغ تاعرخذاو خط االػذاد -
 

ٌؼذد انطانة أَىاع انًهٍ فً 

 تالدي

_ًٌٍض انطانة تٍُح انًهُح 

 ودواذها

_ٌكرة انطانة ػٍ انًهُح 

 انرً ٌحثها

ٌىضح انطانة يفهىو انشاوي 

 وأهًٍرح 

 _ٌؼذد اَىاع انقظض 

 Identify a 
robot. 

 Describe 
what a robot 
is. 

 االحذ
 202حم االعركشاف ص  طفً

يالحظح :)عٍرى انثذء ترُفٍذ دسوط 

  انعضء انشاتغ أوال (

 اعرخذاو انًُارض نًقاسَح االػذاد -
 

 دسط يهُرً ػُذيا أكثش 

ٌكرة انطانة ػٍ انًهُح انرً 

ٌحثها وٌرحذز ػُها اسعال 

 يالتظ انًهٍ وادواذها 

 
 

 دسط انشاوي

يهحىظح كراته  او سعًها قظه 

ػٍ انرشاز االياساذً وٌشوٌها 

 نُا يٍ عطشٌٍ

 وقظه خٍانٍه ٌشعًها ٌحثها

 

Design a robot at 
school 

 

 -  واظة

 االشٍٍُ
 اعرخذاو انشيىص نًقاسَح االػذاد 202انًقظىد تانطقظ ص يا  طفً

 واظة
ظًغ طىس ػٍ حاالخ انطقظ او طُغ يعغى ػٍ 

 ػٍ حاالخ انطقظ
- 

 انصالشاء
 ظًغ انؼششاخ كٍفك ًٌكُك قٍاط ػىايم انطقظ طفً

 طًى خط أػذاد طُغ ًَىرض ػٍ ادواخ قٍاط انطقظ واظة

 األستؼاء
 طفً

فً فظم انشتٍغ وانظٍف ص  يا انزي ٌحذز

222 
 ظًغ االحاد انؼششاخ

 واظة
 

 احضاس يالتظ وادواخ ػٍ انفظىل االستؼح
 وسقح ػًم

 انخًٍظ
 ظًغ ػذدٌٍ تشقًٍٍ يهاساخ انؼهىو  طفً

 -  واظة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 23/ 1/  2020إلــى        19/  1/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) هـ األول : الصف والشعبة

  

 English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذط انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 أٌ ٌؼذد انظهىاخ انخًظ 

 ٌثٍٍ أهًح انظالج فً حٍاذُا 

 أٌ ٌحذد انًرؼهى انؼُاطش انفٍُح نهقظح.

 أٌ ٌقشأ انًرؼهى قشاءج ظهشٌح طحٍحح.

 اٌ ًٌٍض انًرؼهى تٍٍ انظىخ انقظٍش وانطىٌم.

To identify different kinds of transportation. 
To read the new story . 

Reading : All Aboard! Prepare and read 
pages(33-43) 

Writing: Practice writing the new words in 
your reading book page 33 and try to 
practice putting each one in a sentence. 

 حذاال

 طفً

 انٍىو األول 

 طفً : دسط انظهىاخ انخًظ 

 يٍ انكراب  66طفحح 

 واظة انثٍد : األَشطح 

 

 انٍىو انصاًَ :

 طفً : انًغهى فً ػىٌ أخٍه 

 واظة انثٍد : ال ٌىظذ

 

 

 انٍىو انصانس

 طفً : ذالوج وذغًٍغ  عىسج انفهق 

 

 

 قظح حشف انؼٍٍ

  
Identify different kinds of transportation. 

 

  واظة

Collect your favorite kind of transportation 
and bring them to school to show your 

friends . 

 االشٍٍُ
 انظىخ انقظٍش وانطىٌم نحشف انؼٍٍ طفً

 
Sorting out the transportation by:                 

air-land-water 

 فً انثٍد ذذسٌثاخ حشف انؼٍٍ يٍ كراب أدسط واظة
Choose any kind of transportation and write 

about it . 

 انصالشاء
  Identify different kinds of food  قظح حشف انظاد طفً

  واظة
 Bring different kinds of food and talk about 

it  

 األستؼاء
 Reading the story and answering questions أشكال حشف انظاد + انظىخ انقظٍش وانطىٌم طفً

 واظة
 

 ذذسٌثاخ حشف انظاديٍ كراب أدسط فً انثٍد

Practice reading and  writing the new words 
of the story   

 انخًٍظ
 ذعشٌذ حشف انفاء طفً

Writing about your favorite kind of  

transportation 

 ط فً انثٍدحم ذذسٌثاخ حشف انفاء يٍ كراب أدس واظة
Please try to collect some information about 

your favorite kind of transportation 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرظًٍى و انركُىنىظٍا انرشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االظرًاػٍح انشٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذط انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 انطقظ ٌرؼشف ػهى حاالخ 

 ٌرؼشف ػهى أدواخ قٍاط انطقظ

 ٌشذة انفظىل االستؼح

 ٌغركشف يفهىو يقاسَح ػذدٌٍ -
 ٌغركشف يفهىو ظًغ انؼششاخ -

 ٌعذ َاذط ظًغ ػذدٌٍ تشقًٍٍ -
 ٌعذ َاذط انعًغ تاعرخذاو خط االػذاد -
 

ٌؼذد انطانة أَىاع انًهٍ فً 

 تالدي

_ًٌٍض انطانة تٍُح انًهُح 

 ودواذها

_ٌكرة انطانة ػٍ انًهُح 

 انرً ٌحثها

ٌىضح انطانة يفهىو انشاوي 

 وأهًٍرح 

 _ٌؼذد اَىاع انقظض 

 Identify a 
robot. 

 Describe 
what a robot 
is. 

 االحذ
 202حم االعركشاف ص  طفً

يالحظح :)عٍرى انثذء ترُفٍذ دسوط 

  انعضء انشاتغ أوال (

 اعرخذاو انًُارض نًقاسَح االػذاد -
 

 دسط يهُرً ػُذيا أكثش 

ة ػٍ انًهُح انرً ٌكرة انطان

ٌحثها وٌرحذز ػُها اسعال 

 يالتظ انًهٍ وادواذها 

 
 

 دسط انشاوي

يهحىظح كراته  او سعًها قظه 

ػٍ انرشاز االياساذً وٌشوٌها 

 نُا يٍ عطشٌٍ

 وقظه خٍانٍه ٌشعًها ٌحثها

 

Design a robot at 
school 

 

 -  واظة

 االشٍٍُ
 شيىص نًقاسَح االػذاداعرخذاو ان 202يا انًقظىد تانطقظ ص  طفً

 واظة
ظًغ طىس ػٍ حاالخ انطقظ او طُغ يعغى ػٍ 

 ػٍ حاالخ انطقظ
- 

 انصالشاء
 ظًغ انؼششاخ كٍفك ًٌكُك قٍاط ػىايم انطقظ طفً

 طًى خط أػذاد طُغ ًَىرض ػٍ ادواخ قٍاط انطقظ واظة

 األستؼاء
 طفً

يا انزي ٌحذز فً فظم انشتٍغ وانظٍف ص 

222 
 االحاد انؼششاخ ظًغ

 واظة
 

 احضاس يالتظ وادواخ ػٍ انفظىل االستؼح
 وسقح ػًم

 انخًٍظ
 ظًغ ػذدٌٍ تشقًٍٍ يهاساخ انؼهىو  طفً

 -  واظة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 23/ 1/  2020إلــى        19/  1/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) و األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼشتٍح اإلعاليٍحانرشتٍح  انًادج

 َىاذط انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 أٌ ٌؼذد انظهىاخ انخًظ 

 ٌثٍٍ أهًح انظالج فً حٍاذُا 

 أٌ ٌحذد انًرؼهى انؼُاطش انفٍُح نهقظح.

 أٌ ٌقشأ انًرؼهى قشاءج ظهشٌح طحٍحح.

 اٌ ًٌٍض انًرؼهى تٍٍ انظىخ انقظٍش وانطىٌم.

To identify different kinds of transportation. 
To read the new story . 

Reading : All Aboard! Prepare and read 
pages(33-43) 

Writing: Practice writing the new words in 
your reading book page 33 and try to 
practice putting each one in a sentence. 

 االحذ

 طفً

 انٍىو األول 

 نظهىاخ انخًظ طفً : دسط ا

 يٍ انكراب  66طفحح 

 واظة انثٍد : األَشطح 

 

 انٍىو انصاًَ :

 طفً : انًغهى فً ػىٌ أخٍه 

 واظة انثٍد : ال ٌىظذ

 

 

 انٍىو انصانس

 طفً : ذالوج وذغًٍغ  عىسج انفهق 

 

 

 قظح حشف انؼٍٍ

  
Identify different kinds of transportation. 

 

  واظة

Collect your favorite kind of transportation 
and bring them to school to show your 

friends . 

 االشٍٍُ
 انظىخ انقظٍش وانطىٌم نحشف انؼٍٍ طفً

 
Sorting out the transportation by:                 

air-land-water 

 ذذسٌثاخ حشف انؼٍٍ يٍ كراب أدسط فً انثٍد واظة
Choose any kind of transportation and write 

about it . 

 انصالشاء
  Identify different kinds of food  قظح حشف انظاد طفً

  واظة
 Bring different kinds of food and talk about 

it  

 األستؼاء
 Reading the story and answering questions أشكال حشف انظاد + انظىخ انقظٍش وانطىٌم طفً

 اظةو
 

 ذذسٌثاخ حشف انظاديٍ كراب أدسط فً انثٍد

Practice reading and  writing the new words 
of the story   

 انخًٍظ
 ذعشٌذ حشف انفاء طفً

Writing about your favorite kind of  

transportation 

 حم ذذسٌثاخ حشف انفاء يٍ كراب أدسط فً انثٍد واظة
Please try to collect some information about 

your favorite kind of transportation 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرظًٍى و انركُىنىظٍا انرشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االظرًاػٍح انشٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذط انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌرؼشف ػهى حاالخ انطقظ 

 ظٌرؼشف ػهى أدواخ قٍاط انطق

 ٌشذة انفظىل االستؼح

 ٌغركشف يفهىو يقاسَح ػذدٌٍ -
 ٌغركشف يفهىو ظًغ انؼششاخ -

 ٌعذ َاذط ظًغ ػذدٌٍ تشقًٍٍ -
 ٌعذ َاذط انعًغ تاعرخذاو خط االػذاد -
 

ٌؼذد انطانة أَىاع انًهٍ فً 

 تالدي

_ًٌٍض انطانة تٍُح انًهُح 

 ودواذها

_ٌكرة انطانة ػٍ انًهُح 

 انرً ٌحثها

اوي ٌىضح انطانة يفهىو انش

 وأهًٍرح 

 _ٌؼذد اَىاع انقظض 

 Identify a 
robot. 

 Describe 
what a robot 
is. 

 االحذ
 202حم االعركشاف ص  طفً

يالحظح :)عٍرى انثذء ترُفٍذ دسوط 

  انعضء انشاتغ أوال (

 اعرخذاو انًُارض نًقاسَح االػذاد -
 

 دسط يهُرً ػُذيا أكثش 

ٌكرة انطانة ػٍ انًهُح انرً 

ها اسعال ٌحثها وٌرحذز ػُ

 يالتظ انًهٍ وادواذها 

 
 

 دسط انشاوي

يهحىظح كراته  او سعًها قظه 

ػٍ انرشاز االياساذً وٌشوٌها 

 نُا يٍ عطشٌٍ

 وقظه خٍانٍه ٌشعًها ٌحثها

 

Design a robot at 
school 

 

 -  واظة

 االشٍٍُ
 اعرخذاو انشيىص نًقاسَح االػذاد 202يا انًقظىد تانطقظ ص  طفً

 واظة
ًغ طىس ػٍ حاالخ انطقظ او طُغ يعغى ػٍ ظ

 ػٍ حاالخ انطقظ
- 

 انصالشاء
 ظًغ انؼششاخ كٍفك ًٌكُك قٍاط ػىايم انطقظ طفً

 طًى خط أػذاد طُغ ًَىرض ػٍ ادواخ قٍاط انطقظ واظة

 األستؼاء
 طفً

يا انزي ٌحذز فً فظم انشتٍغ وانظٍف ص 

222 
 ظًغ االحاد انؼششاخ

 واظة
 

 يالتظ وادواخ ػٍ انفظىل االستؼح احضاس
 وسقح ػًم

 انخًٍظ
 ظًغ ػذدٌٍ تشقًٍٍ يهاساخ انؼهىو  طفً

 -  واظة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 23/ 1/  2020إلــى        19/  1/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) ز األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذط انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 أٌ ٌؼذد انظهىاخ انخًظ 

 ٌثٍٍ أهًح انظالج فً حٍاذُا 

 أٌ ٌحذد انًرؼهى انؼُاطش انفٍُح نهقظح.

 أٌ ٌقشأ انًرؼهى قشاءج ظهشٌح طحٍحح.

 اٌ ًٌٍض انًرؼهى تٍٍ انظىخ انقظٍش وانطىٌم.

To identify different kinds of transportation. 
To read the new story . 

Reading : All Aboard! Prepare and read 
pages(33-43) 

Writing: Practice writing the new words in 
your reading book page 33 and try to 
practice putting each one in a sentence. 

 االحذ

 طفً

 انٍىو األول 

 طفً : دسط انظهىاخ انخًظ 

 يٍ انكراب  66طفحح 

 واظة انثٍد : األَشطح 

 

 انٍىو انصاًَ :

 طفً : انًغهى فً ػىٌ أخٍه 

 واظة انثٍد : ال ٌىظذ

 

 

 انٍىو انصانس

 طفً : ذالوج وذغًٍغ  عىسج انفهق 

 

 

 قظح حشف انؼٍٍ

  
Identify different kinds of transportation. 

 

  واظة

Collect your favorite kind of transportation 
and bring them to school to show your 

friends . 

 االشٍٍُ
 انظىخ انقظٍش وانطىٌم نحشف انؼٍٍ طفً

 
Sorting out the transportation by:                 

air-land-water 

 ذذسٌثاخ حشف انؼٍٍ يٍ كراب أدسط فً انثٍد واظة
Choose any kind of transportation and write 

about it . 

 انصالشاء
  Identify different kinds of food  قظح حشف انظاد طفً

  واظة
 Bring different kinds of food and talk about 

it  

 األستؼاء
 Reading the story and answering questions أشكال حشف انظاد + انظىخ انقظٍش وانطىٌم طفً

 واظة
 

 دسط فً انثٍدذذسٌثاخ حشف انظاديٍ كراب أ

Practice reading and  writing the new words 
of the story   

 انخًٍظ
 ذعشٌذ حشف انفاء طفً

Writing about your favorite kind of  

transportation 

 حم ذذسٌثاخ حشف انفاء يٍ كراب أدسط فً انثٍد واظة
Please try to collect some information about 

your favorite kind of transportation 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرظًٍى و انركُىنىظٍا انرشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االظرًاػٍح انشٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذط انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌرؼشف ػهى حاالخ انطقظ 

 ٌرؼشف ػهى أدواخ قٍاط انطقظ

 ٌشذة انفظىل االستؼح

 ىو يقاسَح ػذدٌٌٍغركشف يفه -
 ٌغركشف يفهىو ظًغ انؼششاخ -

 ٌعذ َاذط ظًغ ػذدٌٍ تشقًٍٍ -
 ٌعذ َاذط انعًغ تاعرخذاو خط االػذاد -
 

ٌؼذد انطانة أَىاع انًهٍ فً 

 تالدي

_ًٌٍض انطانة تٍُح انًهُح 

 ودواذها

_ٌكرة انطانة ػٍ انًهُح 

 انرً ٌحثها

ٌىضح انطانة يفهىو انشاوي 

 وأهًٍرح 

 _ٌؼذد اَىاع انقظض 

 Identify a 
robot. 

 Describe 
what a robot 
is. 

 االحذ
 202حم االعركشاف ص  طفً

يالحظح :)عٍرى انثذء ترُفٍذ دسوط 

  انعضء انشاتغ أوال (

 اعرخذاو انًُارض نًقاسَح االػذاد -
 

 دسط يهُرً ػُذيا أكثش 

ٌكرة انطانة ػٍ انًهُح انرً 

ٌحثها وٌرحذز ػُها اسعال 

 يالتظ انًهٍ وادواذها 

 
 

 دسط انشاوي

يهحىظح كراته  او سعًها قظه 

ػٍ انرشاز االياساذً وٌشوٌها 

 نُا يٍ عطشٌٍ

 وقظه خٍانٍه ٌشعًها ٌحثها

 

Design a robot at 
school 

 

 -  واظة

 االشٍٍُ
 اعرخذاو انشيىص نًقاسَح االػذاد 202يا انًقظىد تانطقظ ص  طفً

 واظة
ى ػٍ ظًغ طىس ػٍ حاالخ انطقظ او طُغ يعغ

 ػٍ حاالخ انطقظ
- 

 انصالشاء
 ظًغ انؼششاخ كٍفك ًٌكُك قٍاط ػىايم انطقظ طفً

 طًى خط أػذاد طُغ ًَىرض ػٍ ادواخ قٍاط انطقظ واظة

 األستؼاء
 طفً

يا انزي ٌحذز فً فظم انشتٍغ وانظٍف ص 

222 
 ظًغ االحاد انؼششاخ

 واظة
 

 احضاس يالتظ وادواخ ػٍ انفظىل االستؼح
 وسقح ػًم

 انخًٍظ
 ظًغ ػذدٌٍ تشقًٍٍ يهاساخ انؼهىو  طفً

 -  واظة

 


