kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 25 / 10 / 8102

إلــى

29/ 10 / 8102

الصف والشعبة  :األول ( أ )
انرشتُح اإلصاليُح

انًادج

َىاذج انرعهى
انــُـــىو

انهغح انعشتُح

English
To form meaningful sentences.
To understand a short story.



َرهى انضىس انًقشسج ذالوج صحُحح.
َ ضًع حذَس انشحًح.

 أٌ َرعشف عهً حشف انضٍُ وانشٍُ
 أٌ َقشأ انكهًاخ وانجًم جُذا

)?Reading: Anchor (Where’s Daisy
Writing :Anchor Pages 42 -43

االحذ

االشٍُُ

انصالشاء

األستعاء

انخًُش

صفٍ
واجة
صفٍ
واجة
صفٍ
واجة
صفٍ
واجة
صفٍ
واجة

انُىو األول
صفٍ  :اصركًال دسس انشحًح تانحُىاٌ.
واجة  :األَشطح ص فحح 001 – 008
انُىو انصاٍَ :
صفٍ  :ذضًُع انًقشساخ انًطهىتح.
واجة  :انرذسَة عهً انرالوج

انُىو انصانس :
صفٍ  :ذضًُع انًقشساخ َرثع
واجة  :ال َىجذ

انًقشساخ :
(انفاذحح  ,انفُم  ,االخالص  ,حذَس انشحًح  ,أسكاٌ االصالو)

يُاقشح قصح صًضى َحة انضكش

Final Listening Test

قشاءج ص 071

-------------------------------------------------

ذجشَذ حشف انضٍُ

Revision Worksheet

حم فٍ كراب ادسس فٍ انثُد نحشف انضٍُ ص -088 – 081
081

Complete the sheet at home

يُاقشح قصح حشف انشٍُ شىشى وانشثكح انزهثُح

Read the story in the classroom

قشاءج ص 028

Practice reading at home

ذجشَذ حشف انشٍُ
حم فٍ كراب ادسس فٍ انثُد ص 010 - 011 – 081 – 082
كراتح حشف انضٍُ وانشٍُ يع انحشكاخ وانًذود

Writing about their favorite animals.
Collect pictures about their favorite animals.
Writing inside the classroom about your
favourite things.
-----------------------------------------------------------

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :األول ( أ )
انعهىو

انشَاضُاخ

انذساصاخ االجرًاعُح

انًادج

َعذدد اجزاء انُثاخ
َثٍُ اوجه انرشاته واالخرالف تٍُ انُثاذاخ
َعذد اجزاء انثزسج

َطشح عذد يٍ انعذد 1
َطشح عذد يٍ انعذد 01
َشتط تٍُ انجًع وانطشح

ًَُز انًُاصثاخ انىطُُح يصم َىو انشهُذ

صفٍ

اخرثاس انعهىو

انطشح يٍ انعذد  1يٍ انصفحح  071حرً 071

واجة

---------

واجة صفحح 072 - 077

صفٍ

يشاجعح دسس انكائُاخ انحُح وانغُش انحُح

انطشح يٍ  01يٍ انصفحح  071حرً 028

واجة

--------

واجة صفحح 021-021

صفٍ

يشاجعح دسس اجزاء انُثاخ

ستط تٍُ انجًع وانطشح يٍ انصفحح  021حرً
انصفحح 022

دسس َىو انشهُذ
انىاجة010

واجة

----------

واجة صفحح 011 -021

يشاجعح انًُاصثاخ انىطُُح انصالز (انُىو انىطٍُ –
َىو انعهى – َىو انشهُذ )

صفٍ

يشاجعح دسس انً اٌ يذي ذثذو انُثاذاخ يخرهفح

انعثاساخ انصحُحح وانخطأ يٍ انصفحح -010حرً
011

واجة

---------

واجة صفحح 011-011

صفٍ

يشاجعح دسس اجزاء انثزسج

ذًاسٍَ انًشاجعح انزاذُح وصقم انًهاساخ يٍ
انصفحح 818-017

واجة

---------

-

َىاذج انرعهى
انــُـــىو

االحذ

االشٍُُ

انصالشاء

األستعاء

انخًُش

انرشتُح األخالقُح

ًَُز انطانة يا َرقُه يٍ األشُاء

دسس
يارا أذقٍ ؟
انىاجة صفحح 71- 11

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 81 / 00 / 8102

إلــى

81/ 00 / 8102

الصف والشعبة  :األول ( ب )
انرشتُح اإلصاليُح

انًادج

َىاذج انرعهى
انــُـــىو

انهغح انعشتُح

English
To form meaningful sentences.
To understand a short story.



َرهى انضىس انًقشسج ذالوج صحُحح.
َ ضًع حذَس انشحًح.

 أٌ َرعشف عهً حشف انضٍُ وانشٍُ
 أٌ َقشأ انكهًاخ وانجًم جُذا

)?Reading: Anchor (Where’s Daisy
Writing :Anchor Pages 42 -43

االحذ

االشٍُُ

انصالشاء

األستعاء

انخًُش

صفٍ
واجة
صفٍ
واجة
صفٍ
واجة
صفٍ
واجة
صفٍ
واجة

انُىو األول
صفٍ  :اصركًال دسس انشحًح تانحُىاٌ.
واجة  :األَشطح ص فحح 001 – 008
انُىو انصاٍَ :
صفٍ  :ذضًُع انًقشساخ انًطهىتح.
واجة  :انرذسَة عهً انرالوج

انُىو انصانس :
صفٍ  :ذضًُع انًقشساخ َرثع
واجة  :ال َىجذ

انًقشساخ :
(انفاذحح  ,انفُم  ,االخالص  ,حذَس انشحًح  ,أسكاٌ االصالو)

يُاقشح قصح صًضى َحة انضكش

Final Listening Test

قشاءج ص 071

-------------------------------------------------

ذجشَذ حشف انضٍُ

Revision Worksheet

حم فٍ كراب ادسس فٍ انثُد نحشف انضٍُ ص -088 – 081
081

Complete the sheet at home

يُاقشح قصح حشف انشٍُ شىشى وانشثكح انزهثُح

Read the story in the classroom

قشاءج ص 028

Practice reading at home

ذجشَذ حشف انشٍُ
حم فٍ كراب ادسس فٍ انثُد ص 010 - 011 – 081 – 082
كراتح حشف انضٍُ وانشٍُ يع انحشكاخ وانًذود

Writing about their favorite animals.
Collect pictures about their favorite animals.
Writing inside the classroom about your
favourite things.
-----------------------------------------------------------

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :األول ( ب )
انعهىو

انشَاضُاخ

انذساصاخ االجرًاعُح

انًادج

َعذدد اجزاء انُثاخ
َثٍُ اوجه انرشاته واالخرالف تٍُ انُثاذاخ
َعذد اجزاء انثزسج

َطشح عذد يٍ انعذد 1
َطشح عذد يٍ انعذد 01
َشتط تٍُ انجًع وانطشح

ًَُز انًُاصثاخ انىطُُح يصم َىو انشهُذ

صفٍ

اخرثاس انعهىو

انطشح يٍ انعذد  1يٍ انصفحح  071حرً 071

واجة

---------

واجة صفحح 072 - 077

صفٍ

يشاجعح دسس انكائُاخ انحُح وانغُش انحُح

انطشح يٍ  01يٍ انصفحح  071حرً 028

واجة

--------

واجة صفحح 021-021

صفٍ

يشاجعح دسس اجزاء انُثاخ

ستط تٍُ انجًع وانطشح يٍ انصفحح  021حرً
انصفحح 022

دسس َىو انشهُذ
انىاجة010

واجة

----------

واجة صفحح 011 -021

يشاجعح انًُاصثاخ انىطُُح انصالز (انُىو انىطٍُ –
َىو انعهى – َىو انشهُذ )

صفٍ

يشاجعح دسس انً اٌ يذي ذثذو انُثاذاخ يخرهفح

انعثاساخ انصحُحح وانخطأ يٍ انصفحح -010حرً
011

واجة

---------

واجة صفحح 011-011

صفٍ

يشاجعح دسس اجزاء انثزسج

ذًاسٍَ انًشاجعح انزاذُح وصقم انًهاساخ يٍ
انصفحح 818-017

واجة

---------

-

َىاذج انرعهى
انــُـــىو

االحذ

االشٍُُ

انصالشاء

األستعاء

انخًُش

انرشتُح األخالقُح

ًَُز انطانة يا َرقُه يٍ األشُاء

دسس
يارا أذقٍ ؟
انىاجة صفحح 71- 11

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 81 / 00 / 8102

إلــى

81/ 00 / 8102

الصف والشعبة  :األول ( ج )
انرشتُح اإلصاليُح

انًادج

َىاذج انرعهى
انــُـــىو

انهغح انعشتُح

English
To form meaningful sentences.
To understand a short story.



َرهى انضىس انًقشسج ذالوج صحُحح.
َ ضًع حذَس انشحًح.

 أٌ َرعشف عهً حشف انضٍُ وانشٍُ
 أٌ َقشأ انكهًاخ وانجًم جُذا

)?Reading: Anchor (Where’s Daisy
Writing :Anchor Pages 42 -43

االحذ

االشٍُُ

انصالشاء

األستعاء

انخًُش

صفٍ
واجة
صفٍ
واجة
صفٍ
واجة
صفٍ
واجة
صفٍ
واجة

انُىو األول
صفٍ  :اصركًال دسس انشحًح تانحُىاٌ.
واجة  :األَشطح ص فحح 001 – 008
انُىو انصاٍَ :
صفٍ  :ذضًُع انًقشساخ انًطهىتح.
واجة  :انرذسَة عهً انرالوج

انُىو انصانس :
صفٍ  :ذضًُع انًقشساخ َرثع
واجة  :ال َىجذ

انًقشساخ :
(انفاذحح  ,انفُم  ,االخالص  ,حذَس انشحًح  ,أسكاٌ االصالو)

يُاقشح قصح صًضى َحة انضكش

Final Listening Test

قشاءج ص 071

-------------------------------------------------

ذجشَذ حشف انضٍُ

Revision Worksheet

حم فٍ كراب ادسس فٍ انثُد نحشف انضٍُ ص -088 – 081
081

Complete the sheet at home

يُاقشح قصح حشف انشٍُ شىشى وانشثكح انزهثُح

Read the story in the classroom

قشاءج ص 028

Practice reading at home

ذجشَذ حشف انشٍُ
حم فٍ كراب ادسس فٍ انثُد ص 010 - 011 – 081 – 082
كراتح حشف انضٍُ وانشٍُ يع انحشكاخ وانًذود

Writing about their favorite animals.
Collect pictures about their favorite animals.
Writing inside the classroom about your
favourite things.
-----------------------------------------------------------

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :األول ( ج )
انعهىو

انشَاضُاخ

انذساصاخ االجرًاعُح

انًادج

َعذدد اجزاء انُثاخ
َثٍُ اوجه انرشاته واالخرالف تٍُ انُثاذاخ
َعذد اجزاء انثزسج

َطشح عذد يٍ انعذد 1
َطشح عذد يٍ انعذد 01
َشتط تٍُ انجًع وانطشح

ًَُز انًُاصثاخ انىطُُح يصم َىو انشهُذ

صفٍ

اخرثاس انعهىو

انطشح يٍ انعذد  1يٍ انصفحح  071حرً 071

واجة

---------

واجة صفحح 072 - 077

صفٍ

يشاجعح دسس انكائُاخ انحُح وانغُش انحُح

انطشح يٍ  01يٍ انصفحح  071حرً 028

واجة

--------

واجة صفحح 021-021

صفٍ

يشاجعح دسس اجزاء انُثاخ

ستط تٍُ انجًع وانطشح يٍ انصفحح  021حرً
انصفحح 022

دسس َىو انشهُذ
انىاجة010

واجة

----------

واجة صفحح 011 -021

يشاجعح انًُاصثاخ انىطُُح انصالز (انُىو انىطٍُ –
َىو انعهى – َىو انشهُذ )

صفٍ

يشاجعح دسس انً اٌ يذي ذثذو انُثاذاخ يخرهفح

انعثاساخ انصحُحح وانخطأ يٍ انصفحح -010حرً
011

واجة

---------

واجة صفحح 011-011

صفٍ

يشاجعح دسس اجزاء انثزسج

ذًاسٍَ انًشاجعح انزاذُح وصقم انًهاساخ يٍ
انصفحح 818-017

واجة

---------

-

َىاذج انرعهى
انــُـــىو

االحذ

االشٍُُ

انصالشاء

األستعاء

انخًُش

انرشتُح األخالقُح

ًَُز انطانة يا َرقُه يٍ األشُاء

دسس
يارا أذقٍ ؟
انىاجة صفحح 71- 11

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 81 / 00 / 8102

إلــى

81/ 00 / 8102

الصف والشعبة  :األول ( د )
انرشتُح اإلصاليُح

انًادج

َىاذج انرعهى
انــُـــىو

انهغح انعشتُح

English
To form meaningful sentences.
To understand a short story.



َرهى انضىس انًقشسج ذالوج صحُحح.
َ ضًع حذَس انشحًح.

 أٌ َرعشف عهً حشف انضٍُ وانشٍُ
 أٌ َقشأ انكهًاخ وانجًم جُذا

)?Reading: Anchor (Where’s Daisy
Writing :Anchor Pages 42 -43

االحذ

االشٍُُ

انصالشاء

األستعاء

انخًُش

صفٍ
واجة
صفٍ
واجة
صفٍ
واجة
صفٍ
واجة
صفٍ
واجة

انُىو األول
صفٍ  :اصركًال دسس انشحًح تانحُىاٌ.
واجة  :األَشطح ص فحح 001 – 008
انُىو انصاٍَ :
صفٍ  :ذضًُع انًقشساخ انًطهىتح.
واجة  :انرذسَة عهً انرالوج

انُىو انصانس :
صفٍ  :ذضًُع انًقشساخ َرثع
واجة  :ال َىجذ

انًقشساخ :
(انفاذحح  ,انفُم  ,االخالص  ,حذَس انشحًح  ,أسكاٌ االصالو)

يُاقشح قصح صًضى َحة انضكش

Final Listening Test

قشاءج ص 071

-------------------------------------------------

ذجشَذ حشف انضٍُ

Revision Worksheet

حم فٍ كراب ادسس فٍ انثُد نحشف انضٍُ ص -088 – 081
081

Complete the sheet at home

يُاقشح قصح حشف انشٍُ شىشى وانشثكح انزهثُح

Read the story in the classroom

قشاءج ص 028

Practice reading at home

ذجشَذ حشف انشٍُ
حم فٍ كراب ادسس فٍ انثُد ص 010 - 011 – 081 – 082
كراتح حشف انضٍُ وانشٍُ يع انحشكاخ وانًذود

Writing about their favorite animals.
Collect pictures about their favorite animals.
Writing inside the classroom about your
favourite things.
-----------------------------------------------------------

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :األول ( د )
انعهىو

انشَاضُاخ

انذساصاخ االجرًاعُح

انًادج

َعذدد اجزاء انُثاخ
َثٍُ اوجه انرشاته واالخرالف تٍُ انُثاذاخ
َعذد اجزاء انثزسج

َطشح عذد يٍ انعذد 1
َطشح عذد يٍ انعذد 01
َشتط تٍُ انجًع وانطشح

ًَُز انًُاصثاخ انىطُُح يصم َىو انشهُذ

صفٍ

اخرثاس انعهىو

انطشح يٍ انعذد  1يٍ انصفحح  071حرً 071

واجة

---------

واجة صفحح 072 - 077

صفٍ

يشاجعح دسس انكائُاخ انحُح وانغُش انحُح

انطشح يٍ  01يٍ انصفحح  071حرً 028

واجة

--------

واجة صفحح 021-021

صفٍ

يشاجعح دسس اجزاء انُثاخ

ستط تٍُ انجًع وانطشح يٍ انصفحح  021حرً
انصفحح 022

دسس َىو انشهُذ
انىاجة010

واجة

----------

واجة صفحح 011 -021

يشاجعح انًُاصثاخ انىطُُح انصالز (انُىو انىطٍُ –
َىو انعهى – َىو انشهُذ )

صفٍ

يشاجعح دسس انً اٌ يذي ذثذو انُثاذاخ يخرهفح

انعثاساخ انصحُحح وانخطأ يٍ انصفحح -010حرً
011

واجة

---------

واجة صفحح 011-011

صفٍ

يشاجعح دسس اجزاء انثزسج

ذًاسٍَ انًشاجعح انزاذُح وصقم انًهاساخ يٍ
انصفحح 818-017

واجة

---------

-

َىاذج انرعهى
انــُـــىو

االحذ

االشٍُُ

انصالشاء

األستعاء

انخًُش

انرشتُح األخالقُح

ًَُز انطانة يا َرقُه يٍ األشُاء

دسس
يارا أذقٍ ؟
انىاجة صفحح 71- 11

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 81 / 00 / 8102

إلــى

81/ 00 / 8102

الصف والشعبة  :األول ( هـ )
انرشتُح اإلصاليُح

انًادج

َىاذج انرعهى
انــُـــىو

انهغح انعشتُح

English
To form meaningful sentences.
To understand a short story.



َرهى انضىس انًقشسج ذالوج صحُحح.
َ ضًع حذَس انشحًح.

 أٌ َرعشف عهً حشف انضٍُ وانشٍُ
 أٌ َقشأ انكهًاخ وانجًم جُذا

)?Reading: Anchor (Where’s Daisy
Writing :Anchor Pages 42 -43

االحذ

االشٍُُ

انصالشاء

األستعاء

انخًُش

صفٍ
واجة
صفٍ
واجة
صفٍ
واجة
صفٍ
واجة
صفٍ
واجة

انُىو األول
صفٍ  :اصركًال دسس انشحًح تانحُىاٌ.
واجة  :األَشطح ص فحح 001 – 008
انُىو انصاٍَ :
صفٍ  :ذضًُع انًقشساخ انًطهىتح.
واجة  :انرذسَة عهً انرالوج

انُىو انصانس :
صفٍ  :ذضًُع انًقشساخ َرثع
واجة  :ال َىجذ

انًقشساخ :
(انفاذحح  ,انفُم  ,االخالص  ,حذَس انشحًح  ,أسكاٌ االصالو)

يُاقشح قصح صًضى َحة انضكش

Final Listening Test

قشاءج ص 071

-------------------------------------------------

ذجشَذ حشف انضٍُ

Revision Worksheet

حم فٍ كراب ادسس فٍ انثُد نحشف انضٍُ ص -088 – 081
081

Complete the sheet at home

يُاقشح قصح حشف انشٍُ شىشى وانشثكح انزهثُح

Read the story in the classroom

قشاءج ص 028

Practice reading at home

ذجشَذ حشف انشٍُ
حم فٍ كراب ادسس فٍ انثُد ص 010 - 011 – 081 – 082
كراتح حشف انضٍُ وانشٍُ يع انحشكاخ وانًذود

Writing about their favorite animals.
Collect pictures about their favorite animals.
Writing inside the classroom about your
favourite things.
-----------------------------------------------------------

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :األول ( هـ )
انعهىو

انشَاضُاخ

انذساصاخ االجرًاعُح

انًادج

َعذدد اجزاء انُثاخ
َثٍُ اوجه انرشاته واالخرالف تٍُ انُثاذاخ
َعذد اجزاء انثزسج

َطشح عذد يٍ انعذد 1
َطشح عذد يٍ انعذد 01
َشتط تٍُ انجًع وانطشح

ًَُز انًُاصثاخ انىطُُح يصم َىو انشهُذ

صفٍ

اخرثاس انعهىو

انطشح يٍ انعذد  1يٍ انصفحح  071حرً 071

واجة

---------

واجة صفحح 072 - 077

صفٍ

يشاجعح دسس انكائُاخ انحُح وانغُش انحُح

انطشح يٍ  01يٍ انصفحح  071حرً 028

واجة

--------

واجة صفحح 021-021

صفٍ

يشاجعح دسس اجزاء انُثاخ

ستط تٍُ انجًع وانطشح يٍ انصفحح  021حرً
انصفحح 022

دسس َىو انشهُذ
انىاجة010

واجة

----------

واجة صفحح 011 -021

يشاجعح انًُاصثاخ انىطُُح انصالز (انُىو انىطٍُ –
َىو انعهى – َىو انشهُذ )

صفٍ

يشاجعح دسس انً اٌ يذي ذثذو انُثاذاخ يخرهفح

انعثاساخ انصحُحح وانخطأ يٍ انصفحح -010حرً
011

واجة

---------

واجة صفحح 011-011

صفٍ

يشاجعح دسس اجزاء انثزسج

ذًاسٍَ انًشاجعح انزاذُح وصقم انًهاساخ يٍ
انصفحح 818-017

واجة

---------

-

َىاذج انرعهى
انــُـــىو

االحذ

االشٍُُ

انصالشاء

األستعاء

انخًُش

انرشتُح األخالقُح

ًَُز انطانة يا َرقُه يٍ األشُاء

دسس
يارا أذقٍ ؟
انىاجة صفحح 71- 11

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 81 / 00 / 8102

إلــى

81/ 00 / 8102

الصف والشعبة  :األول ( و )
انرشتُح اإلصاليُح

انًادج

َىاذج انرعهى
انــُـــىو

انهغح انعشتُح

English
To form meaningful sentences.
To understand a short story.



َرهى انضىس انًقشسج ذالوج صحُحح.
َ ضًع حذَس انشحًح.

 أٌ َرعشف عهً حشف انضٍُ وانشٍُ
 أٌ َقشأ انكهًاخ وانجًم جُذا

)?Reading: Anchor (Where’s Daisy
Writing :Anchor Pages 42 -43

االحذ

االشٍُُ

انصالشاء

األستعاء

انخًُش

صفٍ
واجة
صفٍ
واجة
صفٍ
واجة
صفٍ
واجة
صفٍ
واجة

انُىو األول
صفٍ  :اصركًال دسس انشحًح تانحُىاٌ.
واجة  :األَشطح ص فحح 001 – 008
انُىو انصاٍَ :
صفٍ  :ذضًُع انًقشساخ انًطهىتح.
واجة  :انرذسَة عهً انرالوج

انُىو انصانس :
صفٍ  :ذضًُع انًقشساخ َرثع
واجة  :ال َىجذ

انًقشساخ :
(انفاذحح  ,انفُم  ,االخالص  ,حذَس انشحًح  ,أسكاٌ االصالو)

يُاقشح قصح صًضى َحة انضكش

Final Listening Test

قشاءج ص 071

-------------------------------------------------

ذجشَذ حشف انضٍُ

Revision Worksheet

حم فٍ كراب ادسس فٍ انثُد نحشف انضٍُ ص -088 – 081
081

Complete the sheet at home

يُاقشح قصح حشف انشٍُ شىشى وانشثكح انزهثُح

Read the story in the classroom

قشاءج ص 028

Practice reading at home

ذجشَذ حشف انشٍُ
حم فٍ كراب ادسس فٍ انثُد ص 010 - 011 – 081 – 082
كراتح حشف انضٍُ وانشٍُ يع انحشكاخ وانًذود

Writing about their favorite animals.
Collect pictures about their favorite animals.
Writing inside the classroom about your
favourite things.
-----------------------------------------------------------

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :األول ( و )
انعهىو

انشَاضُاخ

انذساصاخ االجرًاعُح

انًادج

َعذدد اجزاء انُثاخ
َثٍُ اوجه انرشاته واالخرالف تٍُ انُثاذاخ
َعذد اجزاء انثزسج

َطشح عذد يٍ انعذد 1
َطشح عذد يٍ انعذد 01
َشتط تٍُ انجًع وانطشح

ًَُز انًُاصثاخ انىطُُح يصم َىو انشهُذ

صفٍ

اخرثاس انعهىو

انطشح يٍ انعذد  1يٍ انصفحح  071حرً 071

واجة

---------

واجة صفحح 072 - 077

صفٍ

يشاجعح دسس انكائُاخ انحُح وانغُش انحُح

انطشح يٍ  01يٍ انصفحح  071حرً 028

واجة

--------

واجة صفحح 021-021

صفٍ

يشاجعح دسس اجزاء انُثاخ

ستط تٍُ انجًع وانطشح يٍ انصفحح  021حرً
انصفحح 022

دسس َىو انشهُذ
انىاجة010

واجة

----------

واجة صفحح 011 -021

يشاجعح انًُاصثاخ انىطُُح انصالز (انُىو انىطٍُ –
َىو انعهى – َىو انشهُذ )

صفٍ

يشاجعح دسس انً اٌ يذي ذثذو انُثاذاخ يخرهفح

انعثاساخ انصحُحح وانخطأ يٍ انصفحح -010حرً
011

واجة

---------

واجة صفحح 011-011

صفٍ

يشاجعح دسس اجزاء انثزسج

ذًاسٍَ انًشاجعح انزاذُح وصقم انًهاساخ يٍ
انصفحح 818-017

واجة

---------

-

َىاذج انرعهى
انــُـــىو

االحذ

االشٍُُ

انصالشاء

األستعاء

انخًُش

انرشتُح األخالقُح

ًَُز انطانة يا َرقُه يٍ األشُاء

دسس
يارا أذقٍ ؟
انىاجة صفحح 71- 11

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 81 / 00 / 8102

إلــى

81/ 00 / 8102

الصف والشعبة  :األول ( ز )
انرشتُح اإلصاليُح

انًادج

َىاذج انرعهى
انــُـــىو

انهغح انعشتُح

English
To form meaningful sentences.
To understand a short story.



َرهى انضىس انًقشسج ذالوج صحُحح.
َ ضًع حذَس انشحًح.

 أٌ َرعشف عهً حشف انضٍُ وانشٍُ
 أٌ َقشأ انكهًاخ وانجًم جُذا

)?Reading: Anchor (Where’s Daisy
Writing :Anchor Pages 42 -43

االحذ

االشٍُُ

انصالشاء

األستعاء

انخًُش

صفٍ
واجة
صفٍ
واجة
صفٍ
واجة
صفٍ
واجة
صفٍ
واجة

انُىو األول
صفٍ  :اصركًال دسس انشحًح تانحُىاٌ.
واجة  :األَشطح ص فحح 001 – 008
انُىو انصاٍَ :
صفٍ  :ذضًُع انًقشساخ انًطهىتح.
واجة  :انرذسَة عهً انرالوج

انُىو انصانس :
صفٍ  :ذضًُع انًقشساخ َرثع
واجة  :ال َىجذ

انًقشساخ :
(انفاذحح  ,انفُم  ,االخالص  ,حذَس انشحًح  ,أسكاٌ االصالو)

يُاقشح قصح صًضى َحة انضكش

Final Listening Test

قشاءج ص 071

-------------------------------------------------

ذجشَذ حشف انضٍُ

Revision Worksheet

حم فٍ كراب ادسس فٍ انثُد نحشف انضٍُ ص -088 – 081
081

Complete the sheet at home

يُاقشح قصح حشف انشٍُ شىشى وانشثكح انزهثُح

Read the story in the classroom

قشاءج ص 028

Practice reading at home

ذجشَذ حشف انشٍُ
حم فٍ كراب ادسس فٍ انثُد ص 010 - 011 – 081 – 082
كراتح حشف انضٍُ وانشٍُ يع انحشكاخ وانًذود

Writing about their favorite animals.
Collect pictures about their favorite animals.
Writing inside the classroom about your
favourite things.
-----------------------------------------------------------

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :األول ( ز )
انعهىو

انشَاضُاخ

انذساصاخ االجرًاعُح

انًادج

َعذدد اجزاء انُثاخ
َثٍُ اوجه انرشاته واالخرالف تٍُ انُثاذاخ
َعذد اجزاء انثزسج

َطشح عذد يٍ انعذد 1
َطشح عذد يٍ انعذد 01
َشتط تٍُ انجًع وانطشح

ًَُز انًُاصثاخ انىطُُح يصم َىو انشهُذ

صفٍ

اخرثاس انعهىو

انطشح يٍ انعذد  1يٍ انصفحح  071حرً 071

واجة

---------

واجة صفحح 072 - 077

صفٍ

يشاجعح دسس انكائُاخ انحُح وانغُش انحُح

انطشح يٍ  01يٍ انصفحح  071حرً 028

واجة

--------

واجة صفحح 021-021

صفٍ

يشاجعح دسس اجزاء انُثاخ

ستط تٍُ انجًع وانطشح يٍ انصفحح  021حرً
انصفحح 022

دسس َىو انشهُذ
انىاجة010

واجة

----------

واجة صفحح 011 -021

يشاجعح انًُاصثاخ انىطُُح انصالز (انُىو انىطٍُ –
َىو انعهى – َىو انشهُذ )

صفٍ

يشاجعح دسس انً اٌ يذي ذثذو انُثاذاخ يخرهفح

انعثاساخ انصحُحح وانخطأ يٍ انصفحح -010حرً
011

واجة

---------

واجة صفحح 011-011

صفٍ

يشاجعح دسس اجزاء انثزسج

ذًاسٍَ انًشاجعح انزاذُح وصقم انًهاساخ يٍ
انصفحح 818-017

واجة

---------

-

َىاذج انرعهى
انــُـــىو

االحذ

االشٍُُ

انصالشاء

األستعاء

انخًُش

انرشتُح األخالقُح

ًَُز انطانة يا َرقُه يٍ األشُاء

دسس
يارا أذقٍ ؟
انىاجة صفحح 71- 11

QM-119-F3

