
 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 الخطة االسبوعية
 25/ 4/  2019إلــى        21/  4/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  األول:  الصف والشعبة
   

 English اىيغح اىعرتيح اىررتيح اإلسالٍيح اىَادج

 ّىاذج اىرعيٌ
 
 

 ىًـــاىــي

 يسَع سىرج اىنىثر 

 يسرْرج آداب اىطعاً
 رأ  اىطاىة قراءج جهريح طحيحح يق 

To identify weather conditions. 
To write about weather. 

Reading: Anchor : The Good Old Days 
Pages(127-131) 

Writing : Anchor Pages:(106-107) 

 االحذ
 طفي

 اىيىً األوه 

 طفي: سىرج اىنىثر 

 43وص 43تيري: واجة ص

 

 اىيىً اىثاّي 

 طفي : شرح سىرج اىنىثر

 ىثرتيري: حفظ سىرج اىن

 

 اىيىً اىثاىث

 طفي : آداب اىطعاً 

 تيري 

 إجازج 
 Easter Holiday  

 

  Easter Holiday  واجة

 االثْيِ
 62طـ 4ٍراجعح  طفي

 Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 149-150 

 

  46قراءج طـ واجة
Collect pictures of different weather 

conditions  

 اىثالثاء
 43طـ 3ٍراجعح  طفي

 Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 150-151 

 

 Activity Book Page 156  43قراءج طـ واجة

 األرتعاء
 Reading the story and answer the questions  43ٍراجعح طـ طفي

 Practice Reading at home 43قراءج طـ واجة

 اىخَيس
 33طـ 2ٍراجعح  طفي

Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 152-153 

 

 Activity Book Page 158 33قراءج طـ واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 ( أ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 اىررتيح األخالقيح اىذراساخ االجرَاعيح اىرياضياخ اىعيىً اىَادج

 ّىاذج اىرعيٌ
 
 

 ىًـــاىــي

 أُ يرعرف اىطاىة عيى خظائض األجساً

 ىة قياس اىَىاد اىَخريفحاُ يسرطيع اىطا

 

 يقرأ اىطاىة ذَثيالخ اىثياّيح تاىظىر واألعَذج

 

 يرعرف طفاخ اىظذيق اىجيذ واىظذيق اىغير جيذ. يرعرف االّظَح واىقىاّيِ في اىثيد واىَذرسح.

 االحذ
 اجازج اجازج طفي

 درس في اىثيد  

 73-71اىىاجة طفحح 

 

 درس اىَذرسح

 67اىىاجة طفحح  

 طذيقي  درس أحة ٍرافقح

 72-73-73اىىاجة طفحح 

 اجازج اجازج واجة

 االثْيِ
 413-413االسرنشاف حو ص  طفي

-345رسٌ اىرَثيالخ اىثياّيح تاىظىر ٍِ اىظفحح 

361 

 346-347ص   واجة

 اىثالثاء
 412األدواخ اىري ذساعذك في ٍالحظح اىَادج ص طفي

-344  قراءج اىرَثيالخ اىثياّيح تاىظىر ٍِ طفحح

342 

 343-341ص    واجة

 األرتعاء
 413-411ميف يَنْل قياس اىَادج ص طفي

-337رسٌ اىرَثيالخ اىثياّيح تاىظىر ٍِ طفحح 

333 

 333-332ص   واجة

 اىخَيس
 437حو ص طفي

قراءج اىرَثيالخ اىثياّيح تاالعَذج ٍِ اىظفحح 

331-335 

 337-336ص  435حو ص  واجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 سبوعيةالخطة اال
 25/ 4/  2019إلــى        21/  4/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب األول:  الصف والشعبة
   

 English اىيغح اىعرتيح اىررتيح اإلسالٍيح اىَادج

 ّىاذج اىرعيٌ
 
 

 ىًـــاىــي

 يسَع سىرج اىنىثر 

 يسرْرج آداب اىطعاً
 رأ  اىطاىة قراءج جهريح طحيحح يق 

To identify weather conditions. 
To write about weather. 

Reading: Anchor : The Good Old Days 
Pages(127-131) 

Writing : Anchor Pages:(106-107) 

 االحذ
 طفي

 اىيىً األوه 

 طفي: سىرج اىنىثر 

 43وص 43تيري: واجة ص

 

 اىيىً اىثاّي 

 طفي : شرح سىرج اىنىثر

 تيري: حفظ سىرج اىنىثر

 

 ً اىثاىثاىيى

 طفي : آداب اىطعاً 

 تيري 

 إجازج 
 Easter Holiday  

 

  Easter Holiday إجازج واجة

 االثْيِ
 62طـ 4ٍراجعح  طفي

 Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 149-150 

 

  46قراءج طـ واجة
Collect pictures of different weather 

conditions  

 اىثالثاء
 43طـ 3عح ٍراج طفي

 Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 150-151 

 

 Activity Book Page 156  43قراءج طـ واجة

 األرتعاء
 Reading the story and answer the questions  43ٍراجعح طـ طفي

 Practice Reading at home 43قراءج طـ واجة

 اىخَيس
 33طـ 2ٍراجعح  طفي

Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 152-153 

 

 Activity Book Page 158 33قراءج طـ واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 ( ب ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 اىررتيح األخالقيح اىذراساخ االجرَاعيح اىرياضياخ اىعيىً اىَادج

 ّىاذج اىرعيٌ
 
 

 ىًـــاىــي

 أُ يرعرف اىطاىة عيى خظائض األجساً

 ياس اىَىاد اىَخريفحاُ يسرطيع اىطاىة ق

 

 يقرأ اىطاىة ذَثيالخ اىثياّيح تاىظىر واألعَذج

 

 يرعرف طفاخ اىظذيق اىجيذ واىظذيق اىغير جيذ. يرعرف االّظَح واىقىاّيِ في اىثيد واىَذرسح.

 االحذ
 اجازج اجازج طفي

 درس في اىثيد  

 73-71اىىاجة طفحح 

 

 درس اىَذرسح

 67اىىاجة طفحح  

 قي درس أحة ٍرافقح طذي

 72-73-73اىىاجة طفحح 

 اجازج اجازج واجة

 االثْيِ
 413-413االسرنشاف حو ص  طفي

-345رسٌ اىرَثيالخ اىثياّيح تاىظىر ٍِ اىظفحح 

361 

 346-347ص   واجة

 اىثالثاء
 412األدواخ اىري ذساعذك في ٍالحظح اىَادج ص طفي

-344قراءج اىرَثيالخ اىثياّيح تاىظىر ٍِ طفحح  

342 

 343-341ص    واجة

 األرتعاء
 413-411ميف يَنْل قياس اىَادج ص طفي

-337رسٌ اىرَثيالخ اىثياّيح تاىظىر ٍِ طفحح 

333 

 333-332ص   واجة

 اىخَيس
 437حو ص طفي

قراءج اىرَثيالخ اىثياّيح تاالعَذج ٍِ اىظفحح 

331-335 

 337-336ص  435حو ص  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 الخطة االسبوعية

 25/ 4/  2019إلــى        21/  4/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ج األول:  الصف والشعبة

   

 English اىيغح اىعرتيح اىررتيح اإلسالٍيح اىَادج

 ّىاذج اىرعيٌ
 
 

 ىًـــاىــي

 يسَع سىرج اىنىثر 

 يسرْرج آداب اىطعاً
 رأ  اىطاىة قراءج جهريح طحيحح يق 

To identify weather conditions. 
To write about weather. 

Reading: Anchor : The Good Old Days 
Pages(127-131) 

Writing : Anchor Pages:(106-107) 

 االحذ
 طفي

 اىيىً األوه 

 طفي: سىرج اىنىثر 

 43وص 43تيري: واجة ص

 

 اىيىً اىثاّي 

 طفي : شرح سىرج اىنىثر

 تيري: حفظ سىرج اىنىثر

 

 ىثاىيىً اىثا

 طفي : آداب اىطعاً 

 تيري 

 إجازج 
 Easter Holiday  

 

  Easter Holiday  واجة

 االثْيِ
 62طـ 4ٍراجعح  طفي

 Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 149-150 

 

  46قراءج طـ واجة
Collect pictures of different weather 

conditions  

 اىثالثاء
 43طـ 3ٍراجعح  طفي

 Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 150-151 

 

 Activity Book Page 156  43قراءج طـ واجة

 األرتعاء
 Reading the story and answer the questions  43ٍراجعح طـ طفي

 Practice Reading at home 43قراءج طـ واجة

 اىخَيس
 33طـ 2ٍراجعح  طفي

Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 152-153 

 

 Activity Book Page 158 33قراءج طـ واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 ( ج ) األول:  الصف والشعبةتابع 
  

 اىررتيح األخالقيح اىذراساخ االجرَاعيح اىرياضياخ اىعيىً اىَادج

 ّىاذج اىرعيٌ
 
 

 ىًـــاىــي

 أُ يرعرف اىطاىة عيى خظائض األجساً

 اىَخريفح اُ يسرطيع اىطاىة قياس اىَىاد

 

يقرأ اىطاىة ذَثيالخ اىثياّيح تاىظىر 

 واألعَذج

 

 يرعرف االّظَح واىقىاّيِ في اىثيد واىَذرسح.
يرعرف طفاخ اىظذيق اىجيذ واىظذيق اىغير 

 جيذ.

 االحذ
 اجازج اجازج طفي

 درس في اىثيد  

 73-71اىىاجة طفحح 

 

 درس اىَذرسح

 67اىىاجة طفحح  

 درس أحة ٍرافقح طذيقي 

 72-73-73طفحح  اىىاجة

 اجازج اجازج واجة

 االثْيِ
 413-413االسرنشاف حو ص  طفي

رسٌ اىرَثيالخ اىثياّيح تاىظىر ٍِ 

 361-345اىظفحح 

 واجة
https://www.youtube.com/watch?v=odgvJoXz1rM 

 مشاهدة الرابط المرفق
 346-347ص 

 اىثالثاء
 412األدواخ اىري ذساعذك في ٍالحظح اىَادج ص طفي

قراءج اىرَثيالخ اىثياّيح تاىظىر ٍِ 

 342-344طفحح  

 343-341ص    واجة

 األرتعاء
 413-411ميف يَنْل قياس اىَادج ص طفي

رسٌ اىرَثيالخ اىثياّيح تاىظىر ٍِ 

 333-337طفحح 

 333-332ص   واجة

 يساىخَ
 437حو ص طفي

قراءج اىرَثيالخ اىثياّيح تاالعَذج ٍِ 

 335-331اىظفحح 

 337-336ص  435حو ص  واجة

https://www.youtube.com/watch?v=odgvJoXz1rM
https://www.youtube.com/watch?v=odgvJoXz1rM


 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 الخطة االسبوعية
 25/ 4/  2019إلــى        21/  4/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د األول:  الصف والشعبة
  

 English اىيغح اىعرتيح اىررتيح اإلسالٍيح اىَادج

 ىرعيٌّىاذج ا
 
 

 ىًـــاىــي

 يسَع سىرج اىنىثر 

 يسرْرج آداب اىطعاً
 رأ  اىطاىة قراءج جهريح طحيحح يق 

To identify weather conditions. 
To write about weather. 

Reading: Anchor : The Good Old Days 
Pages(127-131) 

Writing : Anchor Pages:(106-107) 

 االحذ
 طفي

 وه اىيىً األ

 طفي: سىرج اىنىثر 

 43وص 43تيري: واجة ص

 

 اىيىً اىثاّي 

 طفي : شرح سىرج اىنىثر

 تيري: حفظ سىرج اىنىثر

 

 اىيىً اىثاىث

 طفي : آداب اىطعاً 

 تيري 

 إجازج 
 Easter Holiday  

 

  Easter Holiday  واجة

 االثْيِ
 62طـ 4ٍراجعح  طفي

 Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 149-150 

 

  46قراءج طـ واجة
Collect pictures of different weather 

conditions  

 اىثالثاء
 43طـ 3ٍراجعح  طفي

 Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 150-151 

 

 Activity Book Page 156  43قراءج طـ واجة

 األرتعاء
 Reading the story and answer the questions  43ٍراجعح طـ طفي

 Practice Reading at home 43قراءج طـ واجة

 اىخَيس
 33طـ 2ٍراجعح  طفي

Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 152-153 

 

 Activity Book Page 158 33قراءج طـ واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 ( د ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 اىررتيح األخالقيح اىذراساخ االجرَاعيح اىرياضياخ اىعيىً اىَادج

 ّىاذج اىرعيٌ
 
 

 ىًـــاىــي

 أُ يرعرف اىطاىة عيى خظائض األجساً

 اُ يسرطيع اىطاىة قياس اىَىاد اىَخريفح

 

 يقرأ اىطاىة ذَثيالخ اىثياّيح تاىظىر واألعَذج

 

 يق اىغير جيذ.يرعرف طفاخ اىظذيق اىجيذ واىظذ يرعرف االّظَح واىقىاّيِ في اىثيد واىَذرسح.

 االحذ
 اجازج اجازج طفي

 درس في اىثيد  

 73-71اىىاجة طفحح 

 

 درس اىَذرسح

 67اىىاجة طفحح  

 درس أحة ٍرافقح طذيقي 

 72-73-73اىىاجة طفحح 

 اجازج اجازج واجة

 االثْيِ
 413-413االسرنشاف حو ص  طفي

-345رسٌ اىرَثيالخ اىثياّيح تاىظىر ٍِ اىظفحح 

361 

 346-347ص   واجة

 اىثالثاء
 412األدواخ اىري ذساعذك في ٍالحظح اىَادج ص طفي

-344قراءج اىرَثيالخ اىثياّيح تاىظىر ٍِ طفحح  

342 

 343-341ص    واجة

 األرتعاء
 413-411ميف يَنْل قياس اىَادج ص طفي

-337رسٌ اىرَثيالخ اىثياّيح تاىظىر ٍِ طفحح 

333 

 333-332ص   واجة

 ىخَيسا
 437حو ص طفي

قراءج اىرَثيالخ اىثياّيح تاالعَذج ٍِ اىظفحح 

331-335 

 337-336ص  435حو ص  واجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 الخطة االسبوعية
 25/ 4/  2019إلــى        21/  4/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ األول:  الصف والشعبة
  

 English اىيغح اىعرتيح اىررتيح اإلسالٍيح اىَادج

 ىاذج اىرعيٌّ
 
 

 ىًـــاىــي

 يسَع سىرج اىنىثر 

 يسرْرج آداب اىطعاً
 رأ  اىطاىة قراءج جهريح طحيحح يق 

To identify weather conditions. 
To write about weather. 

Reading: Anchor : The Good Old Days 
Pages(127-131) 

Writing : Anchor Pages:(106-107) 

 االحذ
 طفي

 يىً األوه اى

 طفي: سىرج اىنىثر 

 43وص 43تيري: واجة ص

 

 اىيىً اىثاّي 

 طفي : شرح سىرج اىنىثر

 تيري: حفظ سىرج اىنىثر

 

 اىيىً اىثاىث

 طفي : آداب اىطعاً 

 تيري 

 إجازج 
 Easter Holiday  

 

  Easter Holiday  واجة

 االثْيِ
 62طـ 4ٍراجعح  طفي

 Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 149-150 

 

  46قراءج طـ واجة
Collect pictures of different weather 

conditions  

 اىثالثاء
 43طـ 3ٍراجعح  طفي

 Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 150-151 

 

 Activity Book Page 156  43قراءج طـ واجة

 األرتعاء
 Reading the story and answer the questions  43ٍراجعح طـ طفي

 Practice Reading at home 43قراءج طـ واجة

 اىخَيس
 33طـ 2ٍراجعح  طفي

Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 152-153 

 

 Activity Book Page 158 33قراءج طـ واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 ( هـ ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 اىررتيح األخالقيح االجرَاعيح اىذراساخ اىرياضياخ اىعيىً اىَادج

 ّىاذج اىرعيٌ
 
 

 ىًـــاىــي

 أُ يرعرف اىطاىة عيى خظائض األجساً

 اُ يسرطيع اىطاىة قياس اىَىاد اىَخريفح

 

 يقرأ اىطاىة ذَثيالخ اىثياّيح تاىظىر واألعَذج

 

 جيذ. يرعرف طفاخ اىظذيق اىجيذ واىظذيق اىغير يرعرف االّظَح واىقىاّيِ في اىثيد واىَذرسح.

 االحذ
 اجازج اجازج طفي

 درس في اىثيد  

 73-71اىىاجة طفحح 

 

 درس اىَذرسح

 67اىىاجة طفحح  

 درس أحة ٍرافقح طذيقي 

 72-73-73اىىاجة طفحح 

 اجازج اجازج واجة

 االثْيِ
 413-413االسرنشاف حو ص  طفي

-345رسٌ اىرَثيالخ اىثياّيح تاىظىر ٍِ اىظفحح 

361 

 346-347ص   واجة

 اىثالثاء
 412األدواخ اىري ذساعذك في ٍالحظح اىَادج ص طفي

-344قراءج اىرَثيالخ اىثياّيح تاىظىر ٍِ طفحح  

342 

 343-341ص    واجة

 األرتعاء
 413-411ميف يَنْل قياس اىَادج ص طفي

-337رسٌ اىرَثيالخ اىثياّيح تاىظىر ٍِ طفحح 

333 

 333-332ص   واجة

 اىخَيس
 437حو ص يطف

قراءج اىرَثيالخ اىثياّيح تاالعَذج ٍِ اىظفحح 

331-335 

 337-336ص  435حو ص  واجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 الخطة االسبوعية
 25/ 4/  2019إلــى        21/  4/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) و األول:  الصف والشعبة
   

 English اىيغح اىعرتيح اىررتيح اإلسالٍيح اىَادج

 عيٌّىاذج اىر
 
 

 ىًـــاىــي

 يسَع سىرج اىنىثر 

 يسرْرج آداب اىطعاً
 رأ  اىطاىة قراءج جهريح طحيحح يق 

To identify weather conditions. 
To write about weather. 

Reading: Anchor : The Good Old Days 
Pages(127-131) 

Writing : Anchor Pages:(106-107) 

 االحذ
 طفي

 ه اىيىً األو

 طفي: سىرج اىنىثر 

 43وص 43تيري: واجة ص

 

 اىيىً اىثاّي 

 طفي : شرح سىرج اىنىثر

 تيري: حفظ سىرج اىنىثر

 

 اىيىً اىثاىث

 طفي : آداب اىطعاً 

 تيري 

 إجازج 
 Easter Holiday  

 

  Easter Holiday  واجة

 االثْيِ
 62طـ 4ٍراجعح  طفي

 Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 149-150 

 

  46قراءج طـ واجة
Collect pictures of different weather 

conditions  

 اىثالثاء
 43طـ 3ٍراجعح  طفي

 Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 150-151 

 

 Activity Book Page 156  43قراءج طـ واجة

 األرتعاء
 Reading the story and answer the questions  43ٍراجعح طـ طفي

 Practice Reading at home 43قراءج طـ واجة

 اىخَيس
 33طـ 2ٍراجعح  طفي

Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 152-153 

 

 Activity Book Page 158 33قراءج طـ واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 ( و ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 اىررتيح األخالقيح يحاىذراساخ االجرَاع اىرياضياخ اىعيىً اىَادج

 ّىاذج اىرعيٌ
 
 

 ىًـــاىــي

 أُ يرعرف اىطاىة عيى خظائض األجساً

 اُ يسرطيع اىطاىة قياس اىَىاد اىَخريفح

 

 يقرأ اىطاىة ذَثيالخ اىثياّيح تاىظىر واألعَذج

 

 يرعرف طفاخ اىظذيق اىجيذ واىظذيق اىغير جيذ. يرعرف االّظَح واىقىاّيِ في اىثيد واىَذرسح.

 حذاال
 اجازج اجازج طفي

 درس في اىثيد  

 73-71اىىاجة طفحح 

 

 درس اىَذرسح

 67اىىاجة طفحح  

 درس أحة ٍرافقح طذيقي 

 72-73-73اىىاجة طفحح 

 اجازج اجازج واجة

 االثْيِ
 413-413االسرنشاف حو ص  طفي

-345رسٌ اىرَثيالخ اىثياّيح تاىظىر ٍِ اىظفحح 

361 

 346-347ص   واجة

 الثاءاىث
 412األدواخ اىري ذساعذك في ٍالحظح اىَادج ص طفي

-344قراءج اىرَثيالخ اىثياّيح تاىظىر ٍِ طفحح  

342 

 343-341ص    واجة

 األرتعاء
 413-411ميف يَنْل قياس اىَادج ص طفي

-337رسٌ اىرَثيالخ اىثياّيح تاىظىر ٍِ طفحح 

333 

 333-332ص   واجة

 اىخَيس
 437حو ص طفي

قراءج اىرَثيالخ اىثياّيح تاالعَذج ٍِ اىظفحح 

331-335 

 337-336ص  435حو ص  واجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 الخطة االسبوعية
 25/ 4/  2019إلــى        21/  4/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز األول:  الصف والشعبة
   

 English اىيغح اىعرتيح اىررتيح اإلسالٍيح اىَادج

 ّىاذج اىرعيٌ
 
 

 ىًــــياىـ

 يسَع سىرج اىنىثر 

 يسرْرج آداب اىطعاً
 رأ  اىطاىة قراءج جهريح طحيحح يق 

To identify weather conditions. 
To write about weather. 

Reading: Anchor : The Good Old Days 
Pages(127-131) 

Writing : Anchor Pages:(106-107) 

 االحذ
 طفي

 اىيىً األوه 

 ىرج اىنىثر طفي: س

 43وص 43تيري: واجة ص

 

 اىيىً اىثاّي 

 طفي : شرح سىرج اىنىثر

 تيري: حفظ سىرج اىنىثر

 

 اىيىً اىثاىث

 طفي : آداب اىطعاً 

 تيري 

 إجازج 
 Easter Holiday  

 

  Easter Holiday  واجة

 االثْيِ
 62طـ 4ٍراجعح  طفي

 Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 149-150 

 

  46قراءج طـ واجة
Collect pictures of different weather 

conditions  

 اىثالثاء
 43طـ 3ٍراجعح  طفي

 Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 150-151 

 

 Activity Book Page 156  43قراءج طـ واجة

 األرتعاء
 Reading the story and answer the questions  43ٍراجعح طـ طفي

 Practice Reading at home 43قراءج طـ واجة

 اىخَيس
 33طـ 2ٍراجعح  طفي

Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 152-153 

 

 Activity Book Page 158 33قراءج طـ واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد يوم األحد

 ( ز ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 ح األخالقيحاىررتي اىذراساخ االجرَاعيح اىرياضياخ اىعيىً اىَادج

 ّىاذج اىرعيٌ
 
 

 ىًـــاىــي

 أُ يرعرف اىطاىة عيى خظائض األجساً

 اُ يسرطيع اىطاىة قياس اىَىاد اىَخريفح

 

 يقرأ اىطاىة ذَثيالخ اىثياّيح تاىظىر واألعَذج

 

 يرعرف طفاخ اىظذيق اىجيذ واىظذيق اىغير جيذ. يرعرف االّظَح واىقىاّيِ في اىثيد واىَذرسح.

 االحذ
 اجازج جازجا طفي

 درس في اىثيد  

 73-71اىىاجة طفحح 

 

 درس اىَذرسح

 67اىىاجة طفحح  

 درس أحة ٍرافقح طذيقي 

 72-73-73اىىاجة طفحح 

 اجازج اجازج واجة

 االثْيِ
 413-413االسرنشاف حو ص  طفي

-345رسٌ اىرَثيالخ اىثياّيح تاىظىر ٍِ اىظفحح 

361 

 346-347ص   واجة

 اىثالثاء
 412األدواخ اىري ذساعذك في ٍالحظح اىَادج ص طفي

-344قراءج اىرَثيالخ اىثياّيح تاىظىر ٍِ طفحح  

342 

 343-341ص    واجة

 األرتعاء
 413-411ميف يَنْل قياس اىَادج ص طفي

-337رسٌ اىرَثيالخ اىثياّيح تاىظىر ٍِ طفحح 

333 

 333-332ص   واجة

 اىخَيس
 437حو ص طفي

رَثيالخ اىثياّيح تاالعَذج ٍِ اىظفحح قراءج اى

331-335 

 337-336ص  435حو ص  واجة

  
 


