
 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 21/ 3/  2019إلــى         17/ 3/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتٍح انرزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌقزأ قزاءج جٓزٌح طذٍذح يع انضثظ انضهٍى ٌضًع صٕرج قزٌش ترالٔج دضُح -

-To understand and read  the new story. 
-Revision for the final exam . 

Reading : Anchor :Felix’s New Boots  
Pages 117-121 

Writing : Pages 96-97 

 االدذ
 طفً

 انٍٕو األٔل : 

 طفً : صٕرج قزٌش / ذالٔج دضُح 

 تٍرً : دفظ انضٕرج 

 

 انٍٕو انثاًَ:

 طفً : ذضًٍع صٕرج قزٌش

 ---ً : تٍر

 

 

 انثالثاء 

91-3-9191 

 انرقٌٕى انثاًَ

 
 

 

  Read the new story inside the classroom انرقٌٕى انثاًَ نهفظم انذراصً انثاًَ

  Practice reading at home  ٔاجة

 االثٍٍُ
 قزاءج ٔيُاقشح دزف انٕأ طفً

Revision  Unit 5  
My Body  

 انقزاءج ٔاجة ٌٕيً ٔاجة
Practice writing sentences about your body 

at home  

 انثالثاء
 يراتعح دزف انٕأ ٔذجزٌذ انذزف طفً

Revision  Unit 6  
Our senses  

 Practice writing sentences about senses دم ذذرٌثاخ أدرس فً انثٍد ٔاجة

 األرتعاء
 دزف انٍاء  طفً

Revision  Unit 7  
How are you? 

  Practice writing sentences about feelings انقزاءج ٔاجة ٌٕيً جةٔا

 انخًٍش
  Revision worksheet يراتعح دزف انٍاء  طفً

  Complete the worksheet at home دم ذذرٌثاخ أدرس فً انثٍد  ٔاجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٍح األخالقٍح ًاعٍحانذراصاخ االجر انزٌاضٍاخ انعهٕو انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌ ٌقارٌ انطانة تٍٍ انفظٕلأ

 ٌ ٌظف انطانة انضًاءأ

 اٌ ٌجًع يع اعادج انرجًٍع

 اٌ ٌطزح انعشزاخ 

 اٌ ٌزتظ جًع انعشزاخ ٔطزدٓا

 ذعزٌز انٌٕٓح انٕطٍُح

 -ٌٕضخ تعض عُاطز انرزاز فً تالدِ ) انًالتش

 االكالخ (

 ز انضزد انقظضٌضركشف انظذق عث

 االدذ
 19دم كراب انُشاط طفذح طفً

 179جًع انعشزاخ ٔاالداد يع اعادج انرجًٍع ص 

 111درى 

 درس يالتضً ريز ٌْٕرً[

 77انٕاجثض

 

 درس اكالخ يٍ تالدي

 71انٕاجة ص 

 درس اصركشاف انظذق عثز صزد انقظض

 انٕاجة ذأنٍف قظح عٍ انظذق ٔدفظٓا تانًهف

 119- 119ص   ٔاجة

 االثٍٍُ
  111درى   117طزح انعشزاخ ص  11دم كراب انُشاط طفذح  طفً

 111-111ص   ٔاجة

 انثالثاء
 711 -117رتظ جًع انعشزاخ ٔطزدٓا ص  11دم كراب انًشاط طفذّ  طفً

 719-719ص   ٔاجة

 األرتعاء
 717درى  713انًزاجعح انذاذٍح يٍ انظفذح  يزاجعح اصرعذاد نالخرثار طفً

 -  ٔاجة

 انخًٍش
 يزاجعح خرثار انثاًَ نهفظم انذراصً انثاًَا طفً

   ٔاجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 21/ 3/  2019إلــى         17/ 3/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتٍح انرزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌقزأ قزاءج جٓزٌح طذٍذح يع انضثظ انضهٍى ٌضًع صٕرج قزٌش ترالٔج دضُح -

-To understand and read  the new story. 
-Revision for the final exam . 

Reading : Anchor :Felix’s New Boots  
Pages 117-121 

Writing : Pages 96-97 

 االدذ
 طفً

 انٍٕو األٔل : 

 صٕرج قزٌش / ذالٔج دضُح  طفً :

 تٍرً : دفظ انضٕرج 

 

 انٍٕو انثاًَ:

 طفً : ذضًٍع صٕرج قزٌش

 ---تٍرً : 

 

 

 انثالثاء 

91-3-9191 

 انرقٌٕى انثاًَ

 
 

 

  Read the new story inside the classroom انرقٌٕى انثاًَ نهفظم انذراصً انثاًَ

  Practice reading at home  ٔاجة

 االثٍٍُ
 قزاءج ٔيُاقشح دزف انٕأ طفً

Revision  Unit 5  
My Body  

 انقزاءج ٔاجة ٌٕيً ٔاجة
Practice writing sentences about your body 

at home  

 انثالثاء
 يراتعح دزف انٕأ ٔذجزٌذ انذزف طفً

Revision  Unit 6  
Our senses  

 Practice writing sentences about senses دم ذذرٌثاخ أدرس فً انثٍد ٔاجة

 األرتعاء
 دزف انٍاء  طفً

Revision  Unit 7  
How are you? 

  Practice writing sentences about feelings انقزاءج ٔاجة ٌٕيً ٔاجة

 انخًٍش
  Revision worksheet يراتعح دزف انٍاء  طفً

  Complete the worksheet at home دم ذذرٌثاخ أدرس فً انثٍد  ٔاجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ب ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراصاخ االجرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهٕو انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 أٌ ٌقارٌ انطانة تٍٍ انفظٕل

 أٌ ٌظف انطانة انضًاء

 اٌ ٌجًع يع اعادج انرجًٍع

 اٌ ٌطزح انعشزاخ 

 اٌ ٌزتظ جًع انعشزاخ ٔطزدٓا

 ز انٌٕٓح انٕطٍُحذعزٌ

 -ٌٕضخ تعض عُاطز انرزاز فً تالدِ ) انًالتش

 االكالخ (

 ٌضركشف انظذق عثز انضزد انقظض

 االدذ
 19دم كراب انُشاط طفذح طفً

 179جًع انعشزاخ ٔاالداد يع اعادج انرجًٍع ص 

 111درى 

 درس يالتضً ريز ٌْٕرً[

 77انٕاجثض

 

 درس اكالخ يٍ تالدي

 71انٕاجة ص 

 ف انظذق عثز صزد انقظضدرس اصركشا

 انٕاجة ذأنٍف قظح عٍ انظذق ٔدفظٓا تانًهف

 119- 119ص   ٔاجة

 االثٍٍُ
  111درى   117طزح انعشزاخ ص  11دم كراب انُشاط طفذح  طفً

 111-111ص   ٔاجة

 انثالثاء
 711 -117رتظ جًع انعشزاخ ٔطزدٓا ص  11دم كراب انًشاط طفذّ  طفً

 719-719ص   ٔاجة

 األرتعاء
 717درى  713انًزاجعح انذاذٍح يٍ انظفذح  يزاجعح اصرعذاد نالخرثار طفً

 -  ٔاجة

 انخًٍش
 يزاجعح اخرثار انثاًَ نهفظم انذراصً انثاًَ طفً

   ٔاجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 21/ 3/  2019إلــى         17/ 3/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتٍح انرزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌقزأ قزاءج جٓزٌح طذٍذح يع انضثظ انضهٍى ٌضًع صٕرج قزٌش ترالٔج دضُح -

-To understand and read  the new story. 
-Revision for the final exam . 

Reading : Anchor :Felix’s New Boots  
Pages 117-121 

Writing : Pages 96-97 

 االدذ
 طفً

 انٍٕو األٔل : 

 طفً : صٕرج قزٌش / ذالٔج دضُح 

 تٍرً : دفظ انضٕرج 

 

 انٍٕو انثاًَ:

 طفً : ذضًٍع صٕرج قزٌش

 ---تٍرً : 

 

 

 انثالثاء 

91-3-9191 

 انرقٌٕى انثاًَ

 
 

 

  Read the new story inside the classroom انرقٌٕى انثاًَ نهفظم انذراصً انثاًَ

  Practice reading at home  ٔاجة

 االثٍٍُ
 قزاءج ٔيُاقشح دزف انٕأ طفً

Revision  Unit 5  
My Body  

 انقزاءج ٔاجة ٌٕيً ٔاجة
Practice writing sentences about your body 

at home  

 انثالثاء
 ذزفيراتعح دزف انٕأ ٔذجزٌذ ان طفً

Revision  Unit 6  
Our senses  

 Practice writing sentences about senses دم ذذرٌثاخ أدرس فً انثٍد ٔاجة

 األرتعاء
 دزف انٍاء  طفً

Revision  Unit 7  
How are you? 

  Practice writing sentences about feelings انقزاءج ٔاجة ٌٕيً ٔاجة

 انخًٍش
  Revision worksheet انٍاء  يراتعح دزف طفً

  Complete the worksheet at home دم ذذرٌثاخ أدرس فً انثٍد  ٔاجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراصاخ االجرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهٕو انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 أٌ ٌقارٌ انطانة تٍٍ انفظٕل

 انة انضًاءأٌ ٌظف انط

 اٌ ٌجًع يع اعادج انرجًٍع

 اٌ ٌطزح انعشزاخ 

 اٌ ٌزتظ جًع انعشزاخ ٔطزدٓا

 ذعزٌز انٌٕٓح انٕطٍُح

 -ٌٕضخ تعض عُاطز انرزاز فً تالدِ ) انًالتش

 االكالخ (

 ٌضركشف انظذق عثز انضزد انقظض

 االدذ
 19دم كراب انُشاط طفذح طفً

 179جًع انعشزاخ ٔاالداد يع اعادج انرجًٍع ص 

 111درى 

 درس يالتضً ريز ٌْٕرً[

 77انٕاجثض

 

 درس اكالخ يٍ تالدي

 71انٕاجة ص 

 درس اصركشاف انظذق عثز صزد انقظض

 انٕاجة ذأنٍف قظح عٍ انظذق ٔدفظٓا تانًهف

 119- 119ص   ٔاجة

 االثٍٍُ
  111درى   117طزح انعشزاخ ص  11دم كراب انُشاط طفذح  طفً

 111-111ص   ٔاجة

 ثالثاءان
 711 -117رتظ جًع انعشزاخ ٔطزدٓا ص  11دم كراب انًشاط طفذّ  طفً

 719-719ص   ٔاجة

 األرتعاء
 717درى  713انًزاجعح انذاذٍح يٍ انظفذح  يزاجعح اصرعذاد نالخرثار طفً

 -  ٔاجة

 انخًٍش
 يزاجعح اخرثار انثاًَ نهفظم انذراصً انثاًَ طفً

   ٔاجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 ة االسبوعيةالخط
 21/ 3/  2019إلــى         17/ 3/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتٍح انرزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌضًع صٕرج قزٌش ترالٔج دضُح -
 ٌرعزف عهى دزف انٓاء نفظا ٔكراتح

 ح نكهًاخ خارجٍح ذرضًٍ دزف انٓاءٌقزا انطانة قزاءج صهًٍ

-To understand and read  the new story. 
-Revision for the final exam . 

Reading : Anchor :Felix’s New Boots  
Pages 117-121 

Writing : Pages 96-97 

 االدذ
 طفً

 انٍٕو األٔل : 

 طفً : صٕرج قزٌش / ذالٔج دضُح 

 ج تٍرً : دفظ انضٕر

 

 انٍٕو انثاًَ:

 طفً : ذضًٍع صٕرج قزٌش

 ---تٍرً : 

 

 

 انثالثاء 

91-3-9191 

 انرقٌٕى انثاًَ

 
 

 

  Read the new story inside the classroom اخرثار انهغح انعزتٍح

  Practice reading at home 977انرذرٌة عهى قزاءج ص  ٔاجة

 االثٍٍُ
 971قزاءج انذرس ص  طفً

Revision  Unit 5  
My Body  

 دم فً كراب ادرس فً انثٍد نذزف انٓاء ٔاجة
Practice writing sentences about your body 

at home  

 انثالثاء
 ذجزٌذ دزف انٓاء طفً

Revision  Unit 6  
Our senses  

 Practice writing sentences about senses 971كراتح َٔضخ انذرس ص  ٔاجة

 األرتعاء
 كراتح انذزف عهى كزاصح انخظ فً انظف طفً

Revision  Unit 7  
How are you? 

  Practice writing sentences about feelings انرذرٌة عهى ذذهٍم انكهًاخ  ٔاجة

 انخًٍش
  Revision worksheet َضخ انذرس ٔذذهٍم كهًاخ خارجٍح  طفً

  Complete the worksheet at home ------------------ ٔاجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراصاخ االجرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهٕو انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 أٌ ٌقارٌ انطانة تٍٍ انفظٕل

 أٌ ٌظف انطانة انضًاء

 اٌ ٌجًع يع اعادج انرجًٍع

 اٌ ٌطزح انعشزاخ 

 اٌ ٌزتظ جًع انعشزاخ ٔطزدٓا

 زٌز انٌٕٓح انٕطٍُحذع

 -ٌٕضخ تعض عُاطز انرزاز فً تالدِ ) انًالتش

 االكالخ (

 ٌضركشف انظذق عثز انضزد انقظض

 االدذ
 19دم كراب انُشاط طفذح طفً

 179جًع انعشزاخ ٔاالداد يع اعادج انرجًٍع ص 

 111درى 

 درس يالتضً ريز ٌْٕرً[

 77انٕاجثض

 

 درس اكالخ يٍ تالدي

 71انٕاجة ص 

 شاف انظذق عثز صزد انقظضدرس اصرك

 انٕاجة ذأنٍف قظح عٍ انظذق ٔدفظٓا تانًهف

 119- 119ص   ٔاجة

 االثٍٍُ
  111درى   117طزح انعشزاخ ص  11دم كراب انُشاط طفذح  طفً

 111-111ص   ٔاجة

 انثالثاء
 711 -117رتظ جًع انعشزاخ ٔطزدٓا ص  11دم كراب انًشاط طفذّ  طفً

 719-719ص   ٔاجة

 األرتعاء
 717درى  713انًزاجعح انذاذٍح يٍ انظفذح  يزاجعح اصرعذاد نالخرثار طفً

 -  ٔاجة

 انخًٍش
 يزاجعح اخرثار انثاًَ نهفظم انذراصً انثاًَ طفً

   ٔاجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 21/ 3/  2019إلــى         17/ 3/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتٍح انرزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌضًع صٕرج قزٌش ترالٔج دضُح -
 ٌرعزف عهى دزف انٓاء نفظا ٔكراتح

 ٌقزا انطانة قزاءج صهًٍح نكهًاخ خارجٍح ذرضًٍ دزف انٓاء

-To understand and read  the new story. 
-Revision for the final exam . 

Reading : Anchor :Felix’s New Boots  
Pages 117-121 

Writing : Pages 96-97 

 االدذ
 طفً

 انٍٕو األٔل : 

 طفً : صٕرج قزٌش / ذالٔج دضُح 

 تٍرً : دفظ انضٕرج 

 

 انٍٕو انثاًَ:

 طفً : ذضًٍع صٕرج قزٌش

 ---تٍرً : 

 

 

 انثالثاء 

91-3-9191 

 انثاًَانرقٌٕى 

 
 

 

  Read the new story inside the classroom اخرثار انهغح انعزتٍح

  Practice reading at home 977انرذرٌة عهى قزاءج ص  ٔاجة

 االثٍٍُ
 971قزاءج انذرس ص  طفً

Revision  Unit 5  
My Body  

 دم فً كراب ادرس فً انثٍد نذزف انٓاء ٔاجة
Practice writing sentences about your body 

at home  

 انثالثاء
 ذجزٌذ دزف انٓاء طفً

Revision  Unit 6  
Our senses  

 Practice writing sentences about senses 971كراتح َٔضخ انذرس ص  ٔاجة

 األرتعاء
 كراتح انذزف عهى كزاصح انخظ فً انظف طفً

Revision  Unit 7  
How are you? 

  Practice writing sentences about feelings ة عهى ذذهٍم انكهًاخ انرذرٌ ٔاجة

 انخًٍش
  Revision worksheet َضخ انذرس ٔذذهٍم كهًاخ خارجٍح  طفً

  Complete the worksheet at home ------------------ ٔاجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٍح األخالقٍح االجرًاعٍح انذراصاخ انزٌاضٍاخ انعهٕو انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 أٌ ٌقارٌ انطانة تٍٍ انفظٕل

 أٌ ٌظف انطانة انضًاء

 اٌ ٌجًع يع اعادج انرجًٍع

 اٌ ٌطزح انعشزاخ 

 اٌ ٌزتظ جًع انعشزاخ ٔطزدٓا

 ذعزٌز انٌٕٓح انٕطٍُح

 -ٌٕضخ تعض عُاطز انرزاز فً تالدِ ) انًالتش

 االكالخ (

 ظذق عثز انضزد انقظضٌضركشف ان

 االدذ
 19دم كراب انُشاط طفذح طفً

 179جًع انعشزاخ ٔاالداد يع اعادج انرجًٍع ص 

 111درى 

 درس يالتضً ريز ٌْٕرً[

 77انٕاجثض

 

 درس اكالخ يٍ تالدي

 71انٕاجة ص 

 درس اصركشاف انظذق عثز صزد انقظض

 انٕاجة ذأنٍف قظح عٍ انظذق ٔدفظٓا تانًهف

 119- 119ص   ٔاجة

 االثٍٍُ
  111درى   117طزح انعشزاخ ص  11دم كراب انُشاط طفذح  طفً

 111-111ص   ٔاجة

 انثالثاء
 711 -117رتظ جًع انعشزاخ ٔطزدٓا ص  11دم كراب انًشاط طفذّ  طفً

 719-719ص   ٔاجة

 األرتعاء
 717 درى 713انًزاجعح انذاذٍح يٍ انظفذح  يزاجعح اصرعذاد نالخرثار طفً

 -  ٔاجة

 انخًٍش
 يزاجعح اخرثار انثاًَ نهفظم انذراصً انثاًَ طفً

   ٔاجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 21/ 3/  2019إلــى         17/ 3/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) و األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتٍح انرزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌضًع صٕرج قزٌش ترالٔج دضُح -
 ٌرعزف عهى دزف انٓاء نفظا ٔكراتح

 ٌقزا انطانة قزاءج صهًٍح نكهًاخ خارجٍح ذرضًٍ دزف انٓاء

-To understand and read  the new story. 
-Revision for the final exam . 

Reading : Anchor :Felix’s New Boots  
Pages 117-121 

Writing : Pages 96-97 

 االدذ
 طفً

 انٍٕو األٔل : 

 طفً : صٕرج قزٌش / ذالٔج دضُح 

 تٍرً : دفظ انضٕرج 

 

 انٍٕو انثاًَ:

 طفً : ذضًٍع صٕرج قزٌش

 ---تٍرً : 

 

 

 انثالثاء 

91-3-9191 

 انرقٌٕى انثاًَ

 
 

 

  Read the new story inside the classroom اخرثار انهغح انعزتٍح

  Practice reading at home 977نرذرٌة عهى قزاءج ص ا ٔاجة

 االثٍٍُ
 971قزاءج انذرس ص  طفً

Revision  Unit 5  
My Body  

 دم فً كراب ادرس فً انثٍد نذزف انٓاء ٔاجة
Practice writing sentences about your body 

at home  

 انثالثاء
 ذجزٌذ دزف انٓاء طفً

Revision  Unit 6  
Our senses  

 Practice writing sentences about senses 971كراتح َٔضخ انذرس ص  ٔاجة

 األرتعاء
 كراتح انذزف عهى كزاصح انخظ فً انظف طفً

Revision  Unit 7  
How are you? 

  Practice writing sentences about feelings انرذرٌة عهى ذذهٍم انكهًاخ  ٔاجة

 انخًٍش
  Revision worksheet انذرس ٔذذهٍم كهًاخ خارجٍح َضخ  طفً

  Complete the worksheet at home ------------------ ٔاجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراصاخ االجرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهٕو انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 لأٌ ٌقارٌ انطانة تٍٍ انفظٕ

 أٌ ٌظف انطانة انضًاء

 اٌ ٌجًع يع اعادج انرجًٍع

 اٌ ٌطزح انعشزاخ 

 اٌ ٌزتظ جًع انعشزاخ ٔطزدٓا

 ذعزٌز انٌٕٓح انٕطٍُح

 -ٌٕضخ تعض عُاطز انرزاز فً تالدِ ) انًالتش

 االكالخ (

 ٌضركشف انظذق عثز انضزد انقظض

 االدذ
 19دم كراب انُشاط طفذح طفً

 179انرجًٍع ص جًع انعشزاخ ٔاالداد يع اعادج 

 111درى 

 درس يالتضً ريز ٌْٕرً[

 77انٕاجثض

 

 درس اكالخ يٍ تالدي

 71انٕاجة ص 

 درس اصركشاف انظذق عثز صزد انقظض

 انٕاجة ذأنٍف قظح عٍ انظذق ٔدفظٓا تانًهف

 119- 119ص   ٔاجة

 االثٍٍُ
  111درى   117طزح انعشزاخ ص  11دم كراب انُشاط طفذح  طفً

 111-111ص   ٔاجة

 انثالثاء
 711 -117رتظ جًع انعشزاخ ٔطزدٓا ص  11دم كراب انًشاط طفذّ  طفً

 719-719ص   ٔاجة

 األرتعاء
 717درى  713انًزاجعح انذاذٍح يٍ انظفذح  يزاجعح اصرعذاد نالخرثار طفً

 -  ٔاجة

 انخًٍش
 يزاجعح اخرثار انثاًَ نهفظم انذراصً انثاًَ طفً

   ٔاجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 21/ 3/  2019إلــى         17/ 3/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتٍح انرزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌضًع صٕرج قزٌش ترالٔج دضُح -
 ٌرعزف عهى دزف انٓاء نفظا ٔكراتح

 ة قزاءج صهًٍح نكهًاخ خارجٍح ذرضًٍ دزف انٓاءٌقزا انطان

-To understand and read  the new story. 
-Revision for the final exam . 

Reading : Anchor :Felix’s New Boots  
Pages 117-121 

Writing : Pages 96-97 

 االدذ
 طفً

 انٍٕو األٔل : 

 طفً : صٕرج قزٌش / ذالٔج دضُح 

 : دفظ انضٕرج  تٍرً

 

 انٍٕو انثاًَ:

 طفً : ذضًٍع صٕرج قزٌش

 ---تٍرً : 

 

 

 انثالثاء 

91-3-9191 

 انرقٌٕى انثاًَ

 
 

 

  Read the new story inside the classroom اخرثار انهغح انعزتٍح

  Practice reading at home 977انرذرٌة عهى قزاءج ص  ٔاجة

 االثٍٍُ
 971قزاءج انذرس ص  طفً

Revision  Unit 5  
My Body  

 دم فً كراب ادرس فً انثٍد نذزف انٓاء ٔاجة
Practice writing sentences about your body 

at home  

 انثالثاء
 ذجزٌذ دزف انٓاء طفً

Revision  Unit 6  
Our senses  

 Practice writing sentences about senses 971كراتح َٔضخ انذرس ص  ٔاجة

 ألرتعاءا
 كراتح انذزف عهى كزاصح انخظ فً انظف طفً

Revision  Unit 7  
How are you? 

  Practice writing sentences about feelings انرذرٌة عهى ذذهٍم انكهًاخ  ٔاجة

 انخًٍش
  Revision worksheet َضخ انذرس ٔذذهٍم كهًاخ خارجٍح  طفً

  Complete the worksheet at home ------------------ ٔاجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراصاخ االجرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهٕو انًادج

 َٕاذج انرعهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 أٌ ٌقارٌ انطانة تٍٍ انفظٕل

 أٌ ٌظف انطانة انضًاء

 اٌ ٌجًع يع اعادج انرجًٍع

 اٌ ٌطزح انعشزاخ 

 اخ ٔطزدٓااٌ ٌزتظ جًع انعشز

 ذعزٌز انٌٕٓح انٕطٍُح

 -ٌٕضخ تعض عُاطز انرزاز فً تالدِ ) انًالتش

 االكالخ (

 ٌضركشف انظذق عثز انضزد انقظض

 االدذ
 19دم كراب انُشاط طفذح طفً

 179جًع انعشزاخ ٔاالداد يع اعادج انرجًٍع ص 

 111درى 

 درس يالتضً ريز ٌْٕرً[

 77انٕاجثض

 

 درس اكالخ يٍ تالدي

 71 انٕاجة ص

 درس اصركشاف انظذق عثز صزد انقظض

 انٕاجة ذأنٍف قظح عٍ انظذق ٔدفظٓا تانًهف

 119- 119ص   ٔاجة

 االثٍٍُ
  111درى   117طزح انعشزاخ ص  11دم كراب انُشاط طفذح  طفً

 111-111ص   ٔاجة

 انثالثاء
 711 -117رتظ جًع انعشزاخ ٔطزدٓا ص  11دم كراب انًشاط طفذّ  طفً

 719-719ص   ٔاجة

 األرتعاء
 717درى  713انًزاجعح انذاذٍح يٍ انظفذح  يزاجعح اصرعذاد نالخرثار طفً

 -  ٔاجة

 انخًٍش
 يزاجعح اخرثار انثاًَ نهفظم انذراصً انثاًَ طفً

   ٔاجة

  
 


