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 الخطة االسبوعية
 25/ 01/  8102إلــى         21/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  األول:  الصف والشعبة
   

 English اللغخ الؼزث٘خ الززث٘خ اإلطاله٘خ الوبدح

 ًْارج الزؼلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 . ٗقزأ الطبلت الحذٗث الشزٗف 

 .ٗزلْ طْرح الف٘ل 

 ٗقزأالذرص قزاءح طل٘وخ 

 الج٘ن ٌٗطق حزف

 ٗكزت كلوبد فِ٘ب حزف ج٘ن

To identify family members. 
To identify different jobs. 

Reading :Anchor (All Aboard!) Pages 33-43 

Writing : Anchor Page 31 
 Please help your children to write about activities they do after school 

 

 االحذ

 طفٖ

 ّ: الْ٘م األ

   قزاءح الحذٗث الشزٗف )أحت الخ٘ز(طفٖ 

 37  األًشطخ ص ّاجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الْ٘م الثبًٖ 

   رذرٗجبد درص )أحت الخ٘ز(طفٖ

    اثحث ػي قظخ رذ: ػلٔ الزحوخ .ّاجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الْ٘م الثبلث  

   رالّح طْرح الف٘ل  طفٖ

   الزذرٗت ػلٔ الزالّح ّاجت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 هالحظخ   الزجبء إحضبر الكزبة حظت جذّ: الحظض الذراطٖ

 الزِ٘ئخ لقظخ الذرص 

Bridge to Success . 
Learner’s Book .Page (58) 

 

 Bride to Success Activity Book Page 49 احضبر ثؼض األلؼبة لشخظ٘بد القظخ ّاجت

 االثٌ٘ي

 37جٌجل ٗجحث ػي جُْزرَ ص  طفٖ

Bridge to Success . 
Learner’s Book .Page (59) 

 

 Bride to Success Activity Book Page 50 قزاءح الذرص + جوغ طْر ّكلوبد ػي حزف الج٘ن ّاجت

 الثالثبء

 37قزاءح الذرص ص  طفٖ

Bridge to Success . 
Learner’s Book .Pages  60-61 

 

 Bride to Success Activity Book Page 53 حزف الج٘نقزاءح الذرص + جوغ طْر ّثطبقبد ل ّاجت

 األرثؼبء

  Worksheet about family jobs 21رجزٗذ حزف الج٘ن ص  طفٖ

  Complete the worksheet at home حل الزذرٗجبد لحزف الج٘ن فٖ كزبة ادرص فٖ الج٘ذ ّاجت

  طفٖ الخو٘ض
ْاقؼِب فٖ كزبثَ ػلٔ دفزز الٌظخ لحزف الج٘ن ثأشكبلِب ّه

 الكلوخ

Bridge to Success . 
Learner’s Book .Pages  62-63 

 

 Bride to Success Activity Book Page 55   ّاجت 
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 ( أ ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 الززث٘خ األخالق٘خ الذراطبد االجزوبػ٘خ الزٗبض٘بد الؼلْم الوبدح

 ًْارج الزؼلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 حْ٘اًبد أى ٗظٌف الطبلت ال -0
 أى ٗقبرى الطبلت ث٘ي الثذٗ٘بد ّالطْ٘ر  -8
 أى ٗظزكشف الطبلت طفبد الحشزاد  -7

 ٗظزخذم الطبلت الؼذ الزظبػذٕ للجوغ 

 ٗظزخذم الطبلت خط األػذاد للجوغ

 ٗكزت الطبلت األضؼبف 

 ٗجذ الطبلت ًبرج جوغ ثبلطزٗقخ الزجبدل٘خ

 الظ٘زح الذار٘خ للش٘خ ساٗذ ثي طلطبى

 ش٘خ خل٘فخ ثي ساٗذالظ٘زح الذار٘خ لل

 ٗذرك اُو٘خ دّر االطزح

 ّهشبركزِن هشبػزُن

 االحذ
 67حل كزبة الطبلت طفحخ  طفٖ

 الجوغ ثبلؼذ الزظبػذٕ

)هالحظخ رن رأج٘ل ّحذح الطزح  حل ّرقخ ػول

 ط٘زن اػطبءُب الحقب الكول هفبُ٘ن الجوغ هؼب (

 درص الش٘خ ساٗذ ّالش٘خ راشذ

 38الْاجت ص 

 

 درص خل٘فخ القبئذ

 37ْاجت صال

هالحظخ )احضبر الكزبة ػلٖ حظت جذّ: 

 الحظض الْ٘هٖ(

 درص أطزرٖ 

الْاجت احضبر ّجٍْ هزطْهخ رؼجز ػي هشبػز ) 

 قلق ( –طؼ٘ذ  –حزٗي  -هزحوض

 ٗزن رحذٗذ الْاجت ثؼذ اػطبء الذرص جوغ طْر ػي الثذٗ٘بد ّالطْ٘ر ّاجت

 االثٌ٘ي
 هب ُٔ أًْاع الحْ٘اًبد ؟ طفٖ

 ػذاد للجوغ اطزخذام خط األ

 حل ّرقخ ػول

 ٗزن رحذٗذ الْاجت ثؼذ اػطبء الذرص جوغ طْر ػي الشّاحف ّاجت

 الثالثبء
 هب الشّاحف ّالجزهبئ٘بد ؟ طفٖ

 اطزخذام الوضبػفبد للجوغ

 حل ّرقخ ػول

  جوغ طْر ػي الحشزاد  ّاجت

 األرثؼبء
 هب ُٔ أًْاع الحْ٘اًبد األخزٓ ؟ طفٖ

 الجوغ ثإٔ رزر٘ت 

 حل  ّرقخ ػول

 

 ٗزن رحذٗذ الْاجت ثؼذ اػطبء الذرص 008حل كزبة الطبلت طفحخ  ّاجت

 الخو٘ض
 حظبد األطجْع   007حل كزبة الطبلت طفحخ  طفٖ

  \ ّاجت
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 الخطة االسبوعية
 25/ 01/  8102إلــى         21/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب األول:  الصف والشعبة
   

 

 English اللغخ الؼزث٘خ الززث٘خ اإلطاله٘خ الوبدح

 ًْارج الزؼلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 . ٗقزأ الطبلت الحذٗث الشزٗف 

 .ٗزلْ طْرح الف٘ل 

 ٗقزأالذرص قزاءح طل٘وخ 

 ٌٗطق حزف الج٘ن

 ٗكزت كلوبد فِ٘ب حزف ج٘ن

To identify family members. 
To identify different jobs. 

Reading :Anchor (All Aboard!) Pages 33-43 

Writing : Anchor Page 31 
Please help your children to write about activities they do after school 

 االحذ

 طفٖ

 الْ٘م األّ: 

   قزاءح الحذٗث الشزٗف )أحت الخ٘ز(طفٖ 

 37  األًشطخ ص ّاجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الْ٘م الثبًٖ 

   رذرٗجبد درص )أحت الخ٘ز(طفٖ

    اثحث ػي قظخ رذ: ػلٔ الزحوخ .ّاجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 م الثبلث  الْ٘

   رالّح طْرح الف٘ل  طفٖ

   الزذرٗت ػلٔ الزالّح ّاجت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 هالحظخ   الزجبء إحضبر الكزبة حظت جذّ: الحظض الذراطٖ

  Worksheet about jobs الزِ٘ئخ لقظخ الذرص 

 احضبر ثؼض األلؼبة لشخظ٘بد القظخ ّاجت
Please encourage your child to write about what he/she wants to be 
when she/he grow up. 

 االثٌ٘ي

 .Worksheet about family members 37جٌجل ٗجحث ػي جُْزرَ ص  طفٖ

 .Draw picture of your family and introduce it to your friends قزاءح الذرص + جوغ طْر ّكلوبد ػي حزف الج٘ن ّاجت

 الثالثبء

  Worksheet about jobs 37قزاءح الذرص ص  طفٖ

 .Write on paper the jobs of your family and bring it to school قزاءح الذرص + جوغ طْر ّثطبقبد لحزف الج٘ن ّاجت

 األرثؼبء

  Writing  about after school activities 21٘ن ص رجزٗذ حزف الج طفٖ

 .Please help your children to write about activities they do after school حل الزذرٗجبد لحزف الج٘ن فٖ كزبة ادرص فٖ الج٘ذ ّاجت

  طفٖ الخو٘ض
كزبثَ ػلٔ دفزز الٌظخ لحزف الج٘ن ثأشكبلِب ّهْاقؼِب فٖ 

 الكلوخ
Bride to Success Learner’s Book Page 58   

 Bride to Success Activity Book Page 49   ّاجت 
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 ( ب ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 الززث٘خ األخالق٘خ الذراطبد االجزوبػ٘خ الزٗبض٘بد الؼلْم الوبدح

 ًْارج الزؼلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 أى ٗظٌف الطبلت الحْ٘اًبد  -0
 ذٗ٘بد ّالطْ٘ر أى ٗقبرى الطبلت ث٘ي الث -8
 أى ٗظزكشف الطبلت طفبد الحشزاد  -7

 ٗظزخذم الطبلت الؼذ الزظبػذٕ للجوغ 

 ٗظزخذم الطبلت خط األػذاد للجوغ

 ٗكزت الطبلت األضؼبف 

 ٗجذ الطبلت ًبرج جوغ ثبلطزٗقخ الزجبدل٘خ

 الظ٘زح الذار٘خ للش٘خ ساٗذ ثي طلطبى

 الظ٘زح الذار٘خ للش٘خ خل٘فخ ثي ساٗذ

 االطزح ٗذرك اُو٘خ دّر

 ّهشبركزِن هشبػزُن

 االحذ
 67حل كزبة الطبلت طفحخ  طفٖ

 الجوغ ثبلؼذ الزظبػذٕ

حل ّرقخ ػول )هالحظخ رن رأج٘ل ّحذح الطزح 

 ط٘زن اػطبءُب الحقب الكول هفبُ٘ن الجوغ هؼب (

 درص الش٘خ ساٗذ ّالش٘خ راشذ

 38الْاجت ص 

 

 درص خل٘فخ القبئذ

 37الْاجت ص

ٖ حظت جذّ: هالحظخ )احضبر الكزبة ػل

 الحظض الْ٘هٖ(

 درص أطزرٖ 

الْاجت احضبر ّجٍْ هزطْهخ رؼجز ػي هشبػز ) 

 قلق ( –طؼ٘ذ  –حزٗي  -هزحوض

 ٗزن رحذٗذ الْاجت ثؼذ اػطبء الذرص جوغ طْر ػي الثذٗ٘بد ّالطْ٘ر ّاجت

 االثٌ٘ي
 هب ُٔ أًْاع الحْ٘اًبد ؟ طفٖ

 اطزخذام خط األػذاد للجوغ 

 حل ّرقخ ػول

 ٗزن رحذٗذ الْاجت ثؼذ اػطبء الذرص جوغ طْر ػي الشّاحف تّاج

 الثالثبء
 هب الشّاحف ّالجزهبئ٘بد ؟ طفٖ

 اطزخذام الوضبػفبد للجوغ

 حل ّرقخ ػول

  جوغ طْر ػي الحشزاد  ّاجت

 األرثؼبء
 هب ُٔ أًْاع الحْ٘اًبد األخزٓ ؟ طفٖ

 الجوغ ثإٔ رزر٘ت 

 حل  ّرقخ ػول

 

 ٗزن رحذٗذ الْاجت ثؼذ اػطبء الذرص 008الطبلت طفحخ حل كزبة  ّاجت

 الخو٘ض
 حظبد األطجْع   007حل كزبة الطبلت طفحخ  طفٖ

  \ ّاجت
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 الخطة االسبوعية
 25/ 01/  8102إلــى         21/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج األول:  الصف والشعبة
   

 English الؼزث٘خ اللغخ الززث٘خ اإلطاله٘خ الوبدح

 ًْارج الزؼلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 . ٗقزأ الطبلت الحذٗث الشزٗف 

 .ٗزلْ طْرح الف٘ل 

 ٗقزأالذرص قزاءح طل٘وخ 

 ٌٗطق حزف الج٘ن

 ٗكزت كلوبد فِ٘ب حزف ج٘ن

To identify family members. 
To identify different jobs. 

Reading :Anchor (All Aboard!) Pages 33-43 

Writing : Anchor Page 31 
Please help your children to write about activities they do after school 

 االحذ

 طفٖ

 الْ٘م األّ: 

   قزاءح الحذٗث الشزٗف )أحت الخ٘ز(طفٖ 

 37  األًشطخ ص ّاجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الْ٘م الثبًٖ 

   رذرٗجبد درص )أحت الخ٘ز(طفٖ

    اثحث ػي قظخ رذ: ػلٔ الزحوخ .ّاجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الْ٘م الثبلث  

    رالّح طْرح الف٘ل طفٖ

   الزذرٗت ػلٔ الزالّح ّاجت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 هالحظخ   الزجبء إحضبر الكزبة حظت جذّ: الحظض الذراطٖ

  Worksheet about jobs الزِ٘ئخ لقظخ الذرص 

 لشخظ٘بد القظخاحضبر ثؼض األلؼبة  ّاجت
Please encourage your child to write about what he/she wants to be 
when she/he grow up. 

 االثٌ٘ي

 .Worksheet about family members 37جٌجل ٗجحث ػي جُْزرَ ص  طفٖ

 .Draw picture of your family and introduce it to your friends قزاءح الذرص + جوغ طْر ّكلوبد ػي حزف الج٘ن ّاجت

 الثالثبء

  Worksheet about jobs 37قزاءح الذرص ص  طفٖ

 .Write on paper the jobs of your family and bring it to school قزاءح الذرص + جوغ طْر ّثطبقبد لحزف الج٘ن ّاجت

 األرثؼبء

  Writing  about after school activities 21رجزٗذ حزف الج٘ن ص  طفٖ

 .Please help your children to write about activities they do after school حل الزذرٗجبد لحزف الج٘ن فٖ كزبة ادرص فٖ الج٘ذ ّاجت

  طفٖ الخو٘ض
كزبثَ ػلٔ دفزز الٌظخ لحزف الج٘ن ثأشكبلِب ّهْاقؼِب فٖ 

 الكلوخ
Bride to Success Learner’s Book Page 58   

 Bride to Success Activity Book Page 49   ّاجت 
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 ( ج ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 الززث٘خ األخالق٘خ الذراطبد االجزوبػ٘خ الزٗبض٘بد الؼلْم الوبدح

 ًْارج الزؼلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 أى ٗظٌف الطبلت الحْ٘اًبد  -0
 أى ٗقبرى الطبلت ث٘ي الثذٗ٘بد ّالطْ٘ر  -8
 طفبد الحشزاد أى ٗظزكشف الطبلت  -7

 ٗظزخذم الطبلت الؼذ الزظبػذٕ للجوغ 

 ٗظزخذم الطبلت خط األػذاد للجوغ

 ٗكزت الطبلت األضؼبف 

 ٗجذ الطبلت ًبرج جوغ ثبلطزٗقخ الزجبدل٘خ

 الظ٘زح الذار٘خ للش٘خ ساٗذ ثي طلطبى

 الظ٘زح الذار٘خ للش٘خ خل٘فخ ثي ساٗذ

 ٗذرك اُو٘خ دّر االطزح

 ّهشبركزِن هشبػزُن

 االحذ
 67حل كزبة الطبلت طفحخ  طفٖ

 الجوغ ثبلؼذ الزظبػذٕ

حل ّرقخ ػول )هالحظخ رن رأج٘ل ّحذح الطزح 

 ط٘زن اػطبءُب الحقب الكول هفبُ٘ن الجوغ هؼب (

 درص الش٘خ ساٗذ ّالش٘خ راشذ

 38الْاجت ص 

 

 درص خل٘فخ القبئذ

 37الْاجت ص

هالحظخ )احضبر الكزبة ػلٖ حظت جذّ: 

 الحظض الْ٘هٖ(

 رٖ درص أطز

الْاجت احضبر ّجٍْ هزطْهخ رؼجز ػي هشبػز ) 

 قلق ( –طؼ٘ذ  –حزٗي  -هزحوض

 ٗزن رحذٗذ الْاجت ثؼذ اػطبء الذرص جوغ طْر ػي الثذٗ٘بد ّالطْ٘ر ّاجت

 االثٌ٘ي
 هب ُٔ أًْاع الحْ٘اًبد ؟ طفٖ

 اطزخذام خط األػذاد للجوغ 

 حل ّرقخ ػول

 لْاجت ثؼذ اػطبء الذرصٗزن رحذٗذ ا جوغ طْر ػي الشّاحف ّاجت

 الثالثبء
 هب الشّاحف ّالجزهبئ٘بد ؟ طفٖ

 اطزخذام الوضبػفبد للجوغ

 حل ّرقخ ػول

  جوغ طْر ػي الحشزاد  ّاجت

 األرثؼبء
 هب ُٔ أًْاع الحْ٘اًبد األخزٓ ؟ طفٖ

 الجوغ ثإٔ رزر٘ت 

 حل  ّرقخ ػول

 

 ثؼذ اػطبء الذرص ٗزن رحذٗذ الْاجت 008حل كزبة الطبلت طفحخ  ّاجت

 الخو٘ض
 حظبد األطجْع   007حل كزبة الطبلت طفحخ  طفٖ

  \ ّاجت

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 25/ 01/  8102إلــى         21/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) د األول:  الصف والشعبة
   

 English اللغخ الؼزث٘خ الززث٘خ اإلطاله٘خ الوبدح

 ًْارج الزؼلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 . ٗقزأ الطبلت الحذٗث الشزٗف 

 .ٗزلْ طْرح الف٘ل 

 ٗقزأالذرص قزاءح طل٘وخ 

 ٌٗطق حزف الج٘ن

 ٗكزت كلوبد فِ٘ب حزف ج٘ن

To identify family members. 
To identify different jobs. 

Reading :Anchor (All Aboard!) Pages 33-43 

Writing : Anchor Page 31 

 االحذ

 طفٖ

 الْ٘م األّ: 

   قزاءح الحذٗث الشزٗف )أحت الخ٘ز(طفٖ 

 37  األًشطخ ص ّاجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الْ٘م الثبًٖ 

   رذرٗجبد درص )أحت الخ٘ز(طفٖ

 حوخ .   اثحث ػي قظخ رذ: ػلٔ الزّاجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الْ٘م الثبلث  

   رالّح طْرح الف٘ل  طفٖ

   الزذرٗت ػلٔ الزالّح ّاجت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 هالحظخ   الزجبء إحضبر الكزبة حظت جذّ: الحظض الذراطٖ

  Worksheet about jobs الزِ٘ئخ لقظخ الذرص 

 احضبر ثؼض األلؼبة لشخظ٘بد القظخ ّاجت
Please encourage your child to write about what he/she wants to be 
when she/he grow up. 

 ثٌ٘ياال

 .Worksheet about family members 37جٌجل ٗجحث ػي جُْزرَ ص  طفٖ

 .Draw picture of your family and introduce it to your friends قزاءح الذرص + جوغ طْر ّكلوبد ػي حزف الج٘ن ّاجت

 الثالثبء

  Worksheet about jobs 37قزاءح الذرص ص  طفٖ

 .Write on paper the jobs of your family and bring it to school جوغ طْر ّثطبقبد لحزف الج٘نقزاءح الذرص +  ّاجت

 األرثؼبء

  Writing  about after school activities 21رجزٗذ حزف الج٘ن ص  طفٖ

 .Please help your children to write about activities they do after school حل الزذرٗجبد لحزف الج٘ن فٖ كزبة ادرص فٖ الج٘ذ ّاجت

  طفٖ الخو٘ض
كزبثَ ػلٔ دفزز الٌظخ لحزف الج٘ن ثأشكبلِب ّهْاقؼِب فٖ 

 الكلوخ
Bride to Success Learner’s Book Page 58   

 Bride to Success Activity Book Page 49   ّاجت 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 الززث٘خ األخالق٘خ الذراطبد االجزوبػ٘خ ض٘بدالزٗب الؼلْم الوبدح

 ًْارج الزؼلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 أى ٗظٌف الطبلت الحْ٘اًبد  -0
 أى ٗقبرى الطبلت ث٘ي الثذٗ٘بد ّالطْ٘ر  -8
 أى ٗظزكشف الطبلت طفبد الحشزاد  -7

 ٗظزخذم الطبلت الؼذ الزظبػذٕ للجوغ 

 ٗظزخذم الطبلت خط األػذاد للجوغ

 ٗكزت الطبلت األضؼبف 

 الطبلت ًبرج جوغ ثبلطزٗقخ الزجبدل٘خٗجذ 

 الظ٘زح الذار٘خ للش٘خ ساٗذ ثي طلطبى

 الظ٘زح الذار٘خ للش٘خ خل٘فخ ثي ساٗذ

 ٗذرك اُو٘خ دّر االطزح

 ّهشبركزِن هشبػزُن

 االحذ
 67حل كزبة الطبلت طفحخ  طفٖ

 الجوغ ثبلؼذ الزظبػذٕ

حل ّرقخ ػول )هالحظخ رن رأج٘ل ّحذح الطزح 

 قب الكول هفبُ٘ن الجوغ هؼب (ط٘زن اػطبءُب الح

 درص الش٘خ ساٗذ ّالش٘خ راشذ

 38الْاجت ص 

 

 درص خل٘فخ القبئذ

 37الْاجت ص

هالحظخ )احضبر الكزبة ػلٖ حظت جذّ: 

 الحظض الْ٘هٖ(

 درص أطزرٖ 

الْاجت احضبر ّجٍْ هزطْهخ رؼجز ػي هشبػز ) 

 قلق ( –طؼ٘ذ  –حزٗي  -هزحوض

 ٗزن رحذٗذ الْاجت ثؼذ اػطبء الذرص رجوغ طْر ػي الثذٗ٘بد ّالطْ٘ ّاجت

 االثٌ٘ي
 هب ُٔ أًْاع الحْ٘اًبد ؟ طفٖ

 اطزخذام خط األػذاد للجوغ 

 حل ّرقخ ػول

 ٗزن رحذٗذ الْاجت ثؼذ اػطبء الذرص جوغ طْر ػي الشّاحف ّاجت

 الثالثبء
 هب الشّاحف ّالجزهبئ٘بد ؟ طفٖ

 اطزخذام الوضبػفبد للجوغ

 حل ّرقخ ػول

  جوغ طْر ػي الحشزاد  جتّا

 األرثؼبء
 هب ُٔ أًْاع الحْ٘اًبد األخزٓ ؟ طفٖ

 الجوغ ثإٔ رزر٘ت 

 حل  ّرقخ ػول

 

 ٗزن رحذٗذ الْاجت ثؼذ اػطبء الذرص 008حل كزبة الطبلت طفحخ  ّاجت

 الخو٘ض
 حظبد األطجْع   007حل كزبة الطبلت طفحخ  طفٖ

  \ ّاجت

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 25/ 01/  8102إلــى         21/  01/  8102ألســـبـوع مــن  ل

 ( ) هـ األول:  الصف والشعبة
   

 English اللغخ الؼزث٘خ الززث٘خ اإلطاله٘خ الوبدح

 ًْارج الزؼلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 . ٗقزأ الطبلت الحذٗث الشزٗف 

 .ٗزلْ طْرح الف٘ل 

 ٗقزأالذرص قزاءح طل٘وخ 

 ٌٗطق حزف الج٘ن

 د فِ٘ب حزف ج٘نٗكزت كلوب

To identify family members. 
To identify different jobs. 

Reading :Anchor (All Aboard!) Pages 33-43 

Writing : Anchor Page 31 

 االحذ

 طفٖ

 الْ٘م األّ: 

   قزاءح الحذٗث الشزٗف )أحت الخ٘ز(طفٖ 

 37  األًشطخ ص ّاجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الْ٘م الثبًٖ 

   رذرٗجبد درص )أحت الخ٘ز(طفٖ

    اثحث ػي قظخ رذ: ػلٔ الزحوخ .ّاجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الْ٘م الثبلث  

   رالّح طْرح الف٘ل  طفٖ

   الزذرٗت ػلٔ الزالّح ّاجت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 هالحظخ   الزجبء إحضبر الكزبة حظت جذّ: الحظض الذراطٖ

  Worksheet about jobs الزِ٘ئخ لقظخ الذرص 

 احضبر ثؼض األلؼبة لشخظ٘بد القظخ ّاجت
Please encourage your child to write about what he/she wants to be 
when she/he grow up. 

 االثٌ٘ي

 .Worksheet about family members 37جٌجل ٗجحث ػي جُْزرَ ص  طفٖ

 .Draw picture of your family and introduce it to your friends ػي حزف الج٘ن قزاءح الذرص + جوغ طْر ّكلوبد ّاجت

 الثالثبء

  Worksheet about jobs 37قزاءح الذرص ص  طفٖ

 .Write on paper the jobs of your family and bring it to school قزاءح الذرص + جوغ طْر ّثطبقبد لحزف الج٘ن ّاجت

 األرثؼبء

  Writing  about after school activities 21رجزٗذ حزف الج٘ن ص  طفٖ

 .Please help your children to write about activities they do after school حل الزذرٗجبد لحزف الج٘ن فٖ كزبة ادرص فٖ الج٘ذ ّاجت

  طفٖ الخو٘ض
كزبثَ ػلٔ دفزز الٌظخ لحزف الج٘ن ثأشكبلِب ّهْاقؼِب فٖ 

 الكلوخ
Bride to Success Learner’s Book Page 58   

 Bride to Success Activity Book Page 49   ّاجت 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 الززث٘خ األخالق٘خ الذراطبد االجزوبػ٘خ الزٗبض٘بد الؼلْم الوبدح

 ًْارج الزؼلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 أى ٗظٌف الطبلت الحْ٘اًبد  -0
 ى الطبلت ث٘ي الثذٗ٘بد ّالطْ٘ر أى ٗقبر -8
 أى ٗظزكشف الطبلت طفبد الحشزاد  -7

 ٗظزخذم الطبلت الؼذ الزظبػذٕ للجوغ 

 ٗظزخذم الطبلت خط األػذاد للجوغ

 ٗكزت الطبلت األضؼبف 

 ٗجذ الطبلت ًبرج جوغ ثبلطزٗقخ الزجبدل٘خ

 الظ٘زح الذار٘خ للش٘خ ساٗذ ثي طلطبى

 ذالظ٘زح الذار٘خ للش٘خ خل٘فخ ثي ساٗ

 ٗذرك اُو٘خ دّر االطزح

 ّهشبركزِن هشبػزُن

 االحذ
 67حل كزبة الطبلت طفحخ  طفٖ

 الجوغ ثبلؼذ الزظبػذٕ

حل ّرقخ ػول )هالحظخ رن رأج٘ل ّحذح الطزح 

 ط٘زن اػطبءُب الحقب الكول هفبُ٘ن الجوغ هؼب (

 درص الش٘خ ساٗذ ّالش٘خ راشذ

 38الْاجت ص 

 

 درص خل٘فخ القبئذ

 37الْاجت ص

)احضبر الكزبة ػلٖ حظت جذّ: هالحظخ 

 الحظض الْ٘هٖ(

 درص أطزرٖ 

الْاجت احضبر ّجٍْ هزطْهخ رؼجز ػي هشبػز ) 

 قلق ( –طؼ٘ذ  –حزٗي  -هزحوض

 ٗزن رحذٗذ الْاجت ثؼذ اػطبء الذرص جوغ طْر ػي الثذٗ٘بد ّالطْ٘ر ّاجت

 االثٌ٘ي
 هب ُٔ أًْاع الحْ٘اًبد ؟ طفٖ

 اطزخذام خط األػذاد للجوغ 

 ّرقخ ػولحل 

 ٗزن رحذٗذ الْاجت ثؼذ اػطبء الذرص جوغ طْر ػي الشّاحف ّاجت

 الثالثبء
 هب الشّاحف ّالجزهبئ٘بد ؟ طفٖ

 اطزخذام الوضبػفبد للجوغ

 حل ّرقخ ػول

  جوغ طْر ػي الحشزاد  ّاجت

 األرثؼبء
 هب ُٔ أًْاع الحْ٘اًبد األخزٓ ؟ طفٖ

 الجوغ ثإٔ رزر٘ت 

 حل  ّرقخ ػول

 

 ٗزن رحذٗذ الْاجت ثؼذ اػطبء الذرص 008حل كزبة الطبلت طفحخ  ّاجت

 الخو٘ض
 حظبد األطجْع   007حل كزبة الطبلت طفحخ  طفٖ

  \ ّاجت

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 25/ 01/  8102إلــى        21/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) و األول:  الصف والشعبة
   

 English اللغخ الؼزث٘خ اإلطاله٘خالززث٘خ  الوبدح

 ًْارج الزؼلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 . ٗقزأ الطبلت الحذٗث الشزٗف 

 .ٗزلْ طْرح الف٘ل 

 ٗقزأالذرص قزاءح طل٘وخ 

 ٌٗطق حزف الج٘ن

 ٗكزت كلوبد فِ٘ب حزف ج٘ن

To identify family members. 
To identify different jobs. 

Reading :Anchor (All Aboard!) Pages 33-43 

Writing : Anchor Page 31 

 االحذ

 طفٖ

 الْ٘م األّ: 

   قزاءح الحذٗث الشزٗف )أحت الخ٘ز(طفٖ 

 37  األًشطخ ص ّاجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الْ٘م الثبًٖ 

 درص )أحت الخ٘ز(   رذرٗجبدطفٖ

    اثحث ػي قظخ رذ: ػلٔ الزحوخ .ّاجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الْ٘م الثبلث  

   رالّح طْرح الف٘ل  طفٖ

   الزذرٗت ػلٔ الزالّح ّاجت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 هالحظخ   الزجبء إحضبر الكزبة حظت جذّ: الحظض الذراطٖ

  Worksheet about jobs الزِ٘ئخ لقظخ الذرص 

 احضبر ثؼض األلؼبة لشخظ٘بد القظخ ّاجت
Please encourage your child to write about what he/she wants to be 
when she/he grow up. 

 االثٌ٘ي

 .Worksheet about family members 37جٌجل ٗجحث ػي جُْزرَ ص  طفٖ

 .Draw picture of your family and introduce it to your friends قزاءح الذرص + جوغ طْر ّكلوبد ػي حزف الج٘ن ّاجت

 الثالثبء

  Worksheet about jobs 37قزاءح الذرص ص  طفٖ

 .Write on paper the jobs of your family and bring it to school قزاءح الذرص + جوغ طْر ّثطبقبد لحزف الج٘ن ّاجت

 األرثؼبء

  Writing  about after school activities 21رجزٗذ حزف الج٘ن ص  طفٖ

 .Please help your children to write about activities they do after school ص فٖ الج٘ذحل الزذرٗجبد لحزف الج٘ن فٖ كزبة ادر ّاجت

  طفٖ الخو٘ض
كزبثَ ػلٔ دفزز الٌظخ لحزف الج٘ن ثأشكبلِب ّهْاقؼِب فٖ 

 الكلوخ
Bride to Success Learner’s Book Page 58   

 Bride to Success Activity Book Page 49   ّاجت 
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 ( و ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 الززث٘خ األخالق٘خ الذراطبد االجزوبػ٘خ الزٗبض٘بد الؼلْم الوبدح

 ًْارج الزؼلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 أى ٗظٌف الطبلت الحْ٘اًبد  -0
 أى ٗقبرى الطبلت ث٘ي الثذٗ٘بد ّالطْ٘ر  -8
 أى ٗظزكشف الطبلت طفبد الحشزاد  -7

 ٗظزخذم الطبلت الؼذ الزظبػذٕ للجوغ 

 طبلت خط األػذاد للجوغٗظزخذم ال

 ٗكزت الطبلت األضؼبف 

 ٗجذ الطبلت ًبرج جوغ ثبلطزٗقخ الزجبدل٘خ

 الظ٘زح الذار٘خ للش٘خ ساٗذ ثي طلطبى

 الظ٘زح الذار٘خ للش٘خ خل٘فخ ثي ساٗذ

 ٗذرك اُو٘خ دّر االطزح

 ّهشبركزِن هشبػزُن

 االحذ
 67حل كزبة الطبلت طفحخ  طفٖ

 الجوغ ثبلؼذ الزظبػذٕ

ول )هالحظخ رن رأج٘ل ّحذح الطزح حل ّرقخ ػ

 ط٘زن اػطبءُب الحقب الكول هفبُ٘ن الجوغ هؼب (

 درص الش٘خ ساٗذ ّالش٘خ راشذ

 38الْاجت ص 

 

 درص خل٘فخ القبئذ

 37الْاجت ص

هالحظخ )احضبر الكزبة ػلٖ حظت جذّ: 

 الحظض الْ٘هٖ(

 درص أطزرٖ 

الْاجت احضبر ّجٍْ هزطْهخ رؼجز ػي هشبػز ) 

 قلق ( –طؼ٘ذ  –حزٗي  -هزحوض

 ٗزن رحذٗذ الْاجت ثؼذ اػطبء الذرص جوغ طْر ػي الثذٗ٘بد ّالطْ٘ر ّاجت

 االثٌ٘ي
 هب ُٔ أًْاع الحْ٘اًبد ؟ طفٖ

 اطزخذام خط األػذاد للجوغ 

 حل ّرقخ ػول

 ٗزن رحذٗذ الْاجت ثؼذ اػطبء الذرص جوغ طْر ػي الشّاحف ّاجت

 الثالثبء
 بد ؟هب الشّاحف ّالجزهبئ٘ طفٖ

 اطزخذام الوضبػفبد للجوغ

 حل ّرقخ ػول

  جوغ طْر ػي الحشزاد  ّاجت

 األرثؼبء
 هب ُٔ أًْاع الحْ٘اًبد األخزٓ ؟ طفٖ

 الجوغ ثإٔ رزر٘ت 

 حل  ّرقخ ػول

 

 ٗزن رحذٗذ الْاجت ثؼذ اػطبء الذرص 008حل كزبة الطبلت طفحخ  ّاجت

 الخو٘ض
 بد األطجْع حظ  007حل كزبة الطبلت طفحخ  طفٖ

  \ ّاجت
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 الخطة االسبوعية
 25/ 01/  8102إلــى         21/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز األول:  الصف والشعبة
   

 English اللغخ الؼزث٘خ الززث٘خ اإلطاله٘خ الوبدح

 ًْارج الزؼلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 . ٗقزأ الطبلت الحذٗث الشزٗف 

 .ٗزلْ طْرح الف٘ل 

 قزأالذرص قزاءح طل٘وخ ٗ

 ٌٗطق حزف الج٘ن

 ٗكزت كلوبد فِ٘ب حزف ج٘ن

To identify family members. 
To identify different jobs. 

Reading :Anchor (All Aboard!) Pages 33-43 

Writing : Anchor Page 31 

 االحذ

 طفٖ

 الْ٘م األّ: 

   قزاءح الحذٗث الشزٗف )أحت الخ٘ز(طفٖ 

 37  األًشطخ ص جتّا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الْ٘م الثبًٖ 

   رذرٗجبد درص )أحت الخ٘ز(طفٖ

    اثحث ػي قظخ رذ: ػلٔ الزحوخ .ّاجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الْ٘م الثبلث  

   رالّح طْرح الف٘ل  طفٖ

   الزذرٗت ػلٔ الزالّح ّاجت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ة حظت جذّ: الحظض الذراطٖهالحظخ   الزجبء إحضبر الكزب

  Worksheet about jobs الزِ٘ئخ لقظخ الذرص 

 احضبر ثؼض األلؼبة لشخظ٘بد القظخ ّاجت
Please encourage your child to write about what he/she wants to be 
when she/he grow up. 

 االثٌ٘ي

 .Worksheet about family members 37جٌجل ٗجحث ػي جُْزرَ ص  طفٖ

 .Draw picture of your family and introduce it to your friends قزاءح الذرص + جوغ طْر ّكلوبد ػي حزف الج٘ن ّاجت

 الثالثبء

  Worksheet about jobs 37قزاءح الذرص ص  طفٖ

 .Write on paper the jobs of your family and bring it to school قزاءح الذرص + جوغ طْر ّثطبقبد لحزف الج٘ن ّاجت

 األرثؼبء

  Writing  about after school activities 21رجزٗذ حزف الج٘ن ص  طفٖ

 .Please help your children to write about activities they do after school حل الزذرٗجبد لحزف الج٘ن فٖ كزبة ادرص فٖ الج٘ذ ّاجت

  طفٖ الخو٘ض
لٔ دفزز الٌظخ لحزف الج٘ن ثأشكبلِب ّهْاقؼِب فٖ كزبثَ ػ

 الكلوخ
Bride to Success Learner’s Book Page 58   

 Bride to Success Activity Book Page 49   ّاجت 
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 ( ز ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 الززث٘خ األخالق٘خ الذراطبد االجزوبػ٘خ الزٗبض٘بد الؼلْم الوبدح

 ًْارج الزؼلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 أى ٗظٌف الطبلت الحْ٘اًبد  -0
 أى ٗقبرى الطبلت ث٘ي الثذٗ٘بد ّالطْ٘ر  -8
 أى ٗظزكشف الطبلت طفبد الحشزاد  -7

 ٗظزخذم الطبلت الؼذ الزظبػذٕ للجوغ 

 ٗظزخذم الطبلت خط األػذاد للجوغ

 ٗكزت الطبلت األضؼبف 

 ٗجذ الطبلت ًبرج جوغ ثبلطزٗقخ الزجبدل٘خ

 ٗذ ثي طلطبىالظ٘زح الذار٘خ للش٘خ سا

 الظ٘زح الذار٘خ للش٘خ خل٘فخ ثي ساٗذ

 ٗذرك اُو٘خ دّر االطزح

 ّهشبركزِن هشبػزُن

 االحذ
 67حل كزبة الطبلت طفحخ  طفٖ

 الجوغ ثبلؼذ الزظبػذٕ

حل ّرقخ ػول )هالحظخ رن رأج٘ل ّحذح الطزح 

 ط٘زن اػطبءُب الحقب الكول هفبُ٘ن الجوغ هؼب (

 درص الش٘خ ساٗذ ّالش٘خ راشذ

 38اجت ص الْ

 

 درص خل٘فخ القبئذ

 37الْاجت ص

هالحظخ )احضبر الكزبة ػلٖ حظت جذّ: 

 الحظض الْ٘هٖ(

 درص أطزرٖ 

الْاجت احضبر ّجٍْ هزطْهخ رؼجز ػي هشبػز ) 

 قلق ( –طؼ٘ذ  –حزٗي  -هزحوض

 ٗزن رحذٗذ الْاجت ثؼذ اػطبء الذرص جوغ طْر ػي الثذٗ٘بد ّالطْ٘ر ّاجت

 االثٌ٘ي
 ْاع الحْ٘اًبد ؟هب ُٔ أً طفٖ

 اطزخذام خط األػذاد للجوغ 

 حل ّرقخ ػول

 ٗزن رحذٗذ الْاجت ثؼذ اػطبء الذرص جوغ طْر ػي الشّاحف ّاجت

 الثالثبء
 هب الشّاحف ّالجزهبئ٘بد ؟ طفٖ

 اطزخذام الوضبػفبد للجوغ

 حل ّرقخ ػول

  جوغ طْر ػي الحشزاد  ّاجت

 األرثؼبء
 ًبد األخزٓ ؟هب ُٔ أًْاع الحْ٘ا طفٖ

 الجوغ ثإٔ رزر٘ت 

 حل  ّرقخ ػول

 

 ٗزن رحذٗذ الْاجت ثؼذ اػطبء الذرص 008حل كزبة الطبلت طفحخ  ّاجت

 الخو٘ض
 حظبد األطجْع   007حل كزبة الطبلت طفحخ  طفٖ

  \ ّاجت

  
 


