
 

QM-119-F3 

 251/2018/إلى   12/1من الخطة االسبوعية 

 /أ1الصف والشعبة:
  English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ االساليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى

 انٍىو

 ٌزكش أسكبٌ االًٌبٌ .-1

 ٌىػخ أهًٍخ انُظبفخ نهًسهى -2

 

ٌزؼشف ػهى دشفً انظبد وانؼبد ويىلؼهًب فً انكهًخ يغ 

 انذشكبد وانًذود

1-Identify games in the park. 

2-To form sentences with prepositions. 

(on- in –under) 

  Reading page 40 يزبثؼخ دشف انؼبد رسبثك فً دفظ أسكبٌ االًٌبٌ  طفً االدذ

Family and Friends 

Class Book  

ػًم ثطبلبد السكبٌ االًٌبٌ ودم  واجت

129طفذخ   

27إنى ص 22واجت أدسس فً انجٍذ يٍ ص  
Practice reading at home 

داخم انظف 37-36يزبثؼخ دشف انؼبد ص  ششح دسس آداة انُظبفخ فً االسالو طفً االثٍٍُ  
Work Book page 41  

133دم  انُشبؽ طفذخ  واجت 36إنى  32واجت ص    Worksheet  

اسزكًبل ششح دسس آداة انُظبفخ  طفً انثالثبء

ً االسالوف  

نظفداخم ا 41إنى  38واجت ص   Revision For Unit 4 and 5 

Worksheet   

  Practice forming sentences  137دم أثشي خجشارً  طفذخ  واجت

-لفض-ثٍغ-طىص-ػظش-أسع-دىع-إيالء:طجش  طفً االسثؼبء

ػبع-ػجغ  

Writing and Reading in the classroom  

  Practice dictation ----  واجت

 انخًٍس

 طفً

نظبد وانؼبد ػهى كشاسخ انخؾكزبثخ دشفً ا   

Dictation : 

1- It’s a slide. 

2- It’s a seesaw. 

3- It’s a frisbee. 

4- It’s a tree. 

5- It’s a net. 

 واجت
  Make a project about the park 



 

 انزشثٍخ االخاللٍخ  انذساسبد االجزًبػٍخ  انشٌبػٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى

 انٍىو

 نجذٍشح وانًذٍؾٌظف انًىؽٍ انجٍئً فً ا

ٌجٍٍ كٍف رسبػذ انذٍىاَبد انُجبربد ػهى رهجٍخ 

 دبجبرهب

 ٌزغٍش يىؽٍ ثٍئً يب يبٌجٍٍ يبرا ًٌكٍ اٌ ٌذذس ػُذ

 كزبثخ االػذاد ثبنؼششاد يسزخذيب انمطغ انُمذٌخ

 ػذ يجًىػبد يٍ ػششح نكزبثخ االػذاد

 كزبثخ االدبد وانؼششاد 

 كزبثخ األػذاد ثطشق يخزهفخ

سبئم انُمم انزؼشف ػهً و-

 انجذشي واهًٍزهب.

انزؼشف ػهً يهٍ االجذاد -2

 لذًٌب.

 وطف ورُبول لٍى االيبَخ 

 واهًٍزهب فً دٍبح انفشد .

 االدذ
 دسس انُمم انجذشي 368-365طفذخ  221دم ص  طفً

 دسس األيبَخ

 25طفذخ  372-369طفذخ  222دم ص  واجت

 

 االثٍٍُ

 374-371طفذخ  229دم ص  طفً

 واجت
غ طىس ػٍ دٍىاَبد وَجبربد رسبػذ جً

 ثؼؼهًب يثبل )انفشاشخ وانُذهخ (
 376-375طفذخ 

 انثالثبء

 231دم ص  طفً
 (364 – 347)اخزجبس لظٍش يٍ طفذخ 

 382-377طفذخ انذسس 
 دسس طٍذ االسًبن

 382-381طفذخ  جًغ طىس ػٍ دٍىاَبد يُمشػخ واجت
 28طفذخ 

 

 

 االسثؼبء

 388-385دم يسبئم  233دم ص  طفً

 392طفذخ  232دم ص  واجت

 

 يشاجؼخ انذسوس
 انخًٍس

 طفً
 237ص  – 236دم ص 

 
 394-391طفذخ 

 ـــــــــــــــــ 396-395طفذخ  239ص  -  238دم ص  واجت

 

 

 



 

QM-119-F3 

 251/2018/إلى   21/1الخطة االسبوعية من

 /ب1الصف والشعبة:
  English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ االساليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى

 انٍىو

 ٌزكش أسكبٌ االًٌبٌ .-1

 ٌىػخ أهًٍخ انُظبفخ نهًسهى -2

 

ٌزؼشف ػهى دشفً انظبد وانؼبد ويىلؼهًب فً انكهًخ يغ 

 انذشكبد وانًذود

1-Identify games in the park. 

2-To form sentences with prepositions. 

(on- in –under) 

ٌ االًٌبٌ رسبثك فً دفظ أسكب طفً االدذ   Reading Page 40 يزبثؼخ دشف انؼبد 

Family and Friends 

Class Book  

ػًم ثطبلبد السكبٌ االًٌبٌ ودم  واجت

129طفذخ   

27إنى ص 22واجت أدسس فً انجٍذ يٍ ص  
Practice reading at home 

انظفداخم  37-36يزبثؼخ دشف انؼبد ص  ششح دسس آداة انُظبفخ فً االسالو طفً االثٍٍُ  
Work Book page 41  

133دم  انُشبؽ طفذخ  واجت 36إنى  32واجت ص    Worksheet  

اسزكًبل ششح دسس آداة انُظبفخ  طفً انثالثبء

 فً االسالو

داخم انظف 41إنى  38واجت ص   Revision For Unit 4 and 5 

Worksheet   

  Practice forming sentences  137دم أثشي خجشارً  طفذخ  واجت

-لفض-ثٍغ-طىص-ػظش-أسع-دىع-إيالء:طجش  طفً االسثؼبء

ػبع-ػجغ  

Writing and Reading in the classroom  

  Practice dictation ----  واجت

 انخًٍس

 طفً

 كزبثخ دشفً انظبد وانؼبد ػهى كشاسخ انخؾ 

Dictation : 

6- It’s a slide. 

7- It’s a seesaw. 

8- It’s a frisbee. 

9- It’s a tree. 

10- It’s a net. 

 واجت
  Make a project about the park 



 

 انزشثٍخ االخاللٍخ  انذساسبد االجزًبػٍخ  انشٌبػٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى

 انٍىو

 ٌظف انًىؽٍ انجٍئً فً انجذٍشح وانًذٍؾ

ٌجٍٍ كٍف رسبػذ انذٍىاَبد انُجبربد ػهى رهجٍخ 

 دبجبرهب

 ٍش يىؽٍ ثٍئً يبٌزغ يبٌجٍٍ يبرا ًٌكٍ اٌ ٌذذس ػُذ

 كزبثخ االػذاد ثبنؼششاد يسزخذيب انمطغ انُمذٌخ

 ػذ يجًىػبد يٍ ػششح نكزبثخ االػذاد

 كزبثخ االدبد وانؼششاد 

 كزبثخ األػذاد ثطشق يخزهفخ

انزؼشف ػهً وسبئم انُمم -

 انجذشي واهًٍزهب.

انزؼشف ػهً يهٍ االجذاد -2

 لذًٌب.

 وطف ورُبول لٍى االيبَخ

 انفشد . واهًٍزهب فً دٍبح

 االدذ
 دسس انُمم انجذشي 368-365طفذخ  221دم ص  طفً

 دسس األيبَخ

 25طفذخ  372-369طفذخ  222دم ص  واجت

 

 االثٍٍُ

 374-371طفذخ  229دم ص  طفً

 واجت
جًغ طىس ػٍ دٍىاَبد وَجبربد رسبػذ 

 ثؼؼهًب يثبل )انفشاشخ وانُذهخ (
 376-375طفذخ 

 انثالثبء

 231دم ص  طفً
 (364 – 347)اخزجبس لظٍش يٍ طفذخ 

 382-377انذسس طفذخ 
 دسس طٍذ االسًبن

 382-381طفذخ  جًغ طىس ػٍ دٍىاَبد يُمشػخ واجت
 28طفذخ 

 

------- 

 االسثؼبء

 388-385دم يسبئم  233دم ص  طفً

 392طفذخ  232دم ص  واجت

 

 يشاجؼخ انذسوس
 انخًٍس

 طفً
 237ص  – 236دم ص 

 
 394-391طفذخ 

 ـــــــــــــــــ 396-395طفذخ  239ص  -  238دم ص  واجت

 
 
 



 

QM-119-F3 

 251/2018/إلى   21/1الخطة االسبوعية من

 /ج1الصف والشعبة:
 

  English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ االساليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى

 انٍىو

 ٌزكش أسكبٌ االًٌبٌ .-1

 ٌىػخ أهًٍخ انُظبفخ نهًسهى -2

 

انظبد وانؼبد ويىلؼهًب فً انكهًخ يغ ٌزؼشف ػهى دشفً 

 انذشكبد وانًذود

1-Identfy games in the park. 

2-To form sentences with prepositions. 

(on- in –under) 

  Reading page 40 يزبثؼخ دشف انؼبد رسبثك فً دفظ أسكبٌ االًٌبٌ  طفً االدذ

Family and Friends 

Class Book  

السكبٌ االًٌبٌ ودم  ػًم ثطبلبد واجت

129طفذخ   

27إنى ص 22واجت أدسس فً انجٍذ يٍ ص  
Practice reading at home 

داخم انظف 37-36يزبثؼخ دشف انؼبد ص  ششح دسس آداة انُظبفخ فً االسالو طفً االثٍٍُ  
Work Book page 41  

133دم  انُشبؽ طفذخ  واجت 36إنى  32واجت ص    Worksheet  

اسزكًبل ششح دسس آداة انُظبفخ  طفً انثالثبء

 فً االسالو

داخم انظف 41إنى  38واجت ص   Revision For Unit 4 and 5 

Worksheet   

  Practice forming sentences  137دم أثشي خجشارً  طفذخ  واجت

-لفض-ثٍغ-طىص-ػظش-أسع-دىع-إيالء:طجش  طفً االسثؼبء

ػبع-ػجغ  

Writing and Reading in the classroom  

  Practice dictation ----  واجت

 انخًٍس

 طفً

 كزبثخ دشفً انظبد وانؼبد ػهى كشاسخ انخؾ 

Dictation : 

11- It’s a slide. 

12- It’s a seesaw. 

13- It’s a frisbee. 

14- It’s a tree. 

15- It’s a net. 

 Make a project about the park   واجت



 

 انزشثٍخ االخاللٍخ   انذساسبد االجزًبػٍخ انشٌبػٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى

 انٍىو

 ٌظف انًىؽٍ انجٍئً فً انجذٍشح وانًذٍؾ

ٌجٍٍ كٍف رسبػذ انذٍىاَبد انُجبربد ػهى رهجٍخ 

 دبجبرهب

 ٌزغٍش يىؽٍ ثٍئً يب يبٌجٍٍ يبرا ًٌكٍ اٌ ٌذذس ػُذ

 كزبثخ االػذاد ثبنؼششاد يسزخذيب انمطغ انُمذٌخ

 ػذ يجًىػبد يٍ ػششح نكزبثخ االػذاد

 كزبثخ االدبد وانؼششاد 

 كزبثخ األػذاد ثطشق يخزهفخ

انزؼشف ػهً وسبئم انُمم -

 انجذشي واهًٍزهب.

انزؼشف ػهً يهٍ االجذاد -2

 لذًٌب.

 وطف ورُبول لٍى االيبَخ

 واهًٍزهب فً دٍبح انفشد .

 االدذ
 دسس انُمم انجذشي 368-365طفذخ  221دم ص  طفً

 دسس األيبَخ

 25طفذخ  372-369طفذخ  222دم ص  واجت

 

 االثٍٍُ

 374-371طفذخ  229دم ص  طفً

 واجت
جًغ طىس ػٍ دٍىاَبد وَجبربد رسبػذ 

 ثؼؼهًب يثبل )انفشاشخ وانُذهخ (
 376-375طفذخ 

 انثالثبء

 231دم ص  طفً
 (364 – 347)اخزجبس لظٍش يٍ طفذخ 

 382-377انذسس طفذخ 
 دسس طٍذ االسًبن

 382-381طفذخ  يُمشػخجًغ طىس ػٍ دٍىاَبد  واجت
 28طفذخ 

 

 

 االسثؼبء

 388-385دم يسبئم  233دم ص  طفً

 392طفذخ  232دم ص  واجت

 

 يشاجؼخ انذسوس
 انخًٍس

 طفً
 237ص  – 236دم ص 

 
 394-391طفذخ 

 ـــــــــــــــــ 396-395طفذخ  239ص  -  238دم ص  واجت

 

 



 

QM-119-F3 

 251/2018/إلى   21/1الخطة االسبوعية من

 /د1الصف والشعبة:
  English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ االساليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى

 انٍىو

 ٌزكش أسكبٌ االًٌبٌ .-1

 ٌىػخ أهًٍخ انُظبفخ نهًسهى -2

 

ٌزؼشف ػهى دشفً انظبد وانؼبد ويىلؼهًب فً انكهًخ يغ 

 انذشكبد وانًذود

1-Identfy games in the park. 

2-To form sentences with prepositions. 

(on- in –under) 

  Reading page 40 يزبثؼخ دشف انؼبد رسبثك فً دفظ أسكبٌ االًٌبٌ  طفً االدذ

Family and Friends 

Class Book  

ػًم ثطبلبد السكبٌ االًٌبٌ ودم  واجت

129طفذخ   

27إنى ص 22واجت أدسس فً انجٍذ يٍ ص  
Practice reading at home 

ح دسس آداة انُظبفخ فً االسالوشش طفً االثٍٍُ داخم انظف 37-36يزبثؼخ دشف انؼبد ص    
Work Book page 41  

133دم  انُشبؽ طفذخ  واجت 36إنى  32واجت ص    Worksheet  

اسزكًبل ششح دسس آداة انُظبفخ  طفً انثالثبء

 فً االسالو

داخم انظف 41إنى  38واجت ص   Revision For Unit 4 and 5 

Worksheet   

  Practice forming sentences  137دم أثشي خجشارً  طفذخ  واجت

-لفض-ثٍغ-طىص-ػظش-أسع-دىع-إيالء:طجش  طفً االسثؼبء

ػبع-ػجغ  

Writing and Reading in the classroom  

  Practice dictation ----  واجت

 انخًٍس

 طفً

 كزبثخ دشفً انظبد وانؼبد ػهى كشاسخ انخؾ 

Dictation : 

16- It’s a slide. 

17- It’s a seesaw. 

18- It’s a frisbee. 

19- It’s a tree. 

20- It’s a net. 

 Make a project about the park   واجت



 انزشثٍخ االخاللٍخ  انذساسبد االجزًبػٍخ  انشٌبػٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى

 انٍىو

 ٌظف انًىؽٍ انجٍئً فً انجذٍشح وانًذٍؾ

ٌجٍٍ كٍف رسبػذ انذٍىاَبد انُجبربد ػهى رهجٍخ 

 دبجبرهب

 ٌزغٍش يىؽٍ ثٍئً يب يبٌجٍٍ يبرا ًٌكٍ اٌ ٌذذس ػُذ

 كزبثخ االػذاد ثبنؼششاد يسزخذيب انمطغ انُمذٌخ

 ػذ يجًىػبد يٍ ػششح نكزبثخ االػذاد

 كزبثخ االدبد وانؼششاد 

 كزبثخ األػذاد ثطشق يخزهفخ

انزؼشف ػهً وسبئم انُمم -

 شي واهًٍزهب.انجذ

انزؼشف ػهً يهٍ االجذاد -2

 لذًٌب.

 وطف ورُبول لٍى االيبَخ

 واهًٍزهب فً دٍبح انفشد .

 االدذ
 دسس انُمم انجذشي 368-365طفذخ  221دم ص  طفً

 دسس األيبَخ

 25طفذخ  372-369طفذخ  222دم ص  واجت

 

 االثٍٍُ

 374-371طفذخ  229دم ص  طفً

 واجت
وَجبربد رسبػذ  جًغ طىس ػٍ دٍىاَبد

 ثؼؼهًب يثبل )انفشاشخ وانُذهخ (
 376-375طفذخ 

 انثالثبء

 231دم ص  طفً
 (364 – 347)اخزجبس لظٍش يٍ طفذخ 

 382-377انذسس طفذخ 
 دسس طٍذ االسًبن

 382-381طفذخ  جًغ طىس ػٍ دٍىاَبد يُمشػخ واجت
 28طفذخ 

 

--------- 

 االسثؼبء

 388-385دم يسبئم  233دم ص  طفً

 392طفذخ  232دم ص  واجت

 

 يشاجؼخ انذسوس
 انخًٍس

 طفً
 237ص  – 236دم ص 

 
 394-391طفذخ 

 ـــــــــــــــــ 396-395طفذخ  239ص  -  238دم ص  واجت

 
 
 
 



 

QM-119-F3 

 251/2018/إلى   21/1الخطة االسبوعية من

 /هـ1الصف والشعبة:
  English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ االساليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى

 انٍىو

 ٌزكش أسكبٌ االًٌبٌ .-1

 ٌىػخ أهًٍخ انُظبفخ نهًسهى -2

 

ٌزؼشف ػهى دشفً انظبد وانؼبد ويىلؼهًب فً انكهًخ يغ 

 انذشكبد وانًذود

1-Identfy games in the park. 

2-To form sentences with prepositions. 

(on- in –under) 

ًبٌ رسبثك فً دفظ أسكبٌ االٌ طفً االدذ   Reading page 40 يزبثؼخ دشف انؼبد 

Family and Friends 

Class Book  

ػًم ثطبلبد السكبٌ االًٌبٌ ودم  واجت

129طفذخ   

27إنى ص 22واجت أدسس فً انجٍذ يٍ ص  
Practice reading at home 

داخم انظف 37-36يزبثؼخ دشف انؼبد ص  ششح دسس آداة انُظبفخ فً االسالو طفً االثٍٍُ  
Work Book page 41  

133دم  انُشبؽ طفذخ  واجت 36إنى  32واجت ص    Worksheet  

اسزكًبل ششح دسس آداة انُظبفخ  طفً انثالثبء

 فً االسالو

داخم انظف 41إنى  38واجت ص   Revision For Unit 4 and 5 

Worksheet   

  Practice forming sentences  137دم أثشي خجشارً  طفذخ  واجت

سثؼبءاال -لفض-ثٍغ-طىص-ػظش-أسع-دىع-إيالء:طجش  طفً 

ػبع-ػجغ  

Writing and Reading in the classroom  

  Practice dictation ----  واجت

 انخًٍس

 طفً

 كزبثخ دشفً انظبد وانؼبد ػهى كشاسخ انخؾ 

Dictation : 

21- It’s a slide. 

22- It’s a seesaw. 

23- It’s a frisbee. 

24- It’s a tree. 

25- It’s a net. 

 واجت
  Make a project about the park 



 
 

 انزشثٍخ االخاللٍخ  انذساسبد االجزًبػٍخ  انشٌبػٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى

 انٍىو

 ٌظف انًىؽٍ انجٍئً فً انجذٍشح وانًذٍؾ

ٌجٍٍ كٍف رسبػذ انذٍىاَبد انُجبربد ػهى رهجٍخ 

 دبجبرهب

 ٍ ثٍئً يبٌزغٍش يىؽ يبٌجٍٍ يبرا ًٌكٍ اٌ ٌذذس ػُذ

 كزبثخ االػذاد ثبنؼششاد يسزخذيب انمطغ انُمذٌخ

 ػذ يجًىػبد يٍ ػششح نكزبثخ االػذاد

 كزبثخ االدبد وانؼششاد 

 كزبثخ األػذاد ثطشق يخزهفخ

انزؼشف ػهً وسبئم انُمم -

 انجذشي واهًٍزهب.

انزؼشف ػهً يهٍ االجذاد -2

 لذًٌب.

 وطف ورُبول لٍى االيبَخ

 . واهًٍزهب فً دٍبح انفشد

 االدذ
 دسس انُمم انجذشي 368-365طفذخ  221دم ص  طفً

 دسس األيبَخ

 25طفذخ  372-369طفذخ  222دم ص  واجت

 

 االثٍٍُ

 374-371طفذخ  229دم ص  طفً

 واجت
جًغ طىس ػٍ دٍىاَبد وَجبربد رسبػذ 

 ثؼؼهًب يثبل )انفشاشخ وانُذهخ (
 376-375طفذخ 

 انثالثبء

 231دم ص  طفً
 (364 – 347س لظٍش يٍ طفذخ )اخزجب

 382-377انذسس طفذخ 
 دسس طٍذ االسًبن

 382-381طفذخ  جًغ طىس ػٍ دٍىاَبد يُمشػخ واجت
 28طفذخ 

 

-------- 

 االسثؼبء

 388-385دم يسبئم  233دم ص  طفً

 392طفذخ  232دم ص  واجت

 

 يشاجؼخ انذسوس
 انخًٍس

 طفً
 237ص  – 236دم ص 

 
 394-391طفذخ 

 ـــــــــــــــــ 396-395طفذخ  239ص  -  238دم ص  واجت

 
 



 

QM-119-F3 

 251/2018/إلى   21/1الخطة االسبوعية من

 /و1الصف والشعبة:
  English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ االساليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى

 انٍىو

 ٌزكش أسكبٌ االًٌبٌ .-1

 ٌىػخ أهًٍخ انُظبفخ نهًسهى -2

 

وانؼبد ويىلؼهًب فً انكهًخ يغ ٌزؼشف ػهى دشفً انظبد 

 انذشكبد وانًذود

1-Identfy games in the park. 

2-To form sentences with prepositions. 

(on- in –under) 

  Reading page 40 يزبثؼخ دشف انؼبد رسبثك فً دفظ أسكبٌ االًٌبٌ  طفً االدذ

Family and Friends 

Class Book  

ٌ االًٌبٌ ودم ػًم ثطبلبد السكب واجت

129طفذخ   

27إنى ص 22واجت أدسس فً انجٍذ يٍ ص  
Practice reading at home 

داخم انظف 37-36يزبثؼخ دشف انؼبد ص  ششح دسس آداة انُظبفخ فً االسالو طفً االثٍٍُ  
Work Book page 41  

133دم  انُشبؽ طفذخ  واجت 36إنى  32واجت ص    Worksheet  

ل ششح دسس آداة انُظبفخ اسزكًب طفً انثالثبء

 فً االسالو

داخم انظف 41إنى  38واجت ص   Revision For Unit 4 and 5 

Worksheet   

  Practice forming sentences  137دم أثشي خجشارً  طفذخ  واجت

-لفض-ثٍغ-طىص-ػظش-أسع-دىع-إيالء:طجش  طفً االسثؼبء

ػبع-ػجغ  

Writing and Reading in the classroom  

  Practice dictation ----  واجت

 انخًٍس

 طفً

 كزبثخ دشفً انظبد وانؼبد ػهى كشاسخ انخؾ 

Dictation : 

26- It’s a slide. 

27- It’s a seesaw. 

28- It’s a frisbee. 

29- It’s a tree. 

30- It’s a net. 

 واجت
  Make a project about the park 



 ثٍخ االخاللٍخ انزش انذساسبد االجزًبػٍخ  انشٌبػٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى

 انٍىو

 ٌظف انًىؽٍ انجٍئً فً انجذٍشح وانًذٍؾ

ٌجٍٍ كٍف رسبػذ انذٍىاَبد انُجبربد ػهى رهجٍخ 

 دبجبرهب

 ٌزغٍش يىؽٍ ثٍئً يب يبٌجٍٍ يبرا ًٌكٍ اٌ ٌذذس ػُذ

 كزبثخ االػذاد ثبنؼششاد يسزخذيب انمطغ انُمذٌخ

 ػذ يجًىػبد يٍ ػششح نكزبثخ االػذاد

 االدبد وانؼششاد  كزبثخ

 كزبثخ األػذاد ثطشق يخزهفخ

انزؼشف ػهً وسبئم انُمم -

 انجذشي واهًٍزهب.

انزؼشف ػهً يهٍ االجذاد -2

 لذًٌب.

 وطف ورُبول لٍى االيبَخ

 واهًٍزهب فً دٍبح انفشد .

 االدذ
 دسس انُمم انجذشي 368-365طفذخ  221دم ص  طفً

 دسس األيبَخ

 25طفذخ  372-369طفذخ  222دم ص  واجت

 

 االثٍٍُ

 374-371طفذخ  229دم ص  طفً

 واجت
جًغ طىس ػٍ دٍىاَبد وَجبربد رسبػذ 

 ثؼؼهًب يثبل )انفشاشخ وانُذهخ (
 376-375طفذخ 

 انثالثبء

 231دم ص  طفً
 (364 – 347)اخزجبس لظٍش يٍ طفذخ 

 382-377انذسس طفذخ 
 دسس طٍذ االسًبن

 382-381طفذخ  جًغ طىس ػٍ دٍىاَبد يُمشػخ واجت
 28طفذخ 

 

--------- 

 االسثؼبء

 388-385دم يسبئم  233دم ص  طفً

 392طفذخ  232دم ص  واجت

 

 يشاجؼخ انذسوس
 انخًٍس

 طفً
 237ص  – 236دم ص 

 
 394-391طفذخ 

 ـــــــــــــــــ 396-395طفذخ  239ص  -  238دم ص  واجت

 
 

 
 



 

QM-119-F3 

 251/2018/إلى   21/1الخطة االسبوعية من

 /ز1الصف والشعبة:
 

  English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ االساليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى

 انٍىو

 ٌزكش أسكبٌ االًٌبٌ .-1

 ٌىػخ أهًٍخ انُظبفخ نهًسهى -2

 

ٌزؼشف ػهى دشفً انظبد وانؼبد ويىلؼهًب فً انكهًخ يغ 

 انذشكبد وانًذود

1-Identfy games in the park. 

2-To form sentences with prepositions. 

(on- in –under) 

  Reading page 40 يزبثؼخ دشف انؼبد رسبثك فً دفظ أسكبٌ االًٌبٌ  طفً االدذ

Family and Friends 

Class Book  

ػًم ثطبلبد السكبٌ االًٌبٌ ودم  واجت

129طفذخ   

27إنى ص 22واجت أدسس فً انجٍذ يٍ ص  
Practice reading at home 

داخم انظف 37-36يزبثؼخ دشف انؼبد ص  ششح دسس آداة انُظبفخ فً االسالو طفً االثٍٍُ  
Work Book page 41  

133دم  انُشبؽ طفذخ  واجت 36إنى  32واجت ص    Worksheet  

اسزكًبل ششح دسس آداة انُظبفخ  طفً انثالثبء

 فً االسالو

داخم انظف 41إنى  38واجت ص   Revision For Unit 4 and 5 

Worksheet   

  Practice forming sentences  137دم أثشي خجشارً  طفذخ  واجت

-لفض-ثٍغ-طىص-ػظش-أسع-دىع-إيالء:طجش  طفً االسثؼبء

ػبع-ػجغ  

Writing and Reading in the classroom  

  Practice dictation ----  واجت

 انخًٍس

 طفً

 كزبثخ دشفً انظبد وانؼبد ػهى كشاسخ انخؾ 

Dictation : 

31- It’s a slide. 

32- It’s a seesaw. 

33- It’s a frisbee. 

34- It’s a tree. 

35- It’s a net. 

 واجت
  Make a project about the park 



 انزشثٍخ االخاللٍخ  انذساسبد االجزًبػٍخ  انشٌبػٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى

 انٍىو

 ٌظف انًىؽٍ انجٍئً فً انجذٍشح وانًذٍؾ

ٍىاَبد انُجبربد ػهى رهجٍخ ٌجٍٍ كٍف رسبػذ انذ

 دبجبرهب

 ٌزغٍش يىؽٍ ثٍئً يب يبٌجٍٍ يبرا ًٌكٍ اٌ ٌذذس ػُذ

 انُمذٌخ انمطغ يسزخذيب ثبنؼششاد االػذاد كزبثخ

 االػذاد نكزبثخ ػششح يٍ يجًىػبد ػذ

  وانؼششاد االدبد كزبثخ

 يخزهفخ ثطشق األػذاد كزبثخ

انزؼشف ػهً وسبئم انُمم -

 انجذشي واهًٍزهب.

ؼشف ػهً يهٍ االجذاد انز-2

 لذًٌب.

 وطف ورُبول لٍى االيبَخ

 واهًٍزهب فً دٍبح انفشد .

 االدذ
 دسس انُمم انجذشي 368-365طفذخ  221دم ص  طفً

 دسس األيبَخ

 25طفذخ  372-369طفذخ  222دم ص  واجت

 

 االثٍٍُ

 374-371طفذخ  229دم ص  طفً

 واجت
جًغ طىس ػٍ دٍىاَبد وَجبربد رسبػذ 

 هًب يثبل )انفشاشخ وانُذهخ (ثؼؼ
 376-375طفذخ 

 انثالثبء

 231دم ص  طفً
 (364 – 347)اخزجبس لظٍش يٍ طفذخ 

 382-377انذسس طفذخ 
 دسس طٍذ االسًبن

 382-381طفذخ  جًغ طىس ػٍ دٍىاَبد يُمشػخ واجت
 28طفذخ 

 

---------- 

 االسثؼبء

 388-385دم يسبئم  233دم ص  طفً

 392طفذخ  232دم ص  واجت

 

 يشاجؼخ انذسوس
 انخًٍس

 طفً
 237ص  – 236دم ص 

 
 394-391طفذخ 

 ـــــــــــــــــ 396-395طفذخ  239ص  -  238دم ص  واجت

 


