
 

 QM-119-F3       (9-4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )
 

 الخطة االسبوعية 
 9/27/2018إلى   23/9منبوع ـلألس

 /أ1الصف والشعبة:
  English اللغح العرتيح الررتيح االصالهيح الوادج

 ًىاذج الرعلن

 اليىم

 يرلى صىرج الفاذحح ذالوج صليوح 

يضرخلض أى الظراط الوضرقين هى 

 اإلصالم 

 يقرأ الذرس قراءج صليوح 

 حرف الثاءيٌطق 

 حرف الثاء . يكرة كلواخ فيها

1- To identify English sounds s/t/a 

2- To identify numbers. 

Reading: Practice reading with your child at home.  

Writing: Practice writing with your child correctly 

between the lines. 

ذالوج صىرج الفاذحح   طفي االحذ 23ص حكيوحال الذرس الثاًي تىتي الثىهح   Bridge To Success .Unit 1 (Hello!) 

Learner’s Book: Lesson 11, Page 19 

Lesson 12, Page 20 
الرجاء 5 ذخظيض دفرر للوادج تحجن ورقح  واجة 

   A4 الطثاعح

 قراءج الذرس
Bridge To Success .Activity book: Page 13 

 طفي االثٌيي

   
 صىرج الفاذحح 

32ص-32ص  
 Bridge To Success .Unit 1 (Hello!) 23ذرس صقراءج ال

Learner’s Book: Lesson 15, Page 23 

Lesson 16, Page 24 
 أًشطح الطالة  واجة

33-32ص  
 Collect some  pictures  for  s/t/a قراءج الذرس

 Bridge To Success .Unit 1 (Hello!) 22-22ذجريذ حرف الثاء حل ص ـــــــ طفي الثالثاء

Learner’s Book: Lesson 17, Page 25 

Lesson 18, Page 26 
 Bridge To Success .Activity book: Page 14 ذذريثاخ حرف الثاء في كراب أدرس في الثيد  ــــــــــــــ واجة

  Practice writing inside the classroom هراتعح الرذريثاخ   طفي االرتعاء
 Bridge To Success .Activity book: Pages 16 and 19 - واجة

 الخويش

 :Dictation كراتح علً دفرر الٌضخ  الرذرية علً ًطق أطىاخ الحروف والرالوج  طفي

Sea/ant/tiger/teddy/sand 
  Practice Dictation -- حفع صىرج الفاذحح وهعاًي الكلواخ  واجة



  

مالعلى الوادج تيح االخالقيحالرر الذراصاخ االجرواعيح الرياضياخ   

 ًىاذج الرعلن

 اليىم

 اى يضركشف الطالة أجزاء الٌثاخ -1

 أى يضرٌرج الطالة وظيفح أجزاء الٌثاخ -3

 هخرلفيي  ًثاذييياى يرصن الطالة -2

 02-11األعداد من يكتب الطالب 

 يجد ناتج الجمع
 يكتب جمل جمع 
 يجمع العدد صفر

 

يرعرف اًىاع االصر في دولح 

 االهاراخ

 هىم الجاريرعرف هف

يىضح الىد  واالهروام هع هي 

 حىله وهي يهرن تهن.

 االحذ

 ها اجزاء الٌثاخ  طفي
             32 -11قراءج وكراتح األعذاد هي 

 A54 –A60ص 
- 

 درس الوىدج والرقذير

 أى يحضر الطالة وصيلح عي أجزاء الٌثاخ واجة
 A61-A64واجة ص 

 يحضر الطالة وصيلح عي األعذاد

- 
 12حل ص 

 االثٌيي

 طفي
 ها وظيفح أجزاء الٌثاخ 

12-11قظض الجوع ص   - درس اًا وجيراًي 

 واجة
- 

11-12واجة ص  24حل طفحح    - 

 الثالثاء

 طفي
24حل الكراب الوذرصً طفحح    

 32-12ذوثيل الجوع ص 
- - 

 واجة
- 

33-31واجة ص   - - 

 االرتعاء

 طفي
 ها أوجه االخرالف تيي الٌثاذاخ ؟

 31- 32ح ص جول الجوع العذدي
د(-درس اًا واقارتي )ب  

- 

 واجة
- 

32-33واجة ص  22حل طفحح    - 

 الخويش

 طفي
 أي جزء هي الٌثاخ يوكٌك أكله ؟

23-34جوع العذد طفر ص   
- 

- 

 واجة
- 

22-22واجة ص   
- 

- 

 
 



 

 QM-119-F3       (9-4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )
 

 الخطة االسبوعية 
 9/27/2018إلى   23/9منبوع ـلألس

 /ب1الصف والشعبة:
غح العرتيحالل الررتيح االصالهيح الوادج  English  

 ًىاذج الرعلن

 اليىم

 يرلى صىرج الفاذحح ذالوج صليوح 

 يضرخلض أى الظراط الوضرقين هى اإلصالم 

 يقرأ الذرس قراءج صليوح 

 يٌطق حرف الثاء

 يكرة كلواخ فيها حرف الثاء .

1- To identify English sounds s/t/a 

2- To identify numbers. 

Reading: Practice reading with your child at home.  

Writing: Practice writing with your child correctly between 

the lines. 

ذالوج صىرج الفاذحح   طفي االحذ 23الذرس الثاًي تىتي الثىهحالحكيوح ص   Bridge To Success .Unit 1 (Hello!) 

Learner’s Book: Lesson 11, Page 19 

Lesson 12, Page 20 

الرجاء 5 ذخظيض دفرر للوادج تحجن ورقح  واجة 

  A4 الطثاعح
 Bridge To Success .Activity book: Page 13 قراءج الذرس

 طفي االثٌيي

   

 Bridge To Success .Unit 1 (Hello!) 23قراءج الذرس ص ـــــــ

Learner’s Book: Lesson 15, Page 23 

Lesson 16, Page 24 
ــــــــــ واجة  Collect some  pictures  for  s/t/a قراءج الذرس 

 Bridge To Success .Unit 1 (Hello!) 22-22ذجريذ حرف الثاء حل ص ـــــــ طفي الثالثاء

Learner’s Book: Lesson 17, Page 25 

Lesson 18, Page 26 

 واجة
 Bridge To Success .Activity book: Page 14 ذذريثاخ حرف الثاء في كراب أدرس في الثيد  ــــــــــ

 طفي االرتعاء
 صىرج الفاذحح

32ص-32ص  
 Practice writing inside the classroom هراتعح الرذريثاخ

 أًشطح الطالة واجة

33-32ص  
- Bridge To Success .Activity book: Pages 16 and 19 

 الخويش

 :Dictation راتح علً دفرر الٌضخك الرذرية علً ًطق أطىاخ الحروف والرالوج طفي

Sea/ant/tiger/teddy/sand 

  -- حفع صىرج الفاذحح وهعاًي الكلواخ واجة

Practice Dictation 



  

 
مالعلى الوادج  الررتيح االخالقيح الذراصاخ االجرواعيح الرياضياخ 

 ًىاذج الرعلن

 اليىم

 اى يضركشف الطالة أجزاء الٌثاخ -1

 ظيفح أجزاء الٌثاخ أى يضرٌرج الطالة و-3

 هخرلفيي  ًثاذييياى يرصن الطالة -2

 02-11يكتب الطالب األعداد من 

 يجد ناتج الجمع
 يكتب جمل جمع 
 يجمع العدد صفر

 

يرعرف اًىاع االصر في دولح 

 االهاراخ

 يرعرف هفهىم الجار

يىضح الىد  واالهروام هع هي 

 حىله وهي يهرن تهن.

 االحذ

 ها اجزاء الٌثاخ  طفي
             32 -11ءج وكراتح األعذاد هي قرا

 A54 –A60ص 
 - درس اًا وجيراًي

 أى يحضر الطالة وصيلح عي أجزاء الٌثاخ واجة
 A61-A64واجة ص 

 يحضر الطالة وصيلح عي األعذاد

24حل طفحح   
- 

 االثٌيي

 طفي
 ها وظيفح أجزاء الٌثاخ 

12-11قظض الجوع ص   - - 

 واجة
- 

11-12واجة ص   - - 

ثالثاءال  

 طفي
24حل الكراب الوذرصً طفحح    

 32-12ذوثيل الجوع ص 
- - 

 واجة
- 

33-31واجة ص   - - 

 االرتعاء

 طفي
 ها أوجه االخرالف تيي الٌثاذاخ ؟

 31- 32جول الجوع العذديح ص 
د(-درس اًا واقارتي )ب  

- 

 واجة
- 

32-33واجة ص  22حل طفحح    - 

 الخويش

 طفي
له ؟أي جزء هي الٌثاخ يوكٌك أك  

23-34جوع العذد طفر ص   
 درس الوىدج والرقذير -

 واجة
- 

22-22واجة ص   
- 

 12حل ص 

 

 



 

 QM-119-F3       (9-4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )
 

 الخطة االسبوعية 
 9/27/2018إلى   23/9منبوع ـلألس

 /ج1الصف والشعبة:
  English اللغح العرتيح الررتيح االصالهيح الوادج

 ًىاذج الرعلن

 اليىم

 يرلى صىرج الفاذحح ذالوج صليوح 

 أى الظراط الوضرقين هى اإلصالم يضرخلض 

 يقرأ الذرس قراءج صليوح 

 يٌطق حرف الثاء

 يكرة كلواخ فيها حرف الثاء .

1- To identify English sounds s/t/a 

2- To identify numbers. 

Reading: Practice reading with your child at home.  

Writing: Practice writing with your child correctly 

between the lines. 

23الذرس الثاًي تىتي الثىهحالحكيوح ص ذالوج صىرج الفاذحح طفي االحذ  Bridge To Success .Unit 1 (Hello!) 

Learner’s Book: Lesson 11, Page 19 

Lesson 12, Page 20 

الرجاء 5 ذخظيض دفرر للوادج تحجن ورقح  واجة 

 A4 الطثاعح

 Bridge To Success .Activity book: Page 13 قراءج الذرس

 طفي االثٌيي

   
 Bridge To Success .Unit 1 (Hello!) 23قراءج الذرس ص -

Learner’s Book: Lesson 15, Page 23 

Lesson 16, Page 24 

 Collect some  pictures  for  s/t/a قراءج الذرس - واجة

 صىرج الفاذحح طفي الثالثاء

32ص-32ص  

 Bridge To Success .Unit 1 (Hello!) 22-22الثاء حل ص ذجريذ حرف

Learner’s Book: Lesson 17, Page 25 

Lesson 18, Page 26 

 واجة
 أًشطح الطالة

33-32ص  Bridge To Success .Activity book: Page 14 ذذريثاخ حرف الثاء في كراب أدرس في الثيد 

  Practice writing inside the classroom هراتعح الرذريثاخ - طفي االرتعاء

 Bridge To Success .Activity book: Pages 16 and 19 - - واجة

 الخويش

 :Dictation كراتح علً دفرر الٌضخ الرذرية علً ًطق أطىاخ الحروف والرالوج طفي

Sea/ant/tiger/teddy/sand 
 Practice Dictation -- حفع صىرج الفاذحح وهعاًي الكلواخ واجة



  

 
 

مالعلى الوادج  الررتيح االخالقيح الذراصاخ االجرواعيح الرياضياخ 

 ًىاذج الرعلن

 اليىم

 اى يضركشف الطالة أجزاء الٌثاخ -1

 أى يضرٌرج الطالة وظيفح أجزاء الٌثاخ -3

 هخرلفيي  ًثاذييياى يرصن الطالة -2

 02-11يكتب الطالب األعداد من 

 يجد ناتج الجمع
 يكتب جمل جمع 

 العدد صفريجمع 

يرعرف اًىاع االصر في دولح 

 االهاراخ

 يرعرف هفهىم الجار

يىضح الىد  واالهروام هع هي 

 حىله وهي يهرن تهن.

 االحذ

 ها اجزاء الٌثاخ  طفي
             32 -11قراءج وكراتح األعذاد هي 

 A54 –A60ص 
- - 

 أى يحضر الطالة وصيلح عي أجزاء الٌثاخ واجة
 A61-A64واجة ص 

 ر الطالة وصيلح عي األعذاديحض

- 
- 

 االثٌيي

 طفي
 ها وظيفح أجزاء الٌثاخ 

12-11قظض الجوع ص   - - 

 واجة
- 

11-12واجة ص   - - 

 الثالثاء

 طفي
24حل الكراب الوذرصً طفحح    

 32-12ذوثيل الجوع ص 
 - درس اًا واقارتي

 واجة
- 

33-31واجة ص  22حل طفحح    - 

 االرتعاء

 طفي
ي الٌثاذاخ ؟ها أوجه االخرالف تي  

 31- 32جول الجوع العذديح ص 
 درس اًا وجيراًي

- 

 واجة
- 

32-33واجة ص  24حل طفحح    - 

 الخويش

 طفي
 أي جزء هي الٌثاخ يوكٌك أكله ؟

23-34جوع العذد طفر ص   
 درس الوىدج والرقذير -

 واجة
- 

22-22واجة ص   
- 

 12حل ص 

 

 

 



 

 QM-119-F3       (9-4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )
 

 الخطة االسبوعية 
 9/27/2018إلى   23/9منبوع ـلألس

 /د1الصف والشعبة:
  English اللغح العرتيح الررتيح االصالهيح الوادج

 ًىاذج الرعلن

 اليىم

 يرلى صىرج الفاذحح ذالوج صليوح 

 يضرخلض أى الظراط الوضرقين هى اإلصالم 

 يقرأ الذرس قراءج صليوح 

 يٌطق حرف الثاء

 يكرة كلواخ فيها حرف الثاء .

1- To identify English sounds s/t/a 

2- To identify numbers. 

Reading: Practice reading with your child at home.  

Writing: Practice writing with your child correctly between the 

lines. 

23الذرس الثاًي تىتي الثىهحالحكيوح ص - طفي االحذ  Bridge To Success .Unit 1 (Hello!) 

Learner’s Book: Lesson 11, Page 19 

Lesson 12, Page 20 
 Bridge To Success .Activity book: Page 13 قراءج الذرس - واجة 

 طفي االثٌيي

   
 Bridge To Success .Unit 1 (Hello!) 23قراءج الذرس ص ذالوج صىرج الفاذحح

Learner’s Book: Lesson 15, Page 23 

Lesson 16, Page 24 
خظيض دفرر للوادج تحجن ورقح الرجاء 5 ذ واجة

 A4 الطثاعح

 Collect some  pictures  for  s/t/a قراءج الذرس

 صىرج الفاذحح طفي الثالثاء

32ص-32ص  
 Bridge To Success .Unit 1 (Hello!) 22-22ذجريذ حرف الثاء حل ص

Learner’s Book: Lesson 17, Page 25 

Lesson 18, Page 26 

 واجة
 أًشطح الطالة

33-32ص  

 Bridge To Success .Activity book: Page 14 ذذريثاخ حرف الثاء في كراب أدرس في الثيد

 طفي االرتعاء
 الرذرية علً ًطق أطىاخ الحروف والرالوج

 

 Practice writing inside the classroom هراتعح الرذريثاخ

 Bridge To Success .Activity book: Pages 16 and 19 - حفع صىرج الفاذحح وهعاًي الكلواخ واجة

 الخويش

 :Dictation كراتح علً دفرر الٌضخ - طفي

Sea/ant/tiger/teddy/sand 
  -- - واجة

Practice Dictation 



  

 
مالعلى الوادج  الررتيح االخالقيح الذراصاخ االجرواعيح الرياضياخ 

 ًىاذج الرعلن

 اليىم

 اى يضركشف الطالة أجزاء الٌثاخ -1

 يضرٌرج الطالة وظيفح أجزاء الٌثاخ  أى-3

 هخرلفيي  ًثاذييياى يرصن الطالة -2

 02-11يكتب الطالب األعداد من 

 يجد ناتج الجمع
 يكتب جمل جمع 
 يجمع العدد صفر

 

يرعرف اًىاع االصر في دولح 

 االهاراخ

 يرعرف هفهىم الجار

يىضح الىد  واالهروام هع هي 

 حىله وهي يهرن تهن.

 االحذ

جزاء الٌثاخ ها ا طفي  
             32 -11قراءج وكراتح األعذاد هي 

 A54 –A60ص 
 درس اًا واقارتي

- 

 أى يحضر الطالة وصيلح عي أجزاء الٌثاخ واجة
 A61-A64واجة ص 

 يحضر الطالة وصيلح عي األعذاد

22حل طفحح   
- 

 االثٌيي

 طفي
 ها وظيفح أجزاء الٌثاخ 

12-11قظض الجوع ص   - درس اًا وجيراًي 

 واجة
- 

11-12واجة ص  24حل طفحح    - 

 الثالثاء

 طفي
24حل الكراب الوذرصً طفحح    

 32-12ذوثيل الجوع ص 
- 

 درس الوىدج والرقذير

 واجة
- 

33-31واجة ص   12حل ص  - 

 االرتعاء

 طفي
 ها أوجه االخرالف تيي الٌثاذاخ ؟

 31- 32جول الجوع العذديح ص 
- 

- 

 واجة
- 

32-33واجة ص   - - 

 الخويش

 طفي
 أي جزء هي الٌثاخ يوكٌك أكله ؟

23-34جوع العذد طفر ص   
- 

- 

 واجة
- 

22-22واجة ص   
-- 

- 

 

 



 

 QM-119-F3       (9-4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )
 

 الخطة االسبوعية 
 9/27/2018إلى   23/9منبوع ـلألس

 /هـ1الصف والشعبة:
  English اللغح العرتيح الررتيح االصالهيح الوادج

 ًىاذج الرعلن

 اليىم

 يرلى صىرج الفاذحح ذالوج صليوح 

 خلض أى الظراط الوضرقين هى اإلصالم يضر

 يقرأ الذرس قراءج صليوح 

 يٌطق حرف الثاء

 يكرة كلواخ فيها حرف الثاء .

1- To identify English sounds s/t/a 

2- To identify numbers. 

Reading: Practice reading with your child at home.  

Writing: Practice writing with your child correctly between 

the lines. 

23الذرس الثاًي تىتي الثىهحالحكيوح ص - طفي االحذ  Bridge To Success .Unit 1 (Hello!) 

Learner’s Book: Lesson 11, Page 19 

Lesson 12, Page 20 

 Bridge To Success .Activity book: Page 13 قراءج الذرس - واجة 

 طفي االثٌيي

   
 Bridge To Success .Unit 1 (Hello!) 23الذرس صقراءج  -

Learner’s Book: Lesson 15, Page 23 

Lesson 16, Page 24 

 Collect some  pictures  for  s/t/a قراءج الذرس - واجة

ذالوج صىرج الفاذحح   طفي الثالثاء  Bridge To Success .Unit 1 (Hello!) 22-22ذجريذ حرف الثاء حل ص 

Learner’s Book: Lesson 17, Page 25 

Lesson 18, Page 26 

الرجاء 5 ذخظيض دفرر للوادج تحجن ورقح  واجة

 A4 الطثاعح

 Bridge To Success .Activity book: Page 14 ذذريثاخ حرف الثاء في كراب أدرس في الثيد

 صىرج الفاذحح طفي االرتعاء

32ص-32ص  

 Practice writing inside the classroom هراتعح الرذريثاخ

 أًشطح الطالة واجة

33-32ص  

- Bridge To Success .Activity book: Pages 16 and 19 

 الخويش

 :Dictation كراتح علً دفرر الٌضخ  الرذرية علً ًطق أطىاخ الحروف والرالوج  طفي

Sea/ant/tiger/teddy/sand 

 واجة
 حفع صىرج الفاذحح وهعاًي الكلواخ 

--  

Practice Dictation  



  

 
مالعلى الوادج  الررتيح االخالقيح الذراصاخ االجرواعيح الرياضياخ 

 ًىاذج الرعلن

 اليىم

 اى يضركشف الطالة أجزاء الٌثاخ -1

 أى يضرٌرج الطالة وظيفح أجزاء الٌثاخ -3

 هخرلفيي  ًثاذييياى يرصن الطالة -2

 02-11يكتب الطالب األعداد من 

 يجد ناتج الجمع
 مل جمع يكتب ج

 يجمع العدد صفر
 

يرعرف اًىاع االصر في دولح 

 االهاراخ

 يرعرف هفهىم الجار

يىضح الىد  واالهروام هع هي 

 حىله وهي يهرن تهن.

 االحذ

 ها اجزاء الٌثاخ  طفي
             32 -11قراءج وكراتح األعذاد هي 

 A54 –A60ص 
- 

- 

 أى يحضر الطالة وصيلح عي أجزاء الٌثاخ واجة
 A61-A64ص  واجة

 يحضر الطالة وصيلح عي األعذاد

- 
- 

 االثٌيي

 طفي
 ها وظيفح أجزاء الٌثاخ 

12-11قظض الجوع ص   درس اًا واقارتي 
 درس الوىدج والرقذير

 واجة
- 

11-12واجة ص  22حل طفحح    12حل ص  

 الثالثاء

 طفي
24حل الكراب الوذرصً طفحح    

 32-12ذوثيل الجوع ص 
 - درس اًا وجيراًي

جةوا  
 

33-31واجة ص  24حل طفحح    - 

 االرتعاء

 طفي
 ها أوجه االخرالف تيي الٌثاذاخ ؟

 31- 32جول الجوع العذديح ص 
- 

- 

 واجة
 

32-33واجة ص   - - 

 الخويش

 طفي
 أي جزء هي الٌثاخ يوكٌك أكله ؟

23-34جوع العذد طفر ص   
- 

- 

 واجة
- 

22-22واجة ص   
- 

- 

 

 



 

 QM-119-F3       (9-4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )
 

 الخطة االسبوعية 
 9/27/2018إلى   23/9منبوع ـلألس

 /و1الصف والشعبة:
  English اللغح العرتيح الررتيح االصالهيح الوادج

 ًىاذج الرعلن

 اليىم

 يرلى صىرج الفاذحح ذالوج صليوح 

 يضرخلض أى الظراط الوضرقين هى اإلصالم 

 يقرأ الذرس قراءج صليوح 

 يٌطق حرف الثاء

 يكرة كلواخ فيها حرف الثاء .

1- To identify English sounds s/t/a 

2- To identify numbers. 

Reading: Practice reading with your child at home.  

Writing: Practice writing with your child correctly between 

the lines. 

23الذرس الثاًي تىتي الثىهحالحكيوح ص ذالوج صىرج الفاذحح طفي االحذ  Bridge To Success .Unit 1 (Hello!) 

Learner’s Book: Lesson 11, Page 19 

Lesson 12, Page 20 

الرجاء 5 ذخظيض دفرر للوادج تحجن ورقح  واجة 

 A4 الطثاعح
 Bridge To Success .Activity book: Page 13 قراءج الذرس

 طفي االثٌيي

   
 صىرج الفاذحح

32ص-32ص  
 Bridge To Success .Unit 1 (Hello!) 23قراءج الذرس ص

Learner’s Book: Lesson 15, Page 23 

Lesson 16, Page 24 

 أًشطح الطالة واجة

33-32ص  
 Collect some  pictures  for  s/t/a قراءج الذرس

 Bridge To Success .Unit 1 (Hello!) 22-22ذجريذ حرف الثاء حل ص الرذرية علً ًطق أطىاخ الحروف والرالوج طفي الثالثاء

Learner’s Book: Lesson 17, Page 25 

Lesson 18, Page 26 

 Bridge To Success .Activity book: Page 14 ذذريثاخ حرف الثاء في كراب أدرس في الثيد حفع صىرج الفاذحح وهعاًي الكلواخ واجة

 Practice writing inside the classroom هراتعح الرذريثاخ - طفي االرتعاء

 Bridge To Success .Activity book: Pages 16 and 19 - - واجة

 الخويش

 :Dictation كراتح علً دفرر الٌضخ  - طفي

Sea/ant/tiger/teddy/sand 

 واجة
- --  

Practice Dictation  



  

 
مالعلى الوادج  الررتيح االخالقيح الذراصاخ االجرواعيح الرياضياخ 

 ًىاذج الرعلن

 اليىم

 لٌثاخ اى يضركشف الطالة أجزاء ا-1

 أى يضرٌرج الطالة وظيفح أجزاء الٌثاخ -3

 هخرلفيي  ًثاذييياى يرصن الطالة -2

 02-11يكتب الطالب األعداد من 

 يجد ناتج الجمع
 يكتب جمل جمع 
 يجمع العدد صفر

 

يرعرف اًىاع االصر في دولح 

 االهاراخ

 يرعرف هفهىم الجار

يىضح الىد  واالهروام هع هي 

 حىله وهي يهرن تهن.

حذاال  

 ها اجزاء الٌثاخ  طفي
             32 -11قراءج وكراتح األعذاد هي 

 A54 –A60ص 
- - 

 أى يحضر الطالة وصيلح عي أجزاء الٌثاخ واجة
 A61-A64واجة ص 

 يحضر الطالة وصيلح عي األعذاد

- 
- 

 االثٌيي

 طفي
 ها وظيفح أجزاء الٌثاخ 

12-11قظض الجوع ص   - - 

 واجة
- 

11-12واجة ص   - - 

ثالثاءال  

 طفي
24حل الكراب الوذرصً طفحح    

 32-12ذوثيل الجوع ص 
 - درس اًا واقارتي

 واجة
- 

33-31واجة ص  22حل طفحح    - 

 االرتعاء

 طفي
 ها أوجه االخرالف تيي الٌثاذاخ ؟

 31- 32جول الجوع العذديح ص 
 اًا وجيراًي

- 

 واجة
- 

32-33واجة ص  24حل طفحح    - 

 الخويش

 طفي
ٌثاخ يوكٌك أكله ؟أي جزء هي ال  

23-34جوع العذد طفر ص   
 درس الوىدج والرقذير -

 واجة
- 

22-22واجة ص   
- 

 12حل ص 

 



 

 QM-119-F3       (9-4اعتبارا من األسبوع القادم ستكون الواجبات موجودة على موقع المدرسة فقط للصفوف من )
 

 الخطة االسبوعية 
 9/27/2018إلى   23/9منبوع ـلألس

 /ز1الصف والشعبة:
  English اللغح العرتيح الررتيح االصالهيح الوادج

 ًىاذج الرعلن

 اليىم

 يرلى صىرج الفاذحح ذالوج صليوح 

 يضرخلض أى الظراط الوضرقين هى اإلصالم 

 يقرأ الذرس قراءج صليوح 

 يٌطق حرف الثاء

 يكرة كلواخ فيها حرف الثاء .

1- To identify English sounds s/t/a 

2- To identify numbers. 

Reading: Practice reading with your child at home.  

Writing: Practice writing with your child correctly between 

the lines. 

ذالوج صىرج الفاذحح   طفي االحذ 23الذرس الثاًي تىتي الثىهحالحكيوح ص   Bridge To Success .Unit 1 (Hello!) 

Learner’s Book: Lesson 11, Page 19 

Lesson 12, Page 20 
الرجاء 5 ذخظيض دفرر للوادج تحجن ورقح  واجة 

  A4 الطثاعح

ذرسقراءج ال  Bridge To Success .Activity book: Page 13 

 طفي االثٌيي

   
 Bridge To Success .Unit 1 (Hello!) 23قراءج الذرس ص -

Learner’s Book: Lesson 15, Page 23 

Lesson 16, Page 24 
 Collect some  pictures  for  s/t/a قراءج الذرس - واجة

 صىرج الفاذحح طفي الثالثاء

32ص-32ص  

 Bridge To Success .Unit 1 (Hello!) 22-22ذجريذ حرف الثاء حل ص

Learner’s Book: Lesson 17, Page 25 

Lesson 18, Page 26 
 أًشطح الطالة واجة

33-32ص  

 Bridge To Success .Activity book: Page 14 ذذريثاخ حرف الثاء في كراب أدرس في الثيد

 طفي االرتعاء
 ق أطىاخ الحروف والرالوجالرذرية علً ًط

 Practice writing inside the classroom هراتعح الرذريثاخ حفع صىرج الفاذحح وهعاًي الكلواخ
 Bridge To Success .Activity book: Pages 16 and 19 - واجة

 الخويش

 :Dictation كراتح علً دفرر الٌضخ  - طفي

Sea/ant/tiger/teddy/sand 

 واجة
- 

--  

Practice Dictation  



  

 
مالعلى الوادج  الررتيح االخالقيح الذراصاخ االجرواعيح الرياضياخ 

 ًىاذج الرعلن

 اليىم

 اى يضركشف الطالة أجزاء الٌثاخ -1

 أى يضرٌرج الطالة وظيفح أجزاء الٌثاخ -3

 هخرلفيي  ًثاذييياى يرصن الطالة -2

 02-11يكتب الطالب األعداد من 

 يجد ناتج الجمع
 تب جمل جمع يك

 يجمع العدد صفر
 

يرعرف اًىاع االصر في دولح 

 االهاراخ

 يرعرف هفهىم الجار

يىضح الىد  واالهروام هع هي 

 حىله وهي يهرن تهن.

 االحذ

 ها اجزاء الٌثاخ  طفي
             32 -11قراءج وكراتح األعذاد هي 

 A54 –A60ص 
- 

- 

 أى يحضر الطالة وصيلح عي أجزاء الٌثاخ واجة
 A61-A64واجة ص 

 يحضر الطالة وصيلح عي األعذاد

- 
- 

 االثٌيي

 طفي
 ها وظيفح أجزاء الٌثاخ 

12-11قظض الجوع ص   - درس اًا واقارتي 

 واجة
- 

11-12واجة ص  22حل طفحح    - 

 الثالثاء

 طفي
24حل الكراب الوذرصً طفحح    

 32-12ذوثيل الجوع ص 
- - 

 واجة
 

33-31واجة ص   - - 

 االرتعاء

 طفي
ا أوجه االخرالف تيي الٌثاذاخ ؟ه  

 31- 32جول الجوع العذديح ص 
 درس الوىدج والرقذير -

 واجة
- 

32-33واجة ص   12حل ص  - 

 الخويش

 طفي
 أي جزء هي الٌثاخ يوكٌك أكله ؟

23-34جوع العذد طفر ص   
 درس اًا وجيراًي

- 

 واجة
- 

22-22واجة ص   
24حل طفحح  

- 

 


