
 

QM-119-F3                 للغة العربية على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةامادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                         

 

kh 

 الخطة االسبوعية
 03/ 5/  2019إلــى        62/  5/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثُخ انزشثُخ اإلعاليُخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َغًغ انحذَش انششَف 

 َحفع عىسح انُصش

 َقشأ قشاءح جهشَخ صحُحخ 

 ضًٍ ظشف انضيبٌ وانًكبٌ َحبكٍ جًال فؼهُخ رز

To identify different animals. 
To write some facts about animals. 

Reading: Anchor: Prepare and read - Fill it up!  
Pages 149-153 

Writing : Anchor: Page 131 

 االحذ

 صفٍ

 انُىو األول 

 شآٌ وػهًهصفٍ : رغًُغ انحذَش انششَف خُشكى يٍ رؼهًٍ انق

 ثُزٍ: رذسة ػهً عىسح انُصش نزؼهًهب نضيُهك ثبنفصم 

 

 

 انُىو انضبٍَ :

 صفٍ : رالوح عىسح انُصش رؼهُى انقشآٌ نهغُش

 ثُزٍ : حفع انغىسح 

 

 

 

 انُىو انضبنش

 صفٍ : يزبثؼخ عىسح انُصش

 ثُزٍ : ________

 يٍ كزبة انُشبط  56ثُُخ انكهًخ صـ
 Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book Page :183 

 يزبثؼخ انىاججبد انًحذدح فٍ انصف ثكزبة انُشبط  واجت
Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book - Page :182 

Make it! 

 االصٍُُ
 50/55يزبثؼخ ثُُخ انكهًخ صـ صفٍ

Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book Pages :184-185 

 واجت
نزحغٍُ يغزىي انقشاءح دوٌ رشرُجهب  55 – 52ص  نقصخ ا قشاءح

 نذي انطبنت
Collect pictures of words with /ee/ and /ea/ 

 انضالصبء
  Reading the story in the classroom  52/55انكزبثخصـ صفٍ

  Practice reading at home  يٍ كزبة انُشبط 55/ 52قشاءح انقصخ صـ واجت

 األسثؼبء
 انىحذح انشاثؼخ أفزخش ثُفغٍ صفٍ

Bridge to Success Unit 9 
Learner’ s Book Page :186 

 واجت
 يٍ كزبة انُشبط 23صـ

 
Practice for dictation tomorrow 

 انخًُظ
  صفٍ

Dictation: 
Lions can run. 
Fish can swim. 

Rabbits can jump. 
Snakes can crawl. 

Birds can fly. 

  واجت
Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book Page :187 



 

QM-119-F3                 للغة العربية على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةامادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                         

 

kh 

 ( أ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزشثُخ األخالقُخ انذساعبد االجزًبػُخ انشَبضُبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 انضىء َجٍُ كُف َغزخذو  

 َزكش يصبدس انضىء 

 اهًُخ انضىء

 

 زغبوَخ َغزكشف يفهىو األجضاء انً

 َغزكشف يفهىو األَصبف

 َىضح يؼٍُ انزشاس انًبدٌ وانزشاس انًؼُىٌ َزؼشفال انغُشح انزارُخ الثٍ ثطىطخ واَجبصاره .

 االحذ
 550انحم فٍ انكزبة ص  صفٍ

 دسط األجضاء انًزغبوَخ 

 293-285ص 

 دسط سحالد اثٍ ثطىطخ 

 فٍ انكزبة انًذسعٍ 83انىاجت حم صفحخ 

 

 

 

 ثطىطخدسط اَجبصاد اثٍ 

 فٍ انكزبة انًذسعٍ 86انىاجت صفحخ 

 دسط انزشاس انًؼُىٌ فٍ االيبساد انؼشثُخ انًزحذح

 

انىاجت اسعى  شُئب  َىضح انزشاس انًبدٌ  

 واحفظه فٍ يهف انزشثُخ االخالقُخ

 296- 296 556واجت ص  واجت

 االصٍُُ
 559 - 558حم االعزكشبف ص  صفٍ

 

 258- 256اخزجبس قصُش يٍ صفحخ 

 

 --------- ------------ واجت

 انضالصبء
 586- 583يب انضىء ص  صفٍ

 األَصبف 

  292 -  290ص 

 واجت
  -و شفبفخ (   –احضبس َظبساد شًُخ ) عىداء 

 ارا ايكٍقُبع 
295 -298 

 األسثؼبء
 580 - 586اركش ثؼض يصبدس انضىء ص  صفٍ

 األسثبع 

  533- 299ص 

 --------- --------- واجت

 انخًُظ
 585انحم فٍ انكزبة ص  صفٍ

 دسط األسثبع 

 536_ 536ص

 535- 530ص  585واجت ص  واجت



 

QM-119-F3                 للغة العربية على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةامادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                         

 

kh 

 الخطة االسبوعية

 03/ 5/  2019إلــى        62/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ب األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انؼشثُخ انزشثُخ اإلعاليُخ انًبدح

 ج انزؼهىَىار
 
 

 ىوـــانــُ

 َغًغ انحذَش انششَف 

 َحفع عىسح انُصش

 َقشأ قشاءح جهشَخ صحُحخ 

 َحبكٍ جًال فؼهُخ رزضًٍ ظشف انضيبٌ وانًكبٌ 

To identify different animals. 
To write some facts about animals. 

Reading: Anchor: Prepare and read - Fill it up!  
Pages 149-153 

Writing : Anchor: Page 131 

 االحذ

 صفٍ

 انُىو األول 

 صفٍ : رغًُغ انحذَش انششَف خُشكى يٍ رؼهًٍ انقشآٌ وػهًه

 ثُزٍ: رذسة ػهً عىسح انُصش نزؼهًهب نضيُهك ثبنفصم 

 

 

 انُىو انضبٍَ :

 صفٍ : رالوح عىسح انُصش رؼهُى انقشآٌ نهغُش

 ثُزٍ : حفع انغىسح 

 

 

 

 انُىو انضبنش

 ٍ : يزبثؼخ عىسح انُصشصف

 ثُزٍ : ________

 يٍ كزبة انُشبط  56ثُُخ انكهًخ صـ
 Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book Page :183 

 يزبثؼخ انىاججبد انًحذدح فٍ انصف ثكزبة انُشبط  واجت
Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book - Page :182 

Make it! 

 االصٍُُ
 50/55يزبثؼخ ثُُخ انكهًخ صـ صفٍ

Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book Pages :184-185 

 واجت
دوٌ رشرُجهب نزحغٍُ يغزىي انقشاءح  55 – 52قشاءح انقصخ  ص 

 نذي انطبنت
Collect pictures of words with /ee/ and /ea/ 

 انضالصبء
  Reading the story in the classroom  52/55انكزبثخصـ صفٍ

  Practice reading at home  يٍ كزبة انُشبط 55/ 52قشاءح انقصخ صـ واجت

 األسثؼبء
 انىحذح انشاثؼخ أفزخش ثُفغٍ صفٍ

Bridge to Success Unit 9 
Learner’ s Book Page :186 

 واجت
 يٍ كزبة انُشبط 23صـ

 
Practice for dictation tomorrow 

 انخًُظ
  صفٍ

Dictation: 
Lions can run. 
Fish can swim. 

Rabbits can jump. 
Snakes can crawl. 

Birds can fly. 

  واجت
Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book Page :187 



 

QM-119-F3                 للغة العربية على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةامادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                         

 

kh 

 ( ب ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزشثُخ األخالقُخ انذساعبد االجزًبػُخ انشَبضُبد انؼهىو انًبدح

 ج انزؼهىَىار
 
 

 ىوـــانــُ

 َجٍُ كُف َغزخذو انضىء  

 َزكش يصبدس انضىء 

 اهًُخ انضىء

 

 َغزكشف يفهىو األجضاء انًزغبوَخ 

 َغزكشف يفهىو األَصبف

 َىضح يؼٍُ انزشاس انًبدٌ وانزشاس انًؼُىٌ َزؼشفال انغُشح انزارُخ الثٍ ثطىطخ واَجبصاره .

 االحذ
 550انحم فٍ انكزبة ص  صفٍ

 ضاء انًزغبوَخ دسط األج

 293-285ص 

 دسط سحالد اثٍ ثطىطخ 

 فٍ انكزبة انًذسعٍ 83انىاجت حم صفحخ 

 

 

 

 دسط اَجبصاد اثٍ ثطىطخ

 فٍ انكزبة انًذسعٍ 86انىاجت صفحخ 

 دسط انزشاس انًؼُىٌ فٍ االيبساد انؼشثُخ انًزحذح

 

انىاجت اسعى  شُئب  َىضح انزشاس انًبدٌ  

 ُخواحفظه فٍ يهف انزشثُخ االخالق

 296- 296 556واجت ص  واجت

 االصٍُُ
 559 - 558حم االعزكشبف ص  صفٍ

 

 258- 256اخزجبس قصُش يٍ صفحخ 

 

 --------- ------------ واجت

 انضالصبء
 586- 583يب انضىء ص  صفٍ

 األَصبف 

  292 -  290ص 

 واجت
  -و شفبفخ (   –احضبس َظبساد شًُخ ) عىداء 

 قُبع ارا ايكٍ
295 -298 

 األسثؼبء
 580 - 586اركش ثؼض يصبدس انضىء ص  صفٍ

 األسثبع 

  533- 299ص 

 --------- --------- واجت

 انخًُظ
 585انحم فٍ انكزبة ص  صفٍ

 دسط األسثبع 

 536_ 536ص

 535- 530ص  585واجت ص  واجت



 

QM-119-F3                 للغة العربية على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةامادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                         

 

kh 

 الخطة االسبوعية

 03/ 5/  2019ــى   إل     62/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ج األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انؼشثُخ انزشثُخ اإلعاليُخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َغًغ انحذَش انششَف 

 َحفع عىسح انُصش

 َقشأ قشاءح جهشَخ صحُحخ 

 َحبكٍ جًال فؼهُخ رزضًٍ ظشف انضيبٌ وانًكبٌ 

To identify different animals. 
To write some facts about animals. 

Reading: Anchor: Prepare and read - Fill it up!  
Pages 149-153 

Writing : Anchor: Page 131 

 االحذ

 صفٍ

 انُىو األول 

 صفٍ : رغًُغ انحذَش انششَف خُشكى يٍ رؼهًٍ انقشآٌ وػهًه

 فصم ثُزٍ: رذسة ػهً عىسح انُصش نزؼهًهب نضيُهك ثبن

 

 

 انُىو انضبٍَ :

 صفٍ : رالوح عىسح انُصش رؼهُى انقشآٌ نهغُش

 ثُزٍ : حفع انغىسح 

 

 

 

 انُىو انضبنش

 صفٍ : يزبثؼخ عىسح انُصش

 ثُزٍ : ________

 يٍ كزبة انُشبط  56ثُُخ انكهًخ صـ
 Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book Page :183 

 ح فٍ انصف ثكزبة انُشبط يزبثؼخ انىاججبد انًحذد واجت
Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book - Page :182 

Make it! 

 االصٍُُ
 50/55يزبثؼخ ثُُخ انكهًخ صـ صفٍ

Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book Pages :184-185 

 واجت
دوٌ رشرُجهب نزحغٍُ يغزىي انقشاءح  55 – 52قشاءح انقصخ  ص 

 نطبنتنذي ا
Collect pictures of words with /ee/ and /ea/ 

 انضالصبء
  Reading the story in the classroom  52/55انكزبثخصـ صفٍ

  Practice reading at home  يٍ كزبة انُشبط 55/ 52قشاءح انقصخ صـ واجت

 األسثؼبء
 انىحذح انشاثؼخ أفزخش ثُفغٍ صفٍ

Bridge to Success Unit 9 
Learner’ s Book Page :186 

 واجت
 يٍ كزبة انُشبط 23صـ

 
Practice for dictation tomorrow 

 انخًُظ
  صفٍ

Dictation: 
Lions can run. 
Fish can swim. 

Rabbits can jump. 
Snakes can crawl. 

Birds can fly. 

  واجت
Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book Page :187 



 

QM-119-F3                 للغة العربية على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةامادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                         

 

kh 

 ( ج ) األول:  الصف والشعبةتابع 
  

 انزشثُخ األخالقُخ انذساعبد االجزًبػُخ انشَبضُبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َجٍُ كُف َغزخذو انضىء  

 َزكش يصبدس انضىء 

 اهًُخ انضىء

 

 َغزكشف يفهىو األجضاء انًزغبوَخ 

 َغزكشف يفهىو األَصبف

 َىضح يؼٍُ انزشاس انًبدٌ وانزشاس انًؼُىٌ ثٍ ثطىطخ واَجبصاره .َزؼشفال انغُشح انزارُخ ال

 االحذ
 550انحم فٍ انكزبة ص  صفٍ

 دسط األجضاء انًزغبوَخ 

 293-285ص 

 دسط سحالد اثٍ ثطىطخ 

 فٍ انكزبة انًذسعٍ 83انىاجت حم صفحخ 

 

 

 

 دسط اَجبصاد اثٍ ثطىطخ

 فٍ انكزبة انًذسعٍ 86انىاجت صفحخ 

 ؼُىٌ فٍ االيبساد انؼشثُخ انًزحذحدسط انزشاس انً

 

انىاجت اسعى  شُئب  َىضح انزشاس انًبدٌ  

 واحفظه فٍ يهف انزشثُخ االخالقُخ

 296- 296 556واجت ص  واجت

 االصٍُُ
 559 - 558حم االعزكشبف ص  صفٍ

 

 258- 256اخزجبس قصُش يٍ صفحخ 

 

 --------- ------------ واجت

 انضالصبء
 586- 583ضىء ص يب ان صفٍ

 األَصبف 

  292 -  290ص 

 واجت
  -و شفبفخ (   –احضبس َظبساد شًُخ ) عىداء 

 قُبع ارا ايكٍ
295 -298 

 األسثؼبء
 580 - 586اركش ثؼض يصبدس انضىء ص  صفٍ

 األسثبع 

  533- 299ص 

 --------- --------- واجت

 انخًُظ
 585انحم فٍ انكزبة ص  صفٍ

 ع دسط األسثب

 536_ 536ص

 535- 530ص  585واجت ص  واجت



 

QM-119-F3                 للغة العربية على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةامادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                         

 

kh 

 الخطة االسبوعية
 03/ 5/  2019إلــى        62/  5/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د األول:  الصف والشعبة
  

 English انهغخ انؼشثُخ انزشثُخ اإلعاليُخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َغًغ انحذَش انششَف 

 ُصشَحفع عىسح ان

  صحُحخ جهشَخ قشاءح َقشأ

 

To identify different animals. 
To write some facts about animals. 

Reading: Anchor: Prepare and read - Fill it up!  
Pages 149-153 

Writing : Anchor: Page 131 

 االحذ

 صفٍ

 انُىو األول 

ٍ انقشآٌ صفٍ : رغًُغ انحذَش انششَف خُشكى يٍ رؼهً

 وػهًه

 ثُزٍ: رذسة ػهً عىسح انُصش نزؼهًهب نضيُهك ثبنفصم 

 

 

 انُىو انضبٍَ :

 صفٍ : رالوح عىسح انُصش رؼهُى انقشآٌ نهغُش

 ثُزٍ : حفع انغىسح 

 

 

 

 انُىو انضبنش

 صفٍ : يزبثؼخ عىسح انُصش

 ثُزٍ : ________

 اخزجبس االعزًبع نهفصم انذساعٍ انضبنش
 Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book Page :183 

  واجت
Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book - Page :182 

Make it! 

 االصٍُُ
 693 - 688يُبقشخ وقشاءح ص  صفٍ

Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book Pages :184-185 

 /Collect pictures of words with /ee/ and /ea 693 - 688انزذسَت ػهً قشاءح انصفحبد  واجت

 انضالصبء
  Reading the story in the classroom  695 - 695 – 690يُبقشخ وقشاءح ص  صفٍ

  Practice reading at home  انزذسَت ػهً االيالء – 635حم صفحخ  واجت

 األسثؼبء
 صفٍ

 االيالء

 ايبطخ األري ػٍ انطشَق()أكضش شٍء أحجه : عًبع صىد أراٌ انًغشة وأحت 

Bridge to Success Unit 9 
Learner’ s Book Page :186 

 Practice for dictation tomorrow  واجت

 انخًُظ
 يزبثؼخ يُبقشخ انذسط فأس فٍ ثُذ ربيش. صفٍ

Dictation: 
Lions can run. 
Fish can swim. 

Rabbits can jump. 
Snakes can crawl. 

Birds can fly. 

  واجت
Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book Page :187 



 

QM-119-F3                 للغة العربية على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةامادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                         

 

kh 

 ( د ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انزشثُخ األخالقُخ انذساعبد االجزًبػُخ انشَبضُبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َجٍُ كُف َغزخذو انضىء  

 َزكش يصبدس انضىء 

 اهًُخ انضىء

 

 ألجضاء انًزغبوَخ َغزكشف يفهىو ا

 َغزكشف يفهىو األَصبف

 َىضح يؼٍُ انزشاس انًبدٌ وانزشاس انًؼُىٌ َزؼشفال انغُشح انزارُخ الثٍ ثطىطخ واَجبصاره .

 االحذ
 550انحم فٍ انكزبة ص  صفٍ

 دسط األجضاء انًزغبوَخ 

 293-285ص 

 دسط سحالد اثٍ ثطىطخ 

 فٍ انكزبة انًذسعٍ 83انىاجت حم صفحخ 

 

 

 

 جبصاد اثٍ ثطىطخدسط اَ

 فٍ انكزبة انًذسعٍ 86انىاجت صفحخ 

 دسط انزشاس انًؼُىٌ فٍ االيبساد انؼشثُخ انًزحذح

 

انىاجت اسعى  شُئب  َىضح انزشاس انًبدٌ  

 واحفظه فٍ يهف انزشثُخ االخالقُخ

 296- 296 556واجت ص  واجت

 االصٍُُ
 559 - 558حم االعزكشبف ص  صفٍ

 

 258- 256اخزجبس قصُش يٍ صفحخ 

 

 --------- ------------ واجت

 انضالصبء
 586- 583يب انضىء ص  صفٍ

 األَصبف 

  292 -  290ص 

 واجت
  -و شفبفخ (   –احضبس َظبساد شًُخ ) عىداء 

 قُبع ارا ايكٍ
295 -298 

 األسثؼبء
 580 - 586اركش ثؼض يصبدس انضىء ص  صفٍ

 األسثبع 

  533- 299ص 

 --------- --------- واجت

 انخًُظ
 585انحم فٍ انكزبة ص  صفٍ

 دسط األسثبع 

 536_ 536ص

 535- 530ص  585واجت ص  واجت



 

QM-119-F3                 للغة العربية على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةامادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                         

 

kh 

 الخطة االسبوعية

 03/ 5/  2019إلــى        62/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) هـ األول:  الصف والشعبة

  

 English انهغخ انؼشثُخ انزشثُخ اإلعاليُخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َغًغ انحذَش انششَف 

 َحفع عىسح انُصش

  صحُحخ جهشَخ قشاءح َقشأ

 

To identify different animals. 
To write some facts about animals. 

Reading: Anchor: Prepare and read - Fill it up!  
Pages 149-153 

Writing : Anchor: Page 131 

 االحذ

 صفٍ

 انُىو األول 

صفٍ : رغًُغ انحذَش انششَف خُشكى يٍ رؼهًٍ انقشآٌ 

 وػهًه

 ثُزٍ: رذسة ػهً عىسح انُصش نزؼهًهب نضيُهك ثبنفصم 

 

 

 انُىو انضبٍَ :

 صفٍ : رالوح عىسح انُصش رؼهُى انقشآٌ نهغُش

 ثُزٍ : حفع انغىسح 

 

 

 

 انُىو انضبنش

 صفٍ : يزبثؼخ عىسح انُصش

 _____ثُزٍ : ___

 اخزجبس االعزًبع نهفصم انذساعٍ انضبنش
 Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book Page :183 

  واجت
Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book - Page :182 

Make it! 

 االصٍُُ
 693 - 688يُبقشخ وقشاءح ص  صفٍ

Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book Pages :184-185 

 /Collect pictures of words with /ee/ and /ea 693 - 688انزذسَت ػهً قشاءح انصفحبد  واجت

 انضالصبء
  Reading the story in the classroom  695 - 695 – 690يُبقشخ وقشاءح ص  صفٍ

  Practice reading at home  انزذسَت ػهً االيالء – 635حم صفحخ  واجت

 ألسثؼبءا
 صفٍ

 االيالء

 )أكضش شٍء أحجه : عًبع صىد أراٌ انًغشة وأحت ايبطخ األري ػٍ انطشَق(

Bridge to Success Unit 9 
Learner’ s Book Page :186 

 Practice for dictation tomorrow  واجت

 انخًُظ
 يزبثؼخ يُبقشخ انذسط فأس فٍ ثُذ ربيش. صفٍ

Dictation: 
Lions can run. 
Fish can swim. 

Rabbits can jump. 
Snakes can crawl. 

Birds can fly. 

  واجت
Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book Page :187 



 

QM-119-F3                 للغة العربية على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةامادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                         

 

kh 

 ( هـ ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انزشثُخ األخالقُخ انذساعبد االجزًبػُخ انشَبضُبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 ٍ كُف َغزخذو انضىء َجُ 

 َزكش يصبدس انضىء 

 اهًُخ انضىء

 

 َغزكشف يفهىو األجضاء انًزغبوَخ 

 َغزكشف يفهىو األَصبف

 َىضح يؼٍُ انزشاس انًبدٌ وانزشاس انًؼُىٌ َزؼشفال انغُشح انزارُخ الثٍ ثطىطخ واَجبصاره .

 االحذ
 550انحم فٍ انكزبة ص  صفٍ

 دسط األجضاء انًزغبوَخ 

 293-285ص 

 سط سحالد اثٍ ثطىطخ د

 فٍ انكزبة انًذسعٍ 83انىاجت حم صفحخ 

 

 

 

 دسط اَجبصاد اثٍ ثطىطخ

 فٍ انكزبة انًذسعٍ 86انىاجت صفحخ 

 دسط انزشاس انًؼُىٌ فٍ االيبساد انؼشثُخ انًزحذح

 

انىاجت اسعى  شُئب  َىضح انزشاس انًبدٌ  

 واحفظه فٍ يهف انزشثُخ االخالقُخ

 296- 296 556واجت ص  واجت

 االصٍُُ
 559 - 558حم االعزكشبف ص  صفٍ

 

 258- 256اخزجبس قصُش يٍ صفحخ 

 

 --------- ------------ واجت

 انضالصبء
 586- 583يب انضىء ص  صفٍ

 األَصبف 

  292 -  290ص 

 واجت
  -و شفبفخ (   –احضبس َظبساد شًُخ ) عىداء 

 قُبع ارا ايكٍ
295 -298 

 األسثؼبء
 580 - 586اركش ثؼض يصبدس انضىء ص  صفٍ

 األسثبع 

  533- 299ص 

 --------- --------- واجت

 انخًُظ
 585انحم فٍ انكزبة ص  صفٍ

 دسط األسثبع 

 536_ 536ص

 535- 530ص  585واجت ص  واجت



 

QM-119-F3                 للغة العربية على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةامادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                         

 

kh 

 الخطة االسبوعية

 03/ 5/  2019إلــى        62/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) و األول:  لشعبةالصف وا

   

 English انهغخ انؼشثُخ انزشثُخ اإلعاليُخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َغًغ انحذَش انششَف 

 َحفع عىسح انُصش

  صحُحخ جهشَخ قشاءح َقشأ

 

To identify different animals. 
To write some facts about animals. 

Reading: Anchor: Prepare and read - Fill it up!  
Pages 149-153 

Writing : Anchor: Page 131 

 االحذ

 صفٍ

 انُىو األول 

صفٍ : رغًُغ انحذَش انششَف خُشكى يٍ رؼهًٍ انقشآٌ 

 وػهًه

 ثُزٍ: رذسة ػهً عىسح انُصش نزؼهًهب نضيُهك ثبنفصم 

 

 

 انُىو انضبٍَ :

 صفٍ : رالوح عىسح انُصش رؼهُى انقشآٌ نهغُش

 : حفع انغىسح  ثُزٍ

 

 

 

 انُىو انضبنش

 صفٍ : يزبثؼخ عىسح انُصش

 ثُزٍ : ________

 اخزجبس االعزًبع نهفصم انذساعٍ انضبنش
 Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book Page :183 

  واجت
Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book - Page :182 

Make it! 

 االصٍُُ
 693 - 688وقشاءح ص يُبقشخ  صفٍ

Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book Pages :184-185 

 /Collect pictures of words with /ee/ and /ea 693 - 688انزذسَت ػهً قشاءح انصفحبد  واجت

 انضالصبء
  Reading the story in the classroom  695 - 695 – 690يُبقشخ وقشاءح ص  صفٍ

  Practice reading at home  انزذسَت ػهً االيالء – 635حم صفحخ  واجت

 األسثؼبء
 صفٍ

 االيالء

 )أكضش شٍء أحجه : عًبع صىد أراٌ انًغشة وأحت ايبطخ األري ػٍ انطشَق(

Bridge to Success Unit 9 
Learner’ s Book Page :186 

 Practice for dictation tomorrow  واجت

 انخًُظ
 يزبثؼخ يُبقشخ انذسط فأس فٍ ثُذ ربيش. صفٍ

Dictation: 
Lions can run. 
Fish can swim. 

Rabbits can jump. 
Snakes can crawl. 

Birds can fly. 

  واجت
Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book Page :187 



 

QM-119-F3                 للغة العربية على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةامادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                         

 

kh 

 ( و ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انزشثُخ األخالقُخ عبد االجزًبػُخانذسا انشَبضُبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َجٍُ كُف َغزخذو انضىء  

 َزكش يصبدس انضىء 

 اهًُخ انضىء

 

 َغزكشف يفهىو األجضاء انًزغبوَخ 

 َغزكشف يفهىو األَصبف

 َىضح يؼٍُ انزشاس انًبدٌ وانزشاس انًؼُىٌ َزؼشفال انغُشح انزارُخ الثٍ ثطىطخ واَجبصاره .

 الحذا
 550انحم فٍ انكزبة ص  صفٍ

 دسط األجضاء انًزغبوَخ 

 293-285ص 

 دسط سحالد اثٍ ثطىطخ 

 فٍ انكزبة انًذسعٍ 83انىاجت حم صفحخ 

 

 

 

 دسط اَجبصاد اثٍ ثطىطخ

 فٍ انكزبة انًذسعٍ 86انىاجت صفحخ 

 دسط انزشاس انًؼُىٌ فٍ االيبساد انؼشثُخ انًزحذح

 

انًبدٌ   انىاجت اسعى  شُئب  َىضح انزشاس

 واحفظه فٍ يهف انزشثُخ االخالقُخ

 296- 296 556واجت ص  واجت

 االصٍُُ
 559 - 558حم االعزكشبف ص  صفٍ

 

 258- 256اخزجبس قصُش يٍ صفحخ 

 

 --------- ------------ واجت

 انضالصبء
 586- 583يب انضىء ص  صفٍ

 األَصبف 

  292 -  290ص 

 واجت
  -و شفبفخ (   –) عىداء  احضبس َظبساد شًُخ

 قُبع ارا ايكٍ
295 -298 

 األسثؼبء
 580 - 586اركش ثؼض يصبدس انضىء ص  صفٍ

 األسثبع 

  533- 299ص 

 --------- --------- واجت

 انخًُظ
 585انحم فٍ انكزبة ص  صفٍ

 دسط األسثبع 

 536_ 536ص

 535- 530ص  585واجت ص  واجت



 

QM-119-F3                 للغة العربية على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةامادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                         

 

kh 

 الخطة االسبوعية

 03/ 5/  2019إلــى        62/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ز األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انؼشثُخ انزشثُخ اإلعاليُخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َغًغ انحذَش انششَف 

 َحفع عىسح انُصش

  صحُحخ جهشَخ قشاءح َقشأ

 

To identify different animals. 
To write some facts about animals. 

Reading: Anchor: Prepare and read - Fill it up!  
Pages 149-153 

Writing : Anchor: Page 131 

 االحذ

 صفٍ

 انُىو األول 

صفٍ : رغًُغ انحذَش انششَف خُشكى يٍ رؼهًٍ انقشآٌ 

 وػهًه

 ثُزٍ: رذسة ػهً عىسح انُصش نزؼهًهب نضيُهك ثبنفصم 

 

 

 انُىو انضبٍَ :

 صفٍ : رالوح عىسح انُصش رؼهُى انقشآٌ نهغُش

 ثُزٍ : حفع انغىسح 

 

 

 

 انُىو انضبنش

 صفٍ : يزبثؼخ عىسح انُصش

 ثُزٍ : ________

 اخزجبس االعزًبع نهفصم انذساعٍ انضبنش
 Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book Page :183 

  واجت
Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book - Page :182 

Make it! 

 االصٍُُ
 693 - 688يُبقشخ وقشاءح ص  صفٍ

Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book Pages :184-185 

 /Collect pictures of words with /ee/ and /ea 693 - 688انزذسَت ػهً قشاءح انصفحبد  واجت

 انضالصبء
  Reading the story in the classroom  695 - 695 – 690ءح ص يُبقشخ وقشا صفٍ

  Practice reading at home  انزذسَت ػهً االيالء – 635حم صفحخ  واجت

 األسثؼبء
 صفٍ

 االيالء

 )أكضش شٍء أحجه : عًبع صىد أراٌ انًغشة وأحت ايبطخ األري ػٍ انطشَق(

Bridge to Success Unit 9 
Learner’ s Book Page :186 

 Practice for dictation tomorrow  واجت

 انخًُظ
 يزبثؼخ يُبقشخ انذسط فأس فٍ ثُذ ربيش. صفٍ

Dictation: 
Lions can run. 
Fish can swim. 

Rabbits can jump. 
Snakes can crawl. 

Birds can fly. 

  واجت
Bridge to Success – Unit 9 
Learner’ s Book Page :187 



 

QM-119-F3                 للغة العربية على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةامادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                         

 

kh 

 ( ز ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انزشثُخ األخالقُخ انذساعبد االجزًبػُخ انشَبضُبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َجٍُ كُف َغزخذو انضىء  

 َزكش يصبدس انضىء 

 اهًُخ انضىء

 

 َغزكشف يفهىو األجضاء انًزغبوَخ 

 َغزكشف يفهىو األَصبف

 َىضح يؼٍُ انزشاس انًبدٌ وانزشاس انًؼُىٌ ثٍ ثطىطخ واَجبصاره .َزؼشفال انغُشح انزارُخ ال

 االحذ
 550انحم فٍ انكزبة ص  صفٍ

 دسط األجضاء انًزغبوَخ 

 293-285ص 

 دسط سحالد اثٍ ثطىطخ 

 فٍ انكزبة انًذسعٍ 83انىاجت حم صفحخ 

 

 

 

 دسط اَجبصاد اثٍ ثطىطخ

 فٍ انكزبة انًذسعٍ 86انىاجت صفحخ 

 ؼُىٌ فٍ االيبساد انؼشثُخ انًزحذحدسط انزشاس انً

 

انىاجت اسعى  شُئب  َىضح انزشاس انًبدٌ  

 واحفظه فٍ يهف انزشثُخ االخالقُخ

 296- 296 556واجت ص  واجت

 االصٍُُ
 559 - 558حم االعزكشبف ص  صفٍ

 

 258- 256اخزجبس قصُش يٍ صفحخ 

 

 --------- ------------ واجت

 انضالصبء
 586- 583ضىء ص يب ان صفٍ

 األَصبف 

  292 -  290ص 

 واجت
  -و شفبفخ (   –احضبس َظبساد شًُخ ) عىداء 

 قُبع ارا ايكٍ
295 -298 

 األسثؼبء
 580 - 586اركش ثؼض يصبدس انضىء ص  صفٍ

 األسثبع 

  533- 299ص 

 --------- --------- واجت

 انخًُظ
 585انحم فٍ انكزبة ص  صفٍ

 ع دسط األسثب

 536_ 536ص

 535- 530ص  585واجت ص  واجت

 


