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 الخطة االسبوعية
 30/ 1/  2020إلــى        26/  1/  2020لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌؼذد سكؼبد كم صالح -

 ٌغًغ عىسح انفهق 

-  

 ٌقشأ انطبنت قشاءح جهشٌخ صحٍحخ 

 

 اإليالء هزا انفصم ثذوٌ رذسٌت حزى ٌزقٍ انطبنت يهبسح  يالحظخ

 

 انكزبثخ ونٍ ٌزى احزغبة إال أفضم انؼاليبد نهطبنت 

 

(وأدسط فً انجٍذ داخم 4يالحظخ االحزفبظ ثكزبة انهغخ انؼشثٍخ) 

 انجٍذ 

To read the new story . 
To use the new words in meaningful 

sentences.  

Reading: Anchor: Prepare and read where is 
Felix Hiding? Pages (73-77) 
 

Writing : Anchor: Pages(56-57) 
 

 االحذ
 صفً

 انٍىو األول 

 صف : اعزكًبل دسط انصهىاد 

   27+ 27+  96انجٍذ : واجت ص 

 

 

 انٍىو انضبًَ 

 صف : يشاجؼخ عىسح انفهق

 انجٍذ 

 11: واجت ص

 

 

 

 انٍىو انضبنش

 ًٍغ عىسح انفهقصف : رغ

 ال ٌىجذ واجت 

 

 

 

 انٍىو انضبنش 

 حم رذسٌجبد حشف انصبد وانضبد
 Phonics Pages:7-8 

 

 واجت
نصق صىسرحزىي حشفً انصبد وانضبد يغ كزبثخ اعى انصىسح ثذفزش 

 انُغخ 
Collect pictures for the sound /ch/ 

 االصٍٍُ
 حم رذسٌجبد حشف انؼٍٍ وانفبء  صفً

 Phonics Pages:9-10 
 

 جًغ كهًبد يٍ كزت أو يجالد رحزىي حشف انفبء ونصقهب ثبنذفزش  واجت
Collect pictures for the sound /sh/ 

 

 انضالصبء
 قصخ حشف انطبء ورجشٌذِ صفً

  
Phonics Pages:11-12 

  واجت
 Collect pictures for the sound /th/ 

 

 األسثؼبء
 Read the story in the classroom إيالء ثذوٌ رذسٌت  صفً

 واجت
 

 79قشاءح جًم انكزبة صـ
Practice reading at home 

 انخًٍظ
 صفً

 خظ 

 كزبثخ حشف انصبد وانضبد يٍ كزبة انخظ

Writing words for each sound  
/th/-/ch/-/sh/ 

 Practice writing at home  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزصًٍى وانزكُىنىجٍب انزشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االجزًبػٍخ انشٌبضٍبد انؼهىو حانًبد

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌزؼشف يفهىو انًىطٍ انجٍئً  

 انًبئً

ٌؼذد انكبئُبد انحٍخ انزً رؼٍش فً 

 هزا انًىطٍ انجٍئً

 ٌؼذ انطبنت رُبصنٍب نهطشح 

 ٌغزخذو انطبنت خظ األػذاد نهطشح 

 نطبنت انًضبػفبد نهطشح ٌغزخذو ا

 

 

 ٌغزكشف انطبنت اَىاع انُقم فً ثالدي

 ًٌٍض انطبنت ثٍٍ اَىاع انُقم قذًٌب وحذٌضب

 

 

 ٌغزُزج انطبنت يفهىو انغشد انقصصً

ٌؼجش انطبنت ثبنشعى او انكزبثخ ػٍ قصهب 

 ٌحجهب

To Code a robot to perform 
a task 

 االحذ
 صفً

 انًىاطٍ انجٍئٍخ انًبئٍخ

121-121  

 7أو 7أو 1انؼذ انزُبصنً ثًقذاس 
 نهطشح 

 784-781ص 

 دسط : انُقم فً ثالدي

 اسجىا اسعبل يغ انطبنت وعبئم انُقم

 

 

 

 

 

 

 دسط :

 يبرا رؼشف ػٍ انغشد انقصصً

 

Rules, Sequence 
Activity 5,6,7 

 

  789 – 782  واجت

 االصٍٍُ
 صفً

 يب انًىطٍ انجٍئً فً انجحٍشح 

127-127 

 خظ األػذاد نهطشح اعزخذاو 

  761 – 782ص 

 

 

  767-761  واجت

 انضالصبء
 صفً

 يب انًىطٍ انجٍئً فً انًحٍظ 

124-122 

 اعزخذاو انًضبػفبد نهطشح 

  769 – 767ص 

  768 – 762  واجت

 األسثؼبء
 122فكش ورحذس واكزت  صفً

 حم يغبئم 

  717- 766ص 

  403 129صفحخ  واجت

 ًٍظانخ
 يهبساد انؼهىو  صفً

 نهطشح  11ركىٌٍ 

 712ص 

 -------  واجت



 

QM-119-F3 
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 الخطة االسبوعية

 30/ 1/  2020إلــى        26/  1/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) ب األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 د كم صالح ٌؼذد سكؼب-

 ٌغًغ عىسح انفهق 

-  

 ٌقشأ انطبنت قشاءح جهشٌخ صحٍحخ 

 

 يالحظخ اإليالء هزا انفصم ثذوٌ رذسٌت حزى ٌزقٍ انطبنت يهبسح 

 

 انكزبثخ ونٍ ٌزى احزغبة إال أفضم انؼاليبد نهطبنت 

 

(وأدسط فً انجٍذ داخم 4يالحظخ االحزفبظ ثكزبة انهغخ انؼشثٍخ) 

 انجٍذ 

To read the new story . 
To use the new words in meaningful 

sentences.  

Reading: Anchor: Prepare and read where is 
Felix Hiding? Pages (73-77) 
 

Writing : Anchor: Pages(56-57) 
 

 االحذ
 صفً

 انٍىو األول 

 صف : اعزكًبل دسط انصهىاد 

   27+ 27+  96انجٍذ : واجت ص 

 

 

 بًَ انٍىو انض

 صف : يشاجؼخ عىسح انفهق

 انجٍذ 

 11: واجت ص

 

 

 

 انٍىو انضبنش

 صف : رغًٍغ عىسح انفهق

 ال ٌىجذ واجت 

 

 

 

 انٍىو انضبنش 

 حم رذسٌجبد حشف انصبد وانضبد
 Phonics Pages:7-8 

 

 واجت
نصق صىسرحزىي حشفً انصبد وانضبد يغ كزبثخ اعى انصىسح ثذفزش 

 انُغخ 
Collect pictures for the sound /ch/ 

 االصٍٍُ
 حم رذسٌجبد حشف انؼٍٍ وانفبء  صفً

 Phonics Pages:9-10 
 

 جًغ كهًبد يٍ كزت أو يجالد رحزىي حشف انفبء ونصقهب ثبنذفزش  واجت
Collect pictures for the sound /sh/ 

 

 انضالصبء
 قصخ حشف انطبء ورجشٌذِ صفً

  
Phonics Pages:11-12 

  واجت
 Collect pictures for the sound /th/ 

 

 األسثؼبء
 Read the story in the classroom إيالء ثذوٌ رذسٌت  صفً

 واجت
 

 79قشاءح جًم انكزبة صـ
Practice reading at home 

 انخًٍظ
 صفً

 خظ 

 كزبثخ حشف انصبد وانضبد يٍ كزبة انخظ

Writing words for each sound  
/th/-/ch/-/sh/ 

 Practice writing at home  تواج
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 ( ب ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزصًٍى وانزكُىنىجٍب انزشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االجزًبػٍخ انشٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌزؼشف يفهىو انًىطٍ انجٍئً  

 انًبئً

ٌؼذد انكبئُبد انحٍخ انزً رؼٍش فً 

 ئًهزا انًىطٍ انجٍ

 ٌؼذ انطبنت رُبصنٍب نهطشح 

 ٌغزخذو انطبنت خظ األػذاد نهطشح 

 ٌغزخذو انطبنت انًضبػفبد نهطشح 

 

 

 ٌغزكشف انطبنت اَىاع انُقم فً ثالدي

 ًٌٍض انطبنت ثٍٍ اَىاع انُقم قذًٌب وحذٌضب

 

 

 ٌغزُزج انطبنت يفهىو انغشد انقصصً

ٌؼجش انطبنت ثبنشعى او انكزبثخ ػٍ قصهب 

 ٌحجهب

To Code a robot to perform 
a task 

 االحذ
 صفً

 انًىاطٍ انجٍئٍخ انًبئٍخ

121-121  

 7أو 7أو 1انؼذ انزُبصنً ثًقذاس 
 نهطشح 

 784-781ص 

 دسط : انُقم فً ثالدي

 اسجىا اسعبل يغ انطبنت وعبئم انُقم

 

 

 

 

 

 

 دسط :

 يبرا رؼشف ػٍ انغشد انقصصً

 

Rules, Sequence 
Activity 5,6,7 

 

  789 – 782  واجت

 االصٍٍُ
 صفً

 يب انًىطٍ انجٍئً فً انجحٍشح 

127-127 

 اعزخذاو خظ األػذاد نهطشح 

  761 – 782ص 

 

 

  767-761  واجت

 انضالصبء
 صفً

 يب انًىطٍ انجٍئً فً انًحٍظ 

124-122 

 اعزخذاو انًضبػفبد نهطشح 

  769 – 767ص 

  768 – 762  واجت

 األسثؼبء
 122ورحذس واكزت فكش  صفً

 حم يغبئم 

  717- 766ص 

  403 129صفحخ  واجت

 انخًٍظ
 يهبساد انؼهىو  صفً

 نهطشح  11ركىٌٍ 

 712ص 

 -------  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 30/ 1/  2020إلــى        26/  1/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) ج األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انؼشثٍخ اإلعاليٍخانزشثٍخ  انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌؼذد سكؼبد كم صالح -

 ٌغًغ عىسح انفهق 

-  

 ٌقشأ انطبنت قشاءح جهشٌخ صحٍحخ 

 

 يالحظخ اإليالء هزا انفصم ثذوٌ رذسٌت حزى ٌزقٍ انطبنت يهبسح 

 

 انكزبثخ ونٍ ٌزى احزغبة إال أفضم انؼاليبد نهطبنت 

 

(وأدسط فً انجٍذ داخم 4ظ ثكزبة انهغخ انؼشثٍخ) يالحظخ االحزفب

 انجٍذ 

To read the new story . 
To use the new words in meaningful 

sentences.  

Reading: Anchor: Prepare and read where is 
Felix Hiding? Pages (73-77) 
 

Writing : Anchor: Pages(56-57) 
 

 االحذ
 صفً

 ل انٍىو األو

 صف : اعزكًبل دسط انصهىاد 

   27+ 27+  96انجٍذ : واجت ص 

 

 

 انٍىو انضبًَ 

 صف : يشاجؼخ عىسح انفهق

 انجٍذ 

 11: واجت ص

 

 

 

 انٍىو انضبنش

 صف : رغًٍغ عىسح انفهق

 ال ٌىجذ واجت 

 

 

 

 انٍىو انضبنش 

 حم رذسٌجبد حشف انصبد وانضبد
 Phonics Pages:7-8 

 

 واجت
ً انصبد وانضبد يغ كزبثخ اعى انصىسح ثذفزش نصق صىسرحزىي حشف

 انُغخ 
Collect pictures for the sound /ch/ 

 االصٍٍُ
 حم رذسٌجبد حشف انؼٍٍ وانفبء  صفً

 Phonics Pages:9-10 
 

 جًغ كهًبد يٍ كزت أو يجالد رحزىي حشف انفبء ونصقهب ثبنذفزش  واجت
Collect pictures for the sound /sh/ 

 

 صبءانضال
 قصخ حشف انطبء ورجشٌذِ صفً

  
Phonics Pages:11-12 

  واجت
 Collect pictures for the sound /th/ 

 

 األسثؼبء
 Read the story in the classroom إيالء ثذوٌ رذسٌت  صفً

 واجت
 

 79قشاءح جًم انكزبة صـ
Practice reading at home 

 انخًٍظ
 صفً

 خظ 

 انضبد يٍ كزبة انخظكزبثخ حشف انصبد و

Writing words for each sound  
/th/-/ch/-/sh/ 

 Practice writing at home  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) األول:  الصف والشعبةتابع 
  

 انزصًٍى وانزكُىنىجٍب انزشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االجزًبػٍخ انشٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

انًىطٍ انجٍئً  ٌزؼشف يفهىو 

 انًبئً

ٌؼذد انكبئُبد انحٍخ انزً رؼٍش فً 

 هزا انًىطٍ انجٍئً

 ٌؼذ انطبنت رُبصنٍب نهطشح 

 ٌغزخذو انطبنت خظ األػذاد نهطشح 

 ٌغزخذو انطبنت انًضبػفبد نهطشح 

 

 

 ٌغزكشف انطبنت اَىاع انُقم فً ثالدي

 ًٌٍض انطبنت ثٍٍ اَىاع انُقم قذًٌب وحذٌضب

 

 

 يفهىو انغشد انقصصًٌغزُزج انطبنت 

ٌؼجش انطبنت ثبنشعى او انكزبثخ ػٍ قصهب 

 ٌحجهب

To Code a robot to perform 
a task 

 االحذ
 صفً

 انًىاطٍ انجٍئٍخ انًبئٍخ

121-121  

 7أو 7أو 1انؼذ انزُبصنً ثًقذاس 
 نهطشح 

 784-781ص 

 دسط : انُقم فً ثالدي

 اسجىا اسعبل يغ انطبنت وعبئم انُقم

 

 

 

 

 

 

 دسط :

 يبرا رؼشف ػٍ انغشد انقصصً

 

Rules, Sequence 
Activity 5,6,7 

 

  789 – 782  واجت

 االصٍٍُ
 صفً

 يب انًىطٍ انجٍئً فً انجحٍشح 

127-127 

 اعزخذاو خظ األػذاد نهطشح 

  761 – 782ص 

 

 

  767-761  واجت

 انضالصبء
 صفً

 يب انًىطٍ انجٍئً فً انًحٍظ 

124-122 

 ضبػفبد نهطشح اعزخذاو انً

  769 – 767ص 

  768 – 762  واجت

 األسثؼبء
 122فكش ورحذس واكزت  صفً

 حم يغبئم 

  717- 766ص 

  403 129صفحخ  واجت

 انخًٍظ
 يهبساد انؼهىو  صفً

 نهطشح  11ركىٌٍ 

 712ص 

 -------  واجت



 

QM-119-F3 
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 الخطة االسبوعية
 30/ 1/  2020إلــى        26/  1/  2020لألســـبـوع مــن  

 ( ) د األول:  الصف والشعبة
  

 English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌؼذد سكؼبد كم صالح -

 ٌغًغ عىسح انفهق 

-  

 ٌقشأ انطبنت قشاءح جهشٌخ صحٍحخ 

 

 سح يالحظخ اإليالء هزا انفصم ثذوٌ رذسٌت حزى ٌزقٍ انطبنت يهب

 

 انكزبثخ ونٍ ٌزى احزغبة إال أفضم انؼاليبد نهطبنت 

 

(وأدسط فً انجٍذ داخم 4يالحظخ االحزفبظ ثكزبة انهغخ انؼشثٍخ) 

 انجٍذ 

To read the new story . 
To use the new words in meaningful 

sentences.  

Reading: Anchor: Prepare and read where is 
Felix Hiding? Pages (73-77) 
 

Writing : Anchor: Pages(56-57) 
 

 االحذ
 صفً

 انٍىو األول 

 صف : اعزكًبل دسط انصهىاد 

   27+ 27+  96انجٍذ : واجت ص 

 

 

 انٍىو انضبًَ 

 صف : يشاجؼخ عىسح انفهق

 انجٍذ 

 11: واجت ص

 

 

 

 انٍىو انضبنش

 صف : رغًٍغ عىسح انفهق

 ال ٌىجذ واجت 

 

 

 

 انٍىو انضبنش 

 رذسٌجبد حشف انصبد وانضبدحم 
 Phonics Pages:7-8 

 

 واجت
نصق صىسرحزىي حشفً انصبد وانضبد يغ كزبثخ اعى انصىسح ثذفزش 

 انُغخ 
Collect pictures for the sound /ch/ 

 االصٍٍُ
 حم رذسٌجبد حشف انؼٍٍ وانفبء  صفً

 Phonics Pages:9-10 
 

 حشف انفبء ونصقهب ثبنذفزش  جًغ كهًبد يٍ كزت أو يجالد رحزىي واجت
Collect pictures for the sound /sh/ 

 

 انضالصبء
 قصخ حشف انطبء ورجشٌذِ صفً

  
Phonics Pages:11-12 

  واجت
 Collect pictures for the sound /th/ 

 

 األسثؼبء
 Read the story in the classroom إيالء ثذوٌ رذسٌت  صفً

 واجت
 

 79كزبة صـقشاءح جًم ان
Practice reading at home 

 انخًٍظ
 صفً

 خظ 

 كزبثخ حشف انصبد وانضبد يٍ كزبة انخظ

Writing words for each sound  
/th/-/ch/-/sh/ 

 Practice writing at home  واجت
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 ( د ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انزصًٍى وانزكُىنىجٍب انزشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االجزًبػٍخ انشٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌزؼشف يفهىو انًىطٍ انجٍئً  

 انًبئً

ٌؼذد انكبئُبد انحٍخ انزً رؼٍش فً 

 هزا انًىطٍ انجٍئً

 ٌؼذ انطبنت رُبصنٍب نهطشح 

 ٌغزخذو انطبنت خظ األػذاد نهطشح 

 ٌغزخذو انطبنت انًضبػفبد نهطشح 

 

 

 اَىاع انُقم فً ثالديٌغزكشف انطبنت 

 ًٌٍض انطبنت ثٍٍ اَىاع انُقم قذًٌب وحذٌضب

 

 

 ٌغزُزج انطبنت يفهىو انغشد انقصصً

ٌؼجش انطبنت ثبنشعى او انكزبثخ ػٍ قصهب 

 ٌحجهب

To Code a robot to perform 
a task 

 االحذ
 صفً

 انًىاطٍ انجٍئٍخ انًبئٍخ

121-121  

 7أو 7أو 1انؼذ انزُبصنً ثًقذاس 
 نهطشح 

 784-781ص 

 دسط : انُقم فً ثالدي

 اسجىا اسعبل يغ انطبنت وعبئم انُقم

 

 

 

 

 

 

 دسط :

 يبرا رؼشف ػٍ انغشد انقصصً

 

Rules, Sequence 
Activity 5,6,7 

 

  789 – 782  واجت

 االصٍٍُ
 صفً

 يب انًىطٍ انجٍئً فً انجحٍشح 

127-127 

 اعزخذاو خظ األػذاد نهطشح 

  761 – 782ص 

 

 

  767-761  اجتو

 انضالصبء
 صفً

 يب انًىطٍ انجٍئً فً انًحٍظ 

124-122 

 اعزخذاو انًضبػفبد نهطشح 

  769 – 767ص 

  768 – 762  واجت

 األسثؼبء
 122فكش ورحذس واكزت  صفً

 حم يغبئم 

  717- 766ص 

  403 129صفحخ  واجت

 انخًٍظ
 يهبساد انؼهىو  صفً

 نهطشح  11ركىٌٍ 

 712ص 

 -------  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 30/ 1/  2020إلــى        26/  1/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) هـ األول:  الصف والشعبة

  

 English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌؼذد سكؼبد كم صالح -

 ٌغًغ عىسح انفهق 

-  

 بنت قشاءح جهشٌخ صحٍحخ ٌقشأ انط

 

 يالحظخ اإليالء هزا انفصم ثذوٌ رذسٌت حزى ٌزقٍ انطبنت يهبسح 

 

 انكزبثخ ونٍ ٌزى احزغبة إال أفضم انؼاليبد نهطبنت 

 

(وأدسط فً انجٍذ داخم 4يالحظخ االحزفبظ ثكزبة انهغخ انؼشثٍخ) 

 انجٍذ 

To read the new story . 
To use the new words in meaningful 

sentences.  

Reading: Anchor: Prepare and read where is 
Felix Hiding? Pages (73-77) 
 

Writing : Anchor: Pages(56-57) 
 

 االحذ
 صفً

 انٍىو األول 

 صف : اعزكًبل دسط انصهىاد 

   27+ 27+  96انجٍذ : واجت ص 

 

 

 انٍىو انضبًَ 

 صف : يشاجؼخ عىسح انفهق

 انجٍذ 

 11جت ص: وا

 

 

 

 انٍىو انضبنش

 صف : رغًٍغ عىسح انفهق

 ال ٌىجذ واجت 

 

 

 

 انٍىو انضبنش 

 حم رذسٌجبد حشف انصبد وانضبد
 Phonics Pages:7-8 

 

 واجت
نصق صىسرحزىي حشفً انصبد وانضبد يغ كزبثخ اعى انصىسح ثذفزش 

 انُغخ 
Collect pictures for the sound /ch/ 

 االصٍٍُ
 حشف انؼٍٍ وانفبء  حم رذسٌجبد صفً

 Phonics Pages:9-10 
 

 جًغ كهًبد يٍ كزت أو يجالد رحزىي حشف انفبء ونصقهب ثبنذفزش  واجت
Collect pictures for the sound /sh/ 

 

 انضالصبء
 قصخ حشف انطبء ورجشٌذِ صفً

  
Phonics Pages:11-12 

  واجت
 Collect pictures for the sound /th/ 

 

 بءاألسثؼ
 Read the story in the classroom إيالء ثذوٌ رذسٌت  صفً

 واجت
 

 79قشاءح جًم انكزبة صـ
Practice reading at home 

 انخًٍظ
 صفً

 خظ 

 كزبثخ حشف انصبد وانضبد يٍ كزبة انخظ

Writing words for each sound  
/th/-/ch/-/sh/ 

 Practice writing at home  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) األول:  ف والشعبةالصتابع 

 

 انزصًٍى وانزكُىنىجٍب انزشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االجزًبػٍخ انشٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌزؼشف يفهىو انًىطٍ انجٍئً  

 انًبئً

ٌؼذد انكبئُبد انحٍخ انزً رؼٍش فً 

 هزا انًىطٍ انجٍئً

 ٌؼذ انطبنت رُبصنٍب نهطشح 

 طبنت خظ األػذاد نهطشح ٌغزخذو ان

 ٌغزخذو انطبنت انًضبػفبد نهطشح 

 

 

 ٌغزكشف انطبنت اَىاع انُقم فً ثالدي

 ًٌٍض انطبنت ثٍٍ اَىاع انُقم قذًٌب وحذٌضب

 

 

 ٌغزُزج انطبنت يفهىو انغشد انقصصً

ٌؼجش انطبنت ثبنشعى او انكزبثخ ػٍ قصهب 

 ٌحجهب

To Code a robot to perform 
a task 

 االحذ
 صفً

 انًىاطٍ انجٍئٍخ انًبئٍخ

121-121  

 7أو 7أو 1انؼذ انزُبصنً ثًقذاس 
 نهطشح 

 784-781ص 

 دسط : انُقم فً ثالدي

 اسجىا اسعبل يغ انطبنت وعبئم انُقم

 

 

 

 

 

 

 دسط :

 يبرا رؼشف ػٍ انغشد انقصصً

 

Rules, Sequence 
Activity 5,6,7 

 

  789 – 782  واجت

 االصٍٍُ
 صفً

 ئً فً انجحٍشح يب انًىطٍ انجٍ

127-127 

 اعزخذاو خظ األػذاد نهطشح 

  761 – 782ص 

 

 

  767-761  واجت

 انضالصبء
 صفً

 يب انًىطٍ انجٍئً فً انًحٍظ 

124-122 

 اعزخذاو انًضبػفبد نهطشح 

  769 – 767ص 

  768 – 762  واجت

 األسثؼبء
 122فكش ورحذس واكزت  صفً

 حم يغبئم 

  717- 766ص 

  403 129صفحخ  واجت

 انخًٍظ
 يهبساد انؼهىو  صفً

 نهطشح  11ركىٌٍ 

 712ص 

 -------  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 30/ 1/  2020إلــى        26/  1/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) و األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 انزؼهى َىارج
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌؼذد سكؼبد كم صالح -

 ٌغًغ عىسح انفهق 

-  

 ٌقشأ انطبنت قشاءح جهشٌخ صحٍحخ 

 

 يالحظخ اإليالء هزا انفصم ثذوٌ رذسٌت حزى ٌزقٍ انطبنت يهبسح 

 

 انكزبثخ ونٍ ٌزى احزغبة إال أفضم انؼاليبد نهطبنت 

 

ذ داخم (وأدسط فً انج4ٍيالحظخ االحزفبظ ثكزبة انهغخ انؼشثٍخ) 

 انجٍذ 

To read the new story . 
To use the new words in meaningful 

sentences.  

Reading: Anchor: Prepare and read where is 
Felix Hiding? Pages (73-77) 
 

Writing : Anchor: Pages(56-57) 
 

 االحذ
 صفً

 انٍىو األول 

 صف : اعزكًبل دسط انصهىاد 

   27+ 27+  96اجت ص انجٍذ : و

 

 

 انٍىو انضبًَ 

 صف : يشاجؼخ عىسح انفهق

 انجٍذ 

 11: واجت ص

 

 

 

 انٍىو انضبنش

 صف : رغًٍغ عىسح انفهق

 ال ٌىجذ واجت 

 

 

 

 انٍىو انضبنش 

 حم رذسٌجبد حشف انصبد وانضبد
 Phonics Pages:7-8 

 

 واجت
زش نصق صىسرحزىي حشفً انصبد وانضبد يغ كزبثخ اعى انصىسح ثذف

 انُغخ 
Collect pictures for the sound /ch/ 

 االصٍٍُ
 حم رذسٌجبد حشف انؼٍٍ وانفبء  صفً

 Phonics Pages:9-10 
 

 جًغ كهًبد يٍ كزت أو يجالد رحزىي حشف انفبء ونصقهب ثبنذفزش  واجت
Collect pictures for the sound /sh/ 

 

 انضالصبء
 قصخ حشف انطبء ورجشٌذِ صفً

  
Phonics Pages:11-12 

  واجت
 Collect pictures for the sound /th/ 

 

 األسثؼبء
 Read the story in the classroom إيالء ثذوٌ رذسٌت  صفً

 واجت
 

 79قشاءح جًم انكزبة صـ
Practice reading at home 

 انخًٍظ
 صفً

 خظ 

 كزبثخ حشف انصبد وانضبد يٍ كزبة انخظ

Writing words for each sound  
/th/-/ch/-/sh/ 

 Practice writing at home  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انزصًٍى وانزكُىنىجٍب انزشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االجزًبػٍخ انشٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌزؼشف يفهىو انًىطٍ انجٍئً  

 انًبئً

ٍخ انزً رؼٍش فً ٌؼذد انكبئُبد انح

 هزا انًىطٍ انجٍئً

 ٌؼذ انطبنت رُبصنٍب نهطشح 

 ٌغزخذو انطبنت خظ األػذاد نهطشح 

 ٌغزخذو انطبنت انًضبػفبد نهطشح 

 

 

 ٌغزكشف انطبنت اَىاع انُقم فً ثالدي

 ًٌٍض انطبنت ثٍٍ اَىاع انُقم قذًٌب وحذٌضب

 

 

 ٌغزُزج انطبنت يفهىو انغشد انقصصً

و انكزبثخ ػٍ قصهب ٌؼجش انطبنت ثبنشعى ا

 ٌحجهب

To Code a robot to perform 
a task 

 االحذ
 صفً

 انًىاطٍ انجٍئٍخ انًبئٍخ

121-121  

 7أو 7أو 1انؼذ انزُبصنً ثًقذاس 
 نهطشح 

 784-781ص 

 دسط : انُقم فً ثالدي

 اسجىا اسعبل يغ انطبنت وعبئم انُقم

 

 

 

 

 

 

 دسط :

 يبرا رؼشف ػٍ انغشد انقصصً

 

Rules, Sequence 
Activity 5,6,7 

 

  789 – 782  واجت

 االصٍٍُ
 صفً

 يب انًىطٍ انجٍئً فً انجحٍشح 

127-127 

 اعزخذاو خظ األػذاد نهطشح 

  761 – 782ص 

 

 

  767-761  واجت

 انضالصبء
 صفً

 يب انًىطٍ انجٍئً فً انًحٍظ 

124-122 

 اعزخذاو انًضبػفبد نهطشح 

  769 – 767ص 

  768 – 762  واجت

 األسثؼبء
 122فكش ورحذس واكزت  صفً

 حم يغبئم 

  717- 766ص 

  403 129صفحخ  واجت

 انخًٍظ
 يهبساد انؼهىو  صفً

 نهطشح  11ركىٌٍ 

 712ص 

 -------  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 30/ 1/  2020إلــى        26/  1/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) ز األول : الصف والشعبة

   

 English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌؼذد سكؼبد كم صالح -

 ٌغًغ عىسح انفهق 

-  

 ٌقشأ انطبنت قشاءح جهشٌخ صحٍحخ 

 

 يالحظخ اإليالء هزا انفصم ثذوٌ رذسٌت حزى ٌزقٍ انطبنت يهبسح 

 

 نؼاليبد نهطبنت انكزبثخ ونٍ ٌزى احزغبة إال أفضم ا

 

(وأدسط فً انجٍذ داخم 4يالحظخ االحزفبظ ثكزبة انهغخ انؼشثٍخ) 

 انجٍذ 

To read the new story . 
To use the new words in meaningful 

sentences.  

Reading: Anchor: Prepare and read where is 
Felix Hiding? Pages (73-77) 
 

Writing : Anchor: Pages(56-57) 
 

 االحذ
 صفً

 انٍىو األول 

 صف : اعزكًبل دسط انصهىاد 

   27+ 27+  96انجٍذ : واجت ص 

 

 

 انٍىو انضبًَ 

 صف : يشاجؼخ عىسح انفهق

 انجٍذ 

 11: واجت ص

 

 

 

 انٍىو انضبنش

 صف : رغًٍغ عىسح انفهق

 ال ٌىجذ واجت 

 

 

 

 انٍىو انضبنش 

 حم رذسٌجبد حشف انصبد وانضبد
 Phonics Pages:7-8 

 

 واجت
نصق صىسرحزىي حشفً انصبد وانضبد يغ كزبثخ اعى انصىسح ثذفزش 

 انُغخ 
Collect pictures for the sound /ch/ 

 االصٍٍُ
 حم رذسٌجبد حشف انؼٍٍ وانفبء  صفً

 Phonics Pages:9-10 
 

 جًغ كهًبد يٍ كزت أو يجالد رحزىي حشف انفبء ونصقهب ثبنذفزش  واجت
Collect pictures for the sound /sh/ 

 

 انضالصبء
 قصخ حشف انطبء ورجشٌذِ صفً

  
Phonics Pages:11-12 

  واجت
 Collect pictures for the sound /th/ 

 

 األسثؼبء
 Read the story in the classroom إيالء ثذوٌ رذسٌت  صفً

 واجت
 

 79قشاءح جًم انكزبة صـ
Practice reading at home 

 خًٍظان
 صفً

 خظ 

 كزبثخ حشف انصبد وانضبد يٍ كزبة انخظ

Writing words for each sound  
/th/-/ch/-/sh/ 

 Practice writing at home  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 

 انزصًٍى وانزكُىنىجٍب انزشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االجزًبػٍخ انشٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 زؼهىَىارج ان
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌزؼشف يفهىو انًىطٍ انجٍئً  

 انًبئً

ٌؼذد انكبئُبد انحٍخ انزً رؼٍش فً 

 هزا انًىطٍ انجٍئً

 ٌؼذ انطبنت رُبصنٍب نهطشح 

 ٌغزخذو انطبنت خظ األػذاد نهطشح 

 ٌغزخذو انطبنت انًضبػفبد نهطشح 

 

 

 ٌغزكشف انطبنت اَىاع انُقم فً ثالدي

 قذًٌب وحذٌضب ًٌٍض انطبنت ثٍٍ اَىاع انُقم

 

 

 ٌغزُزج انطبنت يفهىو انغشد انقصصً

ٌؼجش انطبنت ثبنشعى او انكزبثخ ػٍ قصهب 

 ٌحجهب

To Code a robot to perform 
a task 

 االحذ
 صفً

 انًىاطٍ انجٍئٍخ انًبئٍخ

121-121  

 7أو 7أو 1انؼذ انزُبصنً ثًقذاس 
 نهطشح 

 784-781ص 

 دسط : انُقم فً ثالدي

 نطبنت وعبئم انُقماسجىا اسعبل يغ ا

 

 

 

 

 

 

 دسط :

 يبرا رؼشف ػٍ انغشد انقصصً

 

Rules, Sequence 
Activity 5,6,7 

 

  789 – 782  واجت

 االصٍٍُ
 صفً

 يب انًىطٍ انجٍئً فً انجحٍشح 

127-127 

 اعزخذاو خظ األػذاد نهطشح 

  761 – 782ص 

 

 

  767-761  واجت

 انضالصبء
 صفً

 فً انًحٍظ يب انًىطٍ انجٍئً 

124-122 

 اعزخذاو انًضبػفبد نهطشح 

  769 – 767ص 

  768 – 762  واجت

 األسثؼبء
 122فكش ورحذس واكزت  صفً

 حم يغبئم 

  717- 766ص 

  403 129صفحخ  واجت

 انخًٍظ
 يهبساد انؼهىو  صفً

 نهطشح  11ركىٌٍ 

 712ص 

 -------  واجت


