
 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 22/ 11/  8108إلــى      18/  01/  8108لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌرؼزف طزٌقح انىضىء انصحٍحح  (0)
 ٌظًغ انظىر انًقزرج  (8)

انقصٍز وانًذ انطىٌم أٌ ٌرؼزف ػهى حزف انزاء يغ انًذ  -0

. 
 أٌ ٌقزأ كهًاخ انذرص جٍذاً. -8

 To talk about their our toys 
 

Reading: Anchor – Prepare “Where’s 
Daisy?” Pages 61 - 66 

Writing: Pages 51 - 53 

 االحذ
 صفً

 انٍىو األول :

 صفً: درص انىضىء 

  011-011واجة : حم صفحح 

 

 انٍىو انثاًَ: 

 زحًح تانحٍىاٌ صفً: ان

 001-008واجة : األَشطح ص 

 

 انٍىو انثانث:

 صفً : ذظًغ انظىر انًقزرج 

 انفٍم( –اإلخالص  –)انفاذحح 

 

** يالحظح : طٍرى خالل االطثىع ذظًٍغ انظىر انًقزرج 

 ٌزجى يزاجؼح انحفظ . 

  اجاسج ػٍذ انًىنذ انُثىي

   واجة

 االثٍٍُ
 Bridge to Success – Activity Book P.74, 75 اخرثار انهغح انؼزتٍح صفً

 - واجة
Bridge to Success – Pupil’s Book P.88 
(Project) 

 انثالثاء
 قصح رتٍغ وانًطز انغشٌز يُاقشح   صفً

Write full sentences using the new 
vocabulary. 

 Bridge to Success – Activity Book P.76 041قزاءج صفحح  واجة

 رتؼاءاأل
 Anchor – Reading Pages 61 - 63 ذجزٌذ حزف انزاء صفً

 Anchor –Writing -  Page 46  011 -018 -010حم فً كراب أدرص فً انثٍد  واجة

 انخًٍض
 Anchor – Reading Pages 64 - 66 انرذرٌة ػهى كراتح حزف انزاء يغ انًذ انقصٍز وانًذ انطىٌم صفً

 Anchor –Writing -  Page 47 ال ٌىجذ واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراطاخ االجرًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌطثق انطانة ػهى انحٍىاَاخ أكالخ انُثاخ وانهحىو 

 ٌزاجغ انطانة دوراخ حٍاج انحٍىاَاخ 

 1أو  4ٌطزح ػذد يٍ انؼذد 

 8أو  7أو  6ػذد يٍ األػذاد  ٌطزح

ٌىو  –ًٌٍش تٍٍ انًُاطثاخ انىطٍُح)ٌىو انؼهى 

 انشهٍذ(
 ًٌٍش تٍٍ يا ٌحة ويا ال ٌحة

 االحذ
 اجاسج ػٍذ انًىنذ انُثىي إجاسج انًىنذ انُثىي انشزٌف  صفً

 درص ٌىو انؼهى

 91انىاجة صفحح

 

 

 درص ٌىو انشهٍذ

 010انىاجة صفحح 

 درص أَا أحة أَا ال أحة

ظها تًهف حظح)انزجاء اطركًال انىاجثاخ وحفيال

 نرقٍٍى انًهف خالل هذا األطثىع(انرزتٍح األخالقٍح , 

   واجة

 االثٍٍُ
 011 - 014حم كراب انطانة صفحح  صفً

حرى انصفحح  011يٍ انصفحح  1و 4انطزح يٍ 

016 

 018-017واجة صفحح   واجة

 انثالثاء
  016حم كراب انطانة صفحح  صفً

حرى انصفحح  019يٍ انصفحح  7و 6انطزح يٍ 

068 

 064-061واجة صفحح   واجة

 األرتؼاء
 071حرى انصفحح  067يٍ انصفحح  8انطزح يٍ 017حم كراب انطانة صفحح  صفً

 078-070واجة صفحح   واجة

 انخًٍض
 االخرثار انركىًٌُ انثاًَ يزاجؼح واطرؼذاد نهرقىٌى انثاًَ  صفً

 -  جةوا

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 22/ 11/  8108إلــى      18/  01/  8108لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌرؼزف طزٌقح انىضىء انصحٍحح  (1)
 ٌظًغ انظىر انًقزرج  (4)

زاء يغ انًذ انقصٍز وانًذ انطىٌم أٌ ٌرؼزف ػهى حزف ان -1

. 
 أٌ ٌقزأ كهًاخ انذرص جٍذاً. -4

 To talk about their our toys 
 

Reading: Anchor – Prepare “Where’s 
Daisy?” Pages 61 - 66 

Writing: Pages 51 - 53 

 االحذ
 صفً

 انٍىو األول :

 صفً: درص انىضىء 

  011-011واجة : حم صفحح 

 

 ًَ: انٍىو انثا

 صفً: انزحًح تانحٍىاٌ 

 001-008واجة : األَشطح ص 

 

 انٍىو انثانث:

 صفً : ذظًغ انظىر انًقزرج 

 انفٍم( –اإلخالص  –)انفاذحح 

 

** يالحظح : طٍرى خالل االطثىع ذظًٍغ انظىر انًقزرج 

 ٌزجى يزاجؼح انحفظ . 

  اجاسج ػٍذ انًىنذ انُثىي

   واجة

 االثٍٍُ
 Bridge to Success – Activity Book P.74, 75 نؼزتٍحاخرثار انهغح ا صفً

 - واجة
Bridge to Success – Pupil’s Book P.88 
(Project) 

 انثالثاء
 يُاقشح قصح رتٍغ وانًطز انغشٌز   صفً

Write full sentences using the new 
vocabulary. 

 Bridge to Success – Activity Book P.76 041قزاءج صفحح  واجة

 األرتؼاء
 Anchor – Reading Pages 61 - 63 ذجزٌذ حزف انزاء صفً

 Anchor –Writing -  Page 46  011 -018 -010حم فً كراب أدرص فً انثٍد  واجة

 انخًٍض
 Anchor – Reading Pages 64 - 66 انرذرٌة ػهى كراتح حزف انزاء يغ انًذ انقصٍز وانًذ انطىٌم صفً

 Anchor –Writing -  Page 47 ٌىجذال  واجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ب ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراطاخ االجرًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌطثق انطانة ػهى انحٍىاَاخ أكالخ انُثاخ وانهحىو 

 ٌزاجغ انطانة دوراخ حٍاج انحٍىاَاخ 

 1أو  4د ٌطزح ػذد يٍ انؼذ

 8أو  7أو  6ٌطزح ػذد يٍ األػذاد 

ٌىو  –ًٌٍش تٍٍ انًُاطثاخ انىطٍُح)ٌىو انؼهى 

 انشهٍذ(
 ًٌٍش تٍٍ يا ٌحة ويا ال ٌحة

 االحذ
 اجاسج ػٍذ انًىنذ انُثىي إجاسج انًىنذ انُثىي انشزٌف  صفً

 درص ٌىو انؼهى

 91انىاجة صفحح

 

 

 درص ٌىو انشهٍذ

 010انىاجة صفحح 

 َا ال أحةدرص أَا أحة أ

يالحظح)انزجاء اطركًال انىاجثاخ وحفظها تًهف 

 انرزتٍح األخالقٍح , نرقٍٍى انًهف خالل هذا األطثىع(

   واجة

 االثٍٍُ
 011 - 014حم كراب انطانة صفحح  صفً

حرى انصفحح  011يٍ انصفحح  1و 4انطزح يٍ 

016 

 018-017واجة صفحح   واجة

 انثالثاء
  016انة صفحح حم كراب انط صفً

حرى انصفحح  019يٍ انصفحح  7و 6انطزح يٍ 

068 

 064-061واجة صفحح   واجة

 األرتؼاء
 071حرى انصفحح  067يٍ انصفحح  8انطزح يٍ 017حم كراب انطانة صفحح  صفً

 078-070واجة صفحح   واجة

 انخًٍض
 انثاًَاالخرثار انركىًٌُ  يزاجؼح واطرؼذاد نهرقىٌى انثاًَ  صفً

 -  واجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 22/ 11/  8108إلــى      18/  01/  8108لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌرؼزف طزٌقح انىضىء انصحٍحح  (1)
 ٌظًغ انظىر انًقزرج  (6)

زف ػهى حزف انزاء يغ انًذ انقصٍز وانًذ انطىٌم أٌ ٌرؼ -1

. 
 أٌ ٌقزأ كهًاخ انذرص جٍذاً. -6

 To talk about their our toys 
 

Reading: Anchor – Prepare “Where’s 
Daisy?” Pages 61 - 66 

Writing: Pages 51 - 53 

 االحذ
 صفً

 انٍىو األول :

 صفً: درص انىضىء 

  011-011واجة : حم صفحح 

 

 انٍىو انثاًَ: 

 صفً: انزحًح تانحٍىاٌ 

 001-008واجة : األَشطح ص 

 

 انٍىو انثانث:

 صفً : ذظًغ انظىر انًقزرج 

 انفٍم( –اإلخالص  –)انفاذحح 

 

** يالحظح : طٍرى خالل االطثىع ذظًٍغ انظىر انًقزرج 

 ٌزجى يزاجؼح انحفظ . 

  اجاسج ػٍذ انًىنذ انُثىي

   واجة

 االثٍٍُ
 Bridge to Success – Activity Book P.74, 75 خرثار انهغح انؼزتٍحا صفً

 - واجة
Bridge to Success – Pupil’s Book P.88 
(Project) 

 انثالثاء
 يُاقشح قصح رتٍغ وانًطز انغشٌز   صفً

Write full sentences using the new 
vocabulary. 

 Bridge to Success – Activity Book P.76 041قزاءج صفحح  واجة

 األرتؼاء
 Anchor – Reading Pages 61 - 63 ذجزٌذ حزف انزاء صفً

 Anchor –Writing -  Page 46  011 -018 -010حم فً كراب أدرص فً انثٍد  واجة

 انخًٍض
 Anchor – Reading Pages 64 - 66 انرذرٌة ػهى كراتح حزف انزاء يغ انًذ انقصٍز وانًذ انطىٌم صفً

 Anchor –Writing -  Page 47 ال ٌىجذ واجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراطاخ االجرًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌطثق انطانة ػهى انحٍىاَاخ أكالخ انُثاخ وانهحىو 

 ٌزاجغ انطانة دوراخ حٍاج انحٍىاَاخ 

 1أو  4ح ػذد يٍ انؼذد ٌطز

 8أو  7أو  6ٌطزح ػذد يٍ األػذاد 

ٌىو  –ًٌٍش تٍٍ انًُاطثاخ انىطٍُح)ٌىو انؼهى 

 انشهٍذ(
 ًٌٍش تٍٍ يا ٌحة ويا ال ٌحة

 االحذ
 اجاسج ػٍذ انًىنذ انُثىي إجاسج انًىنذ انُثىي انشزٌف  صفً

 درص ٌىو انؼهى

 91انىاجة صفحح

 

 

 درص ٌىو انشهٍذ

 010انىاجة صفحح 

 درص أَا أحة أَا ال أحة

يالحظح)انزجاء اطركًال انىاجثاخ وحفظها تًهف 

 انرزتٍح األخالقٍح , نرقٍٍى انًهف خالل هذا األطثىع(

   واجة

 االثٍٍُ
 011 - 014حم كراب انطانة صفحح  صفً

حرى انصفحح  011يٍ انصفحح  1و 4انطزح يٍ 

016 

 018-017واجة صفحح   واجة

 انثالثاء
  016حم كراب انطانة صفحح  ًصف

حرى انصفحح  019يٍ انصفحح  7و 6انطزح يٍ 

068 

 064-061واجة صفحح   واجة

 األرتؼاء
 071حرى انصفحح  067يٍ انصفحح  8انطزح يٍ 017حم كراب انطانة صفحح  صفً

 078-070واجة صفحح   واجة

 انخًٍض
 ثار انركىًٌُ انثاًَاالخر يزاجؼح واطرؼذاد نهرقىٌى انثاًَ  صفً

 -  واجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 22/ 11/  8108إلــى      18/  01/  8108لألســـبـوع مــن  

 ( ) د األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌرؼزف طزٌقح انىضىء انصحٍحح  (7)
 ًقزرج ٌظًغ انظىر ان (8)

أٌ ٌرؼزف ػهى حزف انزاء يغ انًذ انقصٍز وانًذ انطىٌم  -7

. 
 أٌ ٌقزأ كهًاخ انذرص جٍذاً. -8

 To talk about their our toys 
 

Reading: Anchor – Prepare “Where’s 
Daisy?” Pages 61 - 66 

Writing: Pages 51 - 53 

 االحذ
 صفً

 انٍىو األول :

 صفً: درص انىضىء 

  011-011صفحح  واجة : حم

 

 انٍىو انثاًَ: 

 صفً: انزحًح تانحٍىاٌ 

 001-008واجة : األَشطح ص 

 

 انٍىو انثانث:

 صفً : ذظًغ انظىر انًقزرج 

 انفٍم( –اإلخالص  –)انفاذحح 

 

** يالحظح : طٍرى خالل االطثىع ذظًٍغ انظىر انًقزرج 

 ٌزجى يزاجؼح انحفظ . 

  اجاسج ػٍذ انًىنذ انُثىي

   واجة

 الثٍٍُا
 Bridge to Success – Activity Book P.74, 75 اخرثار انهغح انؼزتٍح صفً

 - واجة
Bridge to Success – Pupil’s Book P.88 
(Project) 

 انثالثاء
 يُاقشح قصح رتٍغ وانًطز انغشٌز   صفً

Write full sentences using the new 
vocabulary. 

 Bridge to Success – Activity Book P.76 041قزاءج صفحح  واجة

 األرتؼاء
 Anchor – Reading Pages 61 - 63 ذجزٌذ حزف انزاء صفً

 Anchor –Writing -  Page 46  011 -018 -010حم فً كراب أدرص فً انثٍد  واجة

 انخًٍض
 Anchor – Reading Pages 64 - 66 انرذرٌة ػهى كراتح حزف انزاء يغ انًذ انقصٍز وانًذ انطىٌم صفً

 Anchor –Writing -  Page 47 ال ٌىجذ واجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراطاخ االجرًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌطثق انطانة ػهى انحٍىاَاخ أكالخ انُثاخ وانهحىو 

 نحٍىاَاخ ٌزاجغ انطانة دوراخ حٍاج ا

 1أو  4ٌطزح ػذد يٍ انؼذد 

 8أو  7أو  6ٌطزح ػذد يٍ األػذاد 

ٌىو  –ًٌٍش تٍٍ انًُاطثاخ انىطٍُح)ٌىو انؼهى 

 انشهٍذ(
 ًٌٍش تٍٍ يا ٌحة ويا ال ٌحة

 االحذ
 اجاسج ػٍذ انًىنذ انُثىي إجاسج انًىنذ انُثىي انشزٌف  صفً

 درص ٌىو انؼهى

 91انىاجة صفحح

 

 

 درص ٌىو انشهٍذ

 010اجة صفحح انى

 درص أَا أحة أَا ال أحة

يالحظح)انزجاء اطركًال انىاجثاخ وحفظها تًهف 

 انرزتٍح األخالقٍح , نرقٍٍى انًهف خالل هذا األطثىع(

   واجة

 االثٍٍُ
 011 - 014حم كراب انطانة صفحح  صفً

حرى انصفحح  011يٍ انصفحح  1و 4انطزح يٍ 

016 

 018-017واجة صفحح   واجة

 انثالثاء
  016حم كراب انطانة صفحح  صفً

حرى انصفحح  019يٍ انصفحح  7و 6انطزح يٍ 

068 

 064-061واجة صفحح   واجة

 األرتؼاء
 071حرى انصفحح  067يٍ انصفحح  8انطزح يٍ 017حم كراب انطانة صفحح  صفً

 078-070واجة صفحح   واجة

 انخًٍض
 االخرثار انركىًٌُ انثاًَ انثاًَ يزاجؼح واطرؼذاد نهرقىٌى  صفً

 -  واجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 22/ 11/  8108إلــى      18/  01/  8108لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌرؼزف طزٌقح انىضىء انصحٍحح  (9)
 ٌظًغ انظىر انًقزرج  (01)

أٌ ٌرؼزف ػهى حزف انزاء يغ انًذ انقصٍز وانًذ انطىٌم  -9

. 
 أٌ ٌقزأ كهًاخ انذرص جٍذاً. -01

 To talk about their our toys 
 

Reading: Anchor – Prepare “Where’s 
Daisy?” Pages 61 - 66 

Writing: Pages 51 - 53 

 االحذ
 صفً

 انٍىو األول :

 ضىء صفً: درص انى

  011-011واجة : حم صفحح 

 

 انٍىو انثاًَ: 

 صفً: انزحًح تانحٍىاٌ 

 001-008واجة : األَشطح ص 

 

 انٍىو انثانث:

 صفً : ذظًغ انظىر انًقزرج 

 انفٍم( –اإلخالص  –)انفاذحح 

 

** يالحظح : طٍرى خالل االطثىع ذظًٍغ انظىر انًقزرج 

 ٌزجى يزاجؼح انحفظ . 

  اجاسج ػٍذ انًىنذ انُثىي

   واجة

 االثٍٍُ
 Bridge to Success – Activity Book P.74, 75 اخرثار انهغح انؼزتٍح صفً

 - واجة
Bridge to Success – Pupil’s Book P.88 
(Project) 

 انثالثاء
 يُاقشح قصح رتٍغ وانًطز انغشٌز   صفً

Write full sentences using the new 
vocabulary. 

 Bridge to Success – Activity Book P.76 041صفحح قزاءج  واجة

 األرتؼاء
 Anchor – Reading Pages 61 - 63 ذجزٌذ حزف انزاء صفً

 Anchor –Writing -  Page 46  011 -018 -010حم فً كراب أدرص فً انثٍد  واجة

 انخًٍض
 Anchor – Reading Pages 64 - 66 انرذرٌة ػهى كراتح حزف انزاء يغ انًذ انقصٍز وانًذ انطىٌم صفً

 Anchor –Writing -  Page 47 ال ٌىجذ واجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراطاخ االجرًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌطثق انطانة ػهى انحٍىاَاخ أكالخ انُثاخ وانهحىو 

 نة دوراخ حٍاج انحٍىاَاخ ٌزاجغ انطا

 1أو  4ٌطزح ػذد يٍ انؼذد 

 8أو  7أو  6ٌطزح ػذد يٍ األػذاد 

ٌىو  –ًٌٍش تٍٍ انًُاطثاخ انىطٍُح)ٌىو انؼهى 

 انشهٍذ(
 ًٌٍش تٍٍ يا ٌحة ويا ال ٌحة

 االحذ
 اجاسج ػٍذ انًىنذ انُثىي إجاسج انًىنذ انُثىي انشزٌف  صفً

 درص ٌىو انؼهى

 91انىاجة صفحح

 

 

 ٌىو انشهٍذ درص

 010انىاجة صفحح 

 درص أَا أحة أَا ال أحة

يالحظح)انزجاء اطركًال انىاجثاخ وحفظها تًهف 

 انرزتٍح األخالقٍح , نرقٍٍى انًهف خالل هذا األطثىع(

   واجة

 االثٍٍُ
 011 - 014حم كراب انطانة صفحح  صفً

حرى انصفحح  011يٍ انصفحح  1و 4انطزح يٍ 

016 

 018-017صفحح  واجة  واجة

 انثالثاء
  016حم كراب انطانة صفحح  صفً

حرى انصفحح  019يٍ انصفحح  7و 6انطزح يٍ 

068 

 064-061واجة صفحح   واجة

 األرتؼاء
 071حرى انصفحح  067يٍ انصفحح  8انطزح يٍ 017حم كراب انطانة صفحح  صفً

 078-070واجة صفحح   واجة

 انخًٍض
 االخرثار انركىًٌُ انثاًَ طرؼذاد نهرقىٌى انثاًَ يزاجؼح وا صفً

 -  واجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 22/ 11/  8108إلــى      18/  01/  8108لألســـبـوع مــن  

 ( ) و األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 نىضىء انصحٍحح ٌرؼزف طزٌقح ا (00)
 ٌظًغ انظىر انًقزرج  (08)

أٌ ٌرؼزف ػهى حزف انزاء يغ انًذ انقصٍز وانًذ انطىٌم  -00

. 
 أٌ ٌقزأ كهًاخ انذرص جٍذاً. -08

 To talk about their our toys 
 

Reading: Anchor – Prepare “Where’s 
Daisy?” Pages 61 - 66 

Writing: Pages 51 - 53 

 االحذ
 صفً

 :انٍىو األول 

 صفً: درص انىضىء 

  011-011واجة : حم صفحح 

 

 انٍىو انثاًَ: 

 صفً: انزحًح تانحٍىاٌ 

 001-008واجة : األَشطح ص 

 

 انٍىو انثانث:

 صفً : ذظًغ انظىر انًقزرج 

 انفٍم( –اإلخالص  –)انفاذحح 

 

** يالحظح : طٍرى خالل االطثىع ذظًٍغ انظىر انًقزرج 

 ٌزجى يزاجؼح انحفظ . 

  انًىنذ انُثىي اجاسج ػٍذ

   واجة

 االثٍٍُ
 Bridge to Success – Activity Book P.74, 75 اخرثار انهغح انؼزتٍح صفً

 - واجة
Bridge to Success – Pupil’s Book P.88 
(Project) 

 انثالثاء
 يُاقشح قصح رتٍغ وانًطز انغشٌز   صفً

Write full sentences using the new 
vocabulary. 

 Bridge to Success – Activity Book P.76 041قزاءج صفحح  واجة

 األرتؼاء
 Anchor – Reading Pages 61 - 63 ذجزٌذ حزف انزاء صفً

 Anchor –Writing -  Page 46  011 -018 -010حم فً كراب أدرص فً انثٍد  واجة

 انخًٍض
 Anchor – Reading Pages 64 - 66 انًذ انطىٌمانرذرٌة ػهى كراتح حزف انزاء يغ انًذ انقصٍز و صفً

 Anchor –Writing -  Page 47 ال ٌىجذ واجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراطاخ االجرًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 و ٌطثق انطانة ػهى انحٍىاَاخ أكالخ انُثاخ وانهحى

 ٌزاجغ انطانة دوراخ حٍاج انحٍىاَاخ 

 1أو  4ٌطزح ػذد يٍ انؼذد 

 8أو  7أو  6ٌطزح ػذد يٍ األػذاد 

ٌىو  –ًٌٍش تٍٍ انًُاطثاخ انىطٍُح)ٌىو انؼهى 

 انشهٍذ(
 ًٌٍش تٍٍ يا ٌحة ويا ال ٌحة

 االحذ
 اجاسج ػٍذ انًىنذ انُثىي إجاسج انًىنذ انُثىي انشزٌف  صفً

 درص ٌىو انؼهى

 91صفحح انىاجة

 

 

 درص ٌىو انشهٍذ

 010انىاجة صفحح 

 درص أَا أحة أَا ال أحة

يالحظح)انزجاء اطركًال انىاجثاخ وحفظها تًهف 

 انرزتٍح األخالقٍح , نرقٍٍى انًهف خالل هذا األطثىع(

   واجة

 االثٍٍُ
 011 - 014حم كراب انطانة صفحح  صفً

حرى انصفحح  011يٍ انصفحح  1و 4انطزح يٍ 

016 

 018-017واجة صفحح   واجة

 انثالثاء
  016حم كراب انطانة صفحح  صفً

حرى انصفحح  019يٍ انصفحح  7و 6انطزح يٍ 

068 

 064-061واجة صفحح   واجة

 األرتؼاء
 071حرى انصفحح  067يٍ انصفحح  8انطزح يٍ 017حم كراب انطانة صفحح  صفً

 078-070واجة صفحح   واجة

 انخًٍض
 االخرثار انركىًٌُ انثاًَ يزاجؼح واطرؼذاد نهرقىٌى انثاًَ  صفً

 -  واجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 22/ 11/  8108إلــى      18/  01/  8108لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٍح انرزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌرؼزف طزٌقح انىضىء انصحٍحح  (01)
 ٌظًغ انظىر انًقزرج  (04)

أٌ ٌرؼزف ػهى حزف انزاء يغ انًذ انقصٍز وانًذ انطىٌم  -01

. 
 أٌ ٌقزأ كهًاخ انذرص جٍذاً. -04

 To talk about their our toys 
 

Reading: Anchor – Prepare “Where’s 
Daisy?” Pages 61 - 66 

Writing: Pages 51 - 53 

 االحذ
 صفً

 انٍىو األول :

 صفً: درص انىضىء 

  011-011واجة : حم صفحح 

 

 انٍىو انثاًَ: 

 صفً: انزحًح تانحٍىاٌ 

 001-008واجة : األَشطح ص 

 

 انٍىو انثانث:

 صفً : ذظًغ انظىر انًقزرج 

 انفٍم( –اإلخالص  –)انفاذحح 

 

** يالحظح : طٍرى خالل االطثىع ذظًٍغ انظىر انًقزرج 

 .  ٌزجى يزاجؼح انحفظ

  اجاسج ػٍذ انًىنذ انُثىي

   واجة

 االثٍٍُ
 Bridge to Success – Activity Book P.74, 75 اخرثار انهغح انؼزتٍح صفً

 - واجة
Bridge to Success – Pupil’s Book P.88 
(Project) 

 انثالثاء
 يُاقشح قصح رتٍغ وانًطز انغشٌز   صفً

Write full sentences using the new 
vocabulary. 

 Bridge to Success – Activity Book P.76 041قزاءج صفحح  واجة

 األرتؼاء
 Anchor – Reading Pages 61 - 63 ذجزٌذ حزف انزاء صفً

 Anchor –Writing -  Page 46  011 -018 -010حم فً كراب أدرص فً انثٍد  واجة

 انخًٍض
 Anchor – Reading Pages 64 - 66 انًذ انقصٍز وانًذ انطىٌمانرذرٌة ػهى كراتح حزف انزاء يغ  صفً

 Anchor –Writing -  Page 47 ال ٌىجذ واجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراطاخ االجرًاػٍح انزٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 انُثاخ وانهحىو ٌطثق انطانة ػهى انحٍىاَاخ أكالخ 

 ٌزاجغ انطانة دوراخ حٍاج انحٍىاَاخ 

 1أو  4ٌطزح ػذد يٍ انؼذد 

 8أو  7أو  6ٌطزح ػذد يٍ األػذاد 

ٌىو  –ًٌٍش تٍٍ انًُاطثاخ انىطٍُح)ٌىو انؼهى 

 انشهٍذ(
 ًٌٍش تٍٍ يا ٌحة ويا ال ٌحة

 االحذ
 اجاسج ػٍذ انًىنذ انُثىي إجاسج انًىنذ انُثىي انشزٌف  صفً

 انؼهى درص ٌىو

 91انىاجة صفحح

 

 

 درص ٌىو انشهٍذ

 010انىاجة صفحح 

 درص أَا أحة أَا ال أحة

يالحظح)انزجاء اطركًال انىاجثاخ وحفظها تًهف 

 انرزتٍح األخالقٍح , نرقٍٍى انًهف خالل هذا األطثىع(

   واجة

 االثٍٍُ
 011 - 014حم كراب انطانة صفحح  صفً

انصفحح  حرى 011يٍ انصفحح  1و 4انطزح يٍ 

016 

 018-017واجة صفحح   واجة

 انثالثاء
  016حم كراب انطانة صفحح  صفً

حرى انصفحح  019يٍ انصفحح  7و 6انطزح يٍ 

068 

 064-061واجة صفحح   واجة

 األرتؼاء
 071حرى انصفحح  067يٍ انصفحح  8انطزح يٍ 017حم كراب انطانة صفحح  صفً

 078-070واجة صفحح   واجة

 انخًٍض
 االخرثار انركىًٌُ انثاًَ يزاجؼح واطرؼذاد نهرقىٌى انثاًَ  صفً

 -  واجة

  
 


