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 الخطة االسبوعية
 8/ 01/  8102إلــى         4/  11/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  األول4  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتُح انرزتُح اإلساليُح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 )َهخض قظح يىنذ انزسىل )ص 

 َحفظ دعاء انُىو وأداته 

 ٌ َرعزف حزف انذالأ

 

 

To identify more toys.  
To write about their own toys. 

Reading :Anchor (One Winter Day) 
 

Writing :Anchor Pages 36-37 

 االحذ
 طفٍ

 نُىو االول:ا

 اسركًال درس يىنذ انزسىل )ص(طفٍ : 

 39االَشطح ص واجة:

 

 

 

 انُىو انثاٍَ:

 )دعاء انُىو ( قزاءج انحذَث طفٍ:

 ءحفظ انذعا واجة:

 

 

 

 

 انُىو انثانث:

 اسركًال درس دعاء انُىو طفٍ:

 23ص  – 22ص  واجة:

 009-001-001-008ص  حم طفحاخ انًزاجعح
Bridge to Success  

Learner’s Book Pages 76-77 

 001هً انقزاءج ص انرذرَة ع واجة
Bridge to Success  

Activity Book Page 62 

 االثٍُُ
 ذجزَذ حزف انذال طفٍ

Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 78-79 

 21-28-29- 21ص حم انرذرَثاخ يٍ كراب ادرس فٍ انثُد واجة
Bridge to Success  

Activity Book Page 64 

 انثالثاء
 يراتعح حزف انذال طفٍ

Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 82-83 

  اإليالءانرذرَة عهً  واجة
Bridge to Success  

Activity Book Page 66 

 األرتعاء
 طفٍ

 : إيالء

 جاء جذٌ جاتز.

 حزتاء\حارب\حىخ\أجاب

Worksheet  
 

 Complete the Worksheet at Home ------------------------------------------ واجة

 انخًُس
 يراتعح انذرس+كراتح حزف انذال يع انحزكاخ وانًذود عهً انذفرز طفٍ

Dictation: 
This is my doll. 
This is my ball. 

Car\panda\plane 

 .Practice dictation at home --------------------------------------------------- واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) األول4  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتُح األخالقُح انذراساخ االجرًاعُح انزَاضُاخ انعهىو انًادج

 عهىَىاذج انر
 
 

 ىوـــانــُ

أٌ َقارٌ انطانة تٍُ أكهالخ انُثاذاخ وأكالخ -0

 انهحىو .

 أٌ َسركشف انطانة كُفُح ًَى وذغُز انحُىاَاخ  -8

 نُجًع 01َكىٌ 

 َجًع عذدٍَ تأٌ ذزذُة

 أعذاد 1َجًع 

 َذرك اهًُح انهىَح 

 َسركشف اهًُح انُقىد تحُاذُا.

َسركشف طزق انرعثُز عٍ انًشاعز تطزق نفظُح 

 غُز نفظُح .و

 االحذ
 898حرً  813نهجًع يٍ طفحح  01ذكىٍَ  أي انحُىاَاخ ذأكم َثاذاخ ؟ طفٍ

 درس تطاقح انهىَح

 21انىاجة حم طفحح

 

 

 درس طزق انرعثُز عٍ انًشاعز

 

انىاجة رسى طىرذٍُ: االونً ذعثز عٍ انخىف 

 انحقُقٍ وانثاَُح ذعثز عٍ انخىف انغُز حقُقٍ

 ًذرسٍعهٍ انكراب ان 98حم طفحح 

 891-891واجة طفحح  احضار تعض طىر انحُىاَاخ انرً ذأكم انُثاذاخ  واجة

 االثٍُُ
 192-199انجًع تأٌ ذزذُة يٍ طفحح  أي يٍ انحُىاَاخ  انرً ذأكم انهحىو ؟ طفٍ

 881-893واجة طفحح  احضار تعض انظىر عٍ انحُىاَاخ ذأكم انهحىو  واجة

 انثالثاء
 881-880أعذاد يٍ انظفحح  1جًع  011ة طفحح حم كراب انطان طفٍ

 888-889واجة طفحح  018حم كراب انطانة طفحح  واجة

 فٍ تالدٌ  انُقىد درس

 23انىاجة طفحح 

 األرتعاء
 كُف ذًُى انحُىاَاخ و ذرغُز ؟ طفٍ

ذًارٍَ طقم انًهاراخ وانًزاجعح انذاذُح يٍ 

 818-881انظفحح 

 - ُاج انطُىر احضار طىر عٍ دورج ح واجة

 انخًُس
 كُف ذًُى انطُىر و ذرغُز ؟ طفٍ

)وحذج يفاهُى انطزح( قظض انطزح يٍ انظفحح 

013-008 

 001-001واجة طفحح   واجة
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 الخطة االسبوعية
 8/ 01/  8102إلــى         4/  11/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب األول4  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتُح إلساليُحانرزتُح ا انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 )َهخض قظح يىنذ انزسىل )ص 

 َحفظ دعاء انُىو وأداته 

 أٌ َرعزف حزف انذال

 

 

To identify more toys.  
To write about their own toys. 

Reading :Anchor (One Winter Day) 
 

Writing :Anchor Pages 36-37 

 حذاال
 طفٍ

 نُىو االول:ا

 اسركًال درس يىنذ انزسىل )ص(طفٍ : 

 39االَشطح ص واجة:

 

 

 

 انُىو انثاٍَ:

 )دعاء انُىو ( قزاءج انحذَث طفٍ:

 حفظ انذعاء واجة:

 

 

 

 

 انُىو انثانث:

 اسركًال درس دعاء انُىو طفٍ:

 23ص  – 22ص  واجة:

 009-001-001-008حم طفحاخ انًزاجعح ص 
Bridge to Success  

Learner’s Book Pages 76-77 

 001انرذرَة عهً انقزاءج ص  واجة
Bridge to Success  

Activity Book Page 62 

 االثٍُُ
 ذجزَذ حزف انذال طفٍ

Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 78-79 

 21-28-29- 21حم انرذرَثاخ يٍ كراب ادرس فٍ انثُد ص واجة
Bridge to Success  

Activity Book Page 64 

 انثالثاء
 يراتعح حزف انذال طفٍ

Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 82-83 

  اإليالءانرذرَة عهً  واجة
Bridge to Success  

Activity Book Page 66 

 األرتعاء
 طفٍ

 : إيالء

 جاء جذٌ جاتز.

 حزتاء\حارب\حىخ\أجاب

Worksheet  
 

 Complete the Worksheet at Home ------------------------------------------ واجة

 انخًُس
 يراتعح انذرس+كراتح حزف انذال يع انحزكاخ وانًذود عهً انذفرز طفٍ

Dictation: 
This is my doll. 
This is my ball. 

Car\panda\plane 

 .Practice dictation at home --------------------------------------------------- واجة
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kh 

 ( ب ) األول4  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتُح األخالقُح انذراساخ االجرًاعُح انزَاضُاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

أٌ َقارٌ انطانة تٍُ أكهالخ انُثاذاخ وأكالخ -0

 انهحىو .

 أٌ َسركشف انطانة كُفُح ًَى وذغُز انحُىاَاخ  -8

 نُجًع 01ىٌ َك

 َجًع عذدٍَ تأٌ ذزذُة

 أعذاد 1َجًع 

 َذرك اهًُح انهىَح 

 َسركشف اهًُح انُقىد تحُاذُا.

َسركشف طزق انرعثُز عٍ انًشاعز تطزق نفظُح 

 وغُز نفظُح .

 االحذ
 898حرً  813نهجًع يٍ طفحح  01ذكىٍَ  أي انحُىاَاخ ذأكم َثاذاخ ؟ طفٍ

 درس تطاقح انهىَح

 21انىاجة حم طفحح

 

 

 درس طزق انرعثُز عٍ انًشاعز

 

انىاجة رسى طىرذٍُ: االونً ذعثز عٍ انخىف 

 انحقُقٍ وانثاَُح ذعثز عٍ انخىف انغُز حقُقٍ

 عهٍ انكراب انًذرسٍ 98حم طفحح 

 891-891واجة طفحح  احضار تعض طىر انحُىاَاخ انرً ذأكم انُثاذاخ  واجة

 االثٍُُ
 192-199انجًع تأٌ ذزذُة يٍ طفحح  حىو ؟أي يٍ انحُىاَاخ  انرً ذأكم انه طفٍ

 881-893واجة طفحح  احضار تعض انظىر عٍ انحُىاَاخ ذأكم انهحىو  واجة

 انثالثاء
 881-880أعذاد يٍ انظفحح  1جًع  011حم كراب انطانة طفحح  طفٍ

 888-889واجة طفحح  018حم كراب انطانة طفحح  واجة

 فٍ تالدٌ  انُقىد درس

 23طفحح انىاجة 

 األرتعاء
 كُف ذًُى انحُىاَاخ و ذرغُز ؟ طفٍ

ذًارٍَ طقم انًهاراخ وانًزاجعح انذاذُح يٍ 

 818-881انظفحح 

 - احضار طىر عٍ دورج حُاج انطُىر  واجة

 انخًُس
 كُف ذًُى انطُىر و ذرغُز ؟ طفٍ

)وحذج يفاهُى انطزح( قظض انطزح يٍ انظفحح 

013-008 

 001-001ح واجة طفح  واجة
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kh 

 الخطة االسبوعية
 8/ 01/  8102إلــى         4/  11/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج األول4  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتُح انرزتُح اإلساليُح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 )َهخض قظح يىنذ انزسىل )ص 

 َحفظ دعاء انُىو وأداته 

 نذالأٌ َرعزف حزف ا

 

 

To identify more toys.  
To write about their own toys. 

Reading :Anchor (One Winter Day) 
 

Writing :Anchor Pages 36-37 

 االحذ
 طفٍ

 نُىو االول:ا

 اسركًال درس يىنذ انزسىل )ص(طفٍ : 

 39االَشطح ص واجة:

 

 

 

 انُىو انثاٍَ:

 )دعاء انُىو ( قزاءج انحذَث طفٍ:

 حفظ انذعاء واجة:

 

 

 

 

 انُىو انثانث:

 اسركًال درس دعاء انُىو طفٍ:

 23ص  – 22ص  واجة:

 009-001-001-008حم طفحاخ انًزاجعح ص 
Bridge to Success  

Learner’s Book Pages 76-77 

 001انرذرَة عهً انقزاءج ص  واجة
Bridge to Success  

Activity Book Page 62 

 االثٍُُ
 َذ حزف انذالذجز طفٍ

Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 78-79 

 21-28-29- 21حم انرذرَثاخ يٍ كراب ادرس فٍ انثُد ص واجة
Bridge to Success  

Activity Book Page 64 

 انثالثاء
 يراتعح حزف انذال طفٍ

Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 82-83 

  إليالءاانرذرَة عهً  واجة
Bridge to Success  

Activity Book Page 66 

 األرتعاء
 طفٍ

 : إيالء

 جاء جذٌ جاتز.

 حزتاء\حارب\حىخ\أجاب

Worksheet  
 

 Complete the Worksheet at Home ------------------------------------------ واجة

 انخًُس
 ًذود عهً انذفرزيراتعح انذرس+كراتح حزف انذال يع انحزكاخ وان طفٍ

Dictation: 
This is my doll. 
This is my ball. 

Car\panda\plane 

 .Practice dictation at home --------------------------------------------------- واجة
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 ( ج ) األول4  الصف والشعبةتابع 
 

 القُحانرزتُح األخ انذراساخ االجرًاعُح انزَاضُاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

أٌ َقارٌ انطانة تٍُ أكهالخ انُثاذاخ وأكالخ -0

 انهحىو .

 أٌ َسركشف انطانة كُفُح ًَى وذغُز انحُىاَاخ  -8

 نُجًع 01َكىٌ 

 َجًع عذدٍَ تأٌ ذزذُة

 أعذاد 1َجًع 

 َذرك اهًُح انهىَح 

 َسركشف اهًُح انُقىد تحُاذُا.

اعز تطزق نفظُح َسركشف طزق انرعثُز عٍ انًش

 وغُز نفظُح .

 االحذ
 898حرً  813نهجًع يٍ طفحح  01ذكىٍَ  أي انحُىاَاخ ذأكم َثاذاخ ؟ طفٍ

 درس تطاقح انهىَح

 21انىاجة حم طفحح

 

 

 درس طزق انرعثُز عٍ انًشاعز

 

انىاجة رسى طىرذٍُ: االونً ذعثز عٍ انخىف 

 انحقُقٍ وانثاَُح ذعثز عٍ انخىف انغُز حقُقٍ

 عهٍ انكراب انًذرسٍ 98حم طفحح 

 891-891واجة طفحح  احضار تعض طىر انحُىاَاخ انرً ذأكم انُثاذاخ  واجة

 االثٍُُ
 192-199انجًع تأٌ ذزذُة يٍ طفحح  أي يٍ انحُىاَاخ  انرً ذأكم انهحىو ؟ طفٍ

 881-893واجة طفحح  احضار تعض انظىر عٍ انحُىاَاخ ذأكم انهحىو  واجة

 انثالثاء
 881-880أعذاد يٍ انظفحح  1جًع  011حم كراب انطانة طفحح  فٍط

 888-889واجة طفحح  018حم كراب انطانة طفحح  واجة

 فٍ تالدٌ  انُقىد درس

 23انىاجة طفحح 

 األرتعاء
 كُف ذًُى انحُىاَاخ و ذرغُز ؟ طفٍ

ذًارٍَ طقم انًهاراخ وانًزاجعح انذاذُح يٍ 

 818-881انظفحح 

 - ار طىر عٍ دورج حُاج انطُىر احض واجة

 انخًُس
 كُف ذًُى انطُىر و ذرغُز ؟ طفٍ

)وحذج يفاهُى انطزح( قظض انطزح يٍ انظفحح 

013-008 

 001-001واجة طفحح   واجة
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 الخطة االسبوعية
 8/ 01/  8102إلــى         4/  11/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) د األول4  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتُح انرزتُح اإلساليُح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 )َهخض قظح يىنذ انزسىل )ص 

 َحفظ دعاء انُىو وأداته 

 أٌ َرعزف حزف انذال

 

 

To identify more toys.  
To write about their own toys. 

Reading :Anchor (One Winter Day) 
 

Writing :Anchor Pages 36-37 

 االحذ
 طفٍ

 نُىو االول:ا

 اسركًال درس يىنذ انزسىل )ص(طفٍ : 

 39االَشطح ص واجة:

 

 

 

 انُىو انثاٍَ:

 )دعاء انُىو ( قزاءج انحذَث طفٍ:

 حفظ انذعاء واجة:

 

 

 

 

 انُىو انثانث:

 اسركًال درس دعاء انُىو طفٍ:

 23ص  – 22ص  واجة:

 009-001-001-008حم طفحاخ انًزاجعح ص 
Bridge to Success  

Learner’s Book Pages 76-77 

 001انرذرَة عهً انقزاءج ص  واجة
Bridge to Success  

Activity Book Page 62 

 االثٍُُ
 ذجزَذ حزف انذال طفٍ

Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 78-79 

 21-28-29- 21حم انرذرَثاخ يٍ كراب ادرس فٍ انثُد ص واجة
Bridge to Success  

Activity Book Page 64 

 انثالثاء
 يراتعح حزف انذال طفٍ

Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 82-83 

  اإليالءانرذرَة عهً  واجة
Bridge to Success  

Activity Book Page 66 

 األرتعاء
 طفٍ

 : إيالء

 جاء جذٌ جاتز.

 حزتاء\حارب\حىخ\أجاب

Worksheet  
 

 Complete the Worksheet at Home ------------------------------------------ واجة

 انخًُس
 يراتعح انذرس+كراتح حزف انذال يع انحزكاخ وانًذود عهً انذفرز طفٍ

Dictation: 
This is my doll. 
This is my ball. 

Car\panda\plane 

 .Practice dictation at home --------------------------------------------------- واجة
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 ( د ) األول4  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتُح األخالقُح انذراساخ االجرًاعُح انزَاضُاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

أٌ َقارٌ انطانة تٍُ أكهالخ انُثاذاخ وأكالخ -0

 انهحىو .

 ُز انحُىاَاخ أٌ َسركشف انطانة كُفُح ًَى وذغ -8

 نُجًع 01َكىٌ 

 َجًع عذدٍَ تأٌ ذزذُة

 أعذاد 1َجًع 

 َذرك اهًُح انهىَح 

 َسركشف اهًُح انُقىد تحُاذُا.

َسركشف طزق انرعثُز عٍ انًشاعز تطزق نفظُح 

 وغُز نفظُح .

 االحذ
 898حرً  813نهجًع يٍ طفحح  01ذكىٍَ  أي انحُىاَاخ ذأكم َثاذاخ ؟ طفٍ

 درس تطاقح انهىَح

 21ىاجة حم طفححان

 

 

 درس طزق انرعثُز عٍ انًشاعز

 

انىاجة رسى طىرذٍُ: االونً ذعثز عٍ انخىف 

 انحقُقٍ وانثاَُح ذعثز عٍ انخىف انغُز حقُقٍ

 عهٍ انكراب انًذرسٍ 98حم طفحح 

 891-891واجة طفحح  احضار تعض طىر انحُىاَاخ انرً ذأكم انُثاذاخ  واجة

 االثٍُُ
 192-199انجًع تأٌ ذزذُة يٍ طفحح  خ  انرً ذأكم انهحىو ؟أي يٍ انحُىاَا طفٍ

 881-893واجة طفحح  احضار تعض انظىر عٍ انحُىاَاخ ذأكم انهحىو  واجة

 انثالثاء
 881-880أعذاد يٍ انظفحح  1جًع  011حم كراب انطانة طفحح  طفٍ

 888-889واجة طفحح  018حم كراب انطانة طفحح  واجة

 ٍ تالدٌ ف انُقىد درس

 23انىاجة طفحح 

 األرتعاء
 كُف ذًُى انحُىاَاخ و ذرغُز ؟ طفٍ

ذًارٍَ طقم انًهاراخ وانًزاجعح انذاذُح يٍ 

 818-881انظفحح 

 - احضار طىر عٍ دورج حُاج انطُىر  واجة

 انخًُس
 كُف ذًُى انطُىر و ذرغُز ؟ طفٍ

)وحذج يفاهُى انطزح( قظض انطزح يٍ انظفحح 

013-008 

 001-001واجة طفحح   واجة
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kh 

 الخطة االسبوعية
 8/ 01/  8102إلــى         4/  11/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ األول4  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتُح انرزتُح اإلساليُح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 )َهخض قظح يىنذ انزسىل )ص 

 تهَحفظ دعاء انُىو وأدا 

 أٌ َرعزف حزف انذال

 

 

To identify more toys.  
To write about their own toys. 

Reading :Anchor (One Winter Day) 
 

Writing :Anchor Pages 36-37 

 االحذ
 طفٍ

 نُىو االول:ا

 اسركًال درس يىنذ انزسىل )ص(طفٍ : 

 39االَشطح ص واجة:

 

 

 

 انُىو انثاٍَ:

 ىو ( قزاءج انحذَث)دعاء انُ طفٍ:

 حفظ انذعاء واجة:

 

 

 

 

 انُىو انثانث:

 اسركًال درس دعاء انُىو طفٍ:

 23ص  – 22ص  واجة:

 009-001-001-008حم طفحاخ انًزاجعح ص 
Bridge to Success  

Learner’s Book Pages 76-77 

 001انرذرَة عهً انقزاءج ص  واجة
Bridge to Success  

Activity Book Page 62 

 االثٍُُ
 ذجزَذ حزف انذال طفٍ

Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 78-79 

 21-28-29- 21حم انرذرَثاخ يٍ كراب ادرس فٍ انثُد ص واجة
Bridge to Success  

Activity Book Page 64 

 انثالثاء
 يراتعح حزف انذال طفٍ

Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 82-83 

  اإليالءانرذرَة عهً  جةوا
Bridge to Success  

Activity Book Page 66 

 األرتعاء
 طفٍ

 : إيالء

 جاء جذٌ جاتز.

 حزتاء\حارب\حىخ\أجاب

Worksheet  
 

 Complete the Worksheet at Home ------------------------------------------ واجة

 انخًُس
 ال يع انحزكاخ وانًذود عهً انذفرزيراتعح انذرس+كراتح حزف انذ طفٍ

Dictation: 
This is my doll. 
This is my ball. 

Car\panda\plane 

 .Practice dictation at home --------------------------------------------------- واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) األول4  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتُح األخالقُح ًاعُحانذراساخ االجر انزَاضُاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

أٌ َقارٌ انطانة تٍُ أكهالخ انُثاذاخ وأكالخ -0

 انهحىو .

 أٌ َسركشف انطانة كُفُح ًَى وذغُز انحُىاَاخ  -8

 نُجًع 01َكىٌ 

 َجًع عذدٍَ تأٌ ذزذُة

 أعذاد 1َجًع 

 َذرك اهًُح انهىَح 

 َسركشف اهًُح انُقىد تحُاذُا.

زق انرعثُز عٍ انًشاعز تطزق نفظُح َسركشف ط

 وغُز نفظُح .

 االحذ
 898حرً  813نهجًع يٍ طفحح  01ذكىٍَ  أي انحُىاَاخ ذأكم َثاذاخ ؟ طفٍ

 درس تطاقح انهىَح

 21انىاجة حم طفحح

 

 

 درس طزق انرعثُز عٍ انًشاعز

 

انىاجة رسى طىرذٍُ: االونً ذعثز عٍ انخىف 

 غُز حقُقٍانحقُقٍ وانثاَُح ذعثز عٍ انخىف ان

 عهٍ انكراب انًذرسٍ 98حم طفحح 

 891-891واجة طفحح  احضار تعض طىر انحُىاَاخ انرً ذأكم انُثاذاخ  واجة

 االثٍُُ
 192-199انجًع تأٌ ذزذُة يٍ طفحح  أي يٍ انحُىاَاخ  انرً ذأكم انهحىو ؟ طفٍ

 881-893واجة طفحح  احضار تعض انظىر عٍ انحُىاَاخ ذأكم انهحىو  واجة

 انثالثاء
 881-880أعذاد يٍ انظفحح  1جًع  011حم كراب انطانة طفحح  طفٍ

 888-889واجة طفحح  018حم كراب انطانة طفحح  واجة

 فٍ تالدٌ  انُقىد درس

 23انىاجة طفحح 

 األرتعاء
 كُف ذًُى انحُىاَاخ و ذرغُز ؟ طفٍ

ذًارٍَ طقم انًهاراخ وانًزاجعح انذاذُح يٍ 

 818-881انظفحح 

 - احضار طىر عٍ دورج حُاج انطُىر  واجة

 انخًُس
 كُف ذًُى انطُىر و ذرغُز ؟ طفٍ

)وحذج يفاهُى انطزح( قظض انطزح يٍ انظفحح 

013-008 

 001-001واجة طفحح   واجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 8/ 01/  8102إلــى         4/  11/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) و األول4  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتُح انرزتُح اإلساليُح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 )َهخض قظح يىنذ انزسىل )ص 

 َحفظ دعاء انُىو وأداته 

 أٌ َرعزف حزف انذال

 

 

To identify more toys.  
To write about their own toys. 

Reading :Anchor (One Winter Day) 
 

Writing :Anchor Pages 36-37 

 االحذ
 طفٍ

 نُىو االول:ا

 اسركًال درس يىنذ انزسىل )ص(طفٍ : 

 39االَشطح ص واجة:

 

 

 

 انُىو انثاٍَ:

 )دعاء انُىو ( قزاءج انحذَث طفٍ:

 حفظ انذعاء واجة:

 

 

 

 

 انُىو انثانث:

 اسركًال درس دعاء انُىو طفٍ:

 23ص  – 22ص  واجة:

 009-001-001-008حم طفحاخ انًزاجعح ص 
Bridge to Success  

Learner’s Book Pages 76-77 

 001انرذرَة عهً انقزاءج ص  واجة
Bridge to Success  

Activity Book Page 62 

 االثٍُُ
 ذجزَذ حزف انذال طفٍ

Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 78-79 

 21-28-29- 21صحم انرذرَثاخ يٍ كراب ادرس فٍ انثُد  واجة
Bridge to Success  

Activity Book Page 64 

 انثالثاء
 يراتعح حزف انذال طفٍ

Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 82-83 

  اإليالءانرذرَة عهً  واجة
Bridge to Success  

Activity Book Page 66 

 األرتعاء
 طفٍ

 : إيالء

 جاء جذٌ جاتز.

 تاءحز\حارب\حىخ\أجاب

Worksheet  
 

 Complete the Worksheet at Home ------------------------------------------ واجة

 انخًُس
 يراتعح انذرس+كراتح حزف انذال يع انحزكاخ وانًذود عهً انذفرز طفٍ

Dictation: 
This is my doll. 
This is my ball. 

Car\panda\plane 

 .Practice dictation at home --------------------------------------------------- واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) األول4  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتُح األخالقُح انذراساخ االجرًاعُح انزَاضُاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

أٌ َقارٌ انطانة تٍُ أكهالخ انُثاذاخ وأكالخ -0

 انهحىو .

 طانة كُفُح ًَى وذغُز انحُىاَاخ أٌ َسركشف ان -8

 نُجًع 01َكىٌ 

 َجًع عذدٍَ تأٌ ذزذُة

 أعذاد 1َجًع 

 َذرك اهًُح انهىَح 

 َسركشف اهًُح انُقىد تحُاذُا.

َسركشف طزق انرعثُز عٍ انًشاعز تطزق نفظُح 

 وغُز نفظُح .

 االحذ
 898حرً  813نهجًع يٍ طفحح  01ذكىٍَ  أي انحُىاَاخ ذأكم َثاذاخ ؟ طفٍ

 رس تطاقح انهىَحد

 21انىاجة حم طفحح

 

 

 درس طزق انرعثُز عٍ انًشاعز

 

انىاجة رسى طىرذٍُ: االونً ذعثز عٍ انخىف 

 انحقُقٍ وانثاَُح ذعثز عٍ انخىف انغُز حقُقٍ

 عهٍ انكراب انًذرسٍ 98حم طفحح 

 891-891واجة طفحح  احضار تعض طىر انحُىاَاخ انرً ذأكم انُثاذاخ  واجة

 االثٍُُ
 192-199انجًع تأٌ ذزذُة يٍ طفحح  أي يٍ انحُىاَاخ  انرً ذأكم انهحىو ؟ طفٍ

 881-893واجة طفحح  احضار تعض انظىر عٍ انحُىاَاخ ذأكم انهحىو  واجة

 انثالثاء
 881-880أعذاد يٍ انظفحح  1جًع  011حم كراب انطانة طفحح  طفٍ

 888-889واجة طفحح  018حم كراب انطانة طفحح  واجة

 فٍ تالدٌ  انُقىد درس

 23انىاجة طفحح 

 األرتعاء
 كُف ذًُى انحُىاَاخ و ذرغُز ؟ طفٍ

ذًارٍَ طقم انًهاراخ وانًزاجعح انذاذُح يٍ 

 818-881انظفحح 

 - احضار طىر عٍ دورج حُاج انطُىر  واجة

 انخًُس
 كُف ذًُى انطُىر و ذرغُز ؟ طفٍ

انظفحح  )وحذج يفاهُى انطزح( قظض انطزح يٍ

013-008 

 001-001واجة طفحح   واجة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 8/ 01/  8102إلــى         4/  11/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز األول4  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتُح انرزتُح اإلساليُح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 )َهخض قظح يىنذ انزسىل )ص 

 ظ دعاء انُىو وأداتهَحف 

 أٌ َرعزف حزف انذال

 

 

To identify more toys.  
To write about their own toys. 

Reading :Anchor (One Winter Day) 
 

Writing :Anchor Pages 36-37 

 االحذ
 طفٍ

 نُىو االول:ا

 اسركًال درس يىنذ انزسىل )ص(طفٍ : 

 39االَشطح ص واجة:

 

 

 

 ٍ:انُىو انثاَ

 )دعاء انُىو ( قزاءج انحذَث طفٍ:

 حفظ انذعاء واجة:

 

 

 

 

 انُىو انثانث:

 اسركًال درس دعاء انُىو طفٍ:

 23ص  – 22ص  واجة:

 009-001-001-008حم طفحاخ انًزاجعح ص 
Bridge to Success  

Learner’s Book Pages 76-77 

 001انرذرَة عهً انقزاءج ص  واجة
Bridge to Success  

Activity Book Page 62 

 االثٍُُ
 ذجزَذ حزف انذال طفٍ

Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 78-79 

 21-28-29- 21حم انرذرَثاخ يٍ كراب ادرس فٍ انثُد ص واجة
Bridge to Success  

Activity Book Page 64 

 انثالثاء
 يراتعح حزف انذال طفٍ

Bridge to Success  
Learner’s Book Pages 82-83 

  اإليالءانرذرَة عهً  واجة
Bridge to Success  

Activity Book Page 66 

 األرتعاء
 طفٍ

 : إيالء

 جاء جذٌ جاتز.

 حزتاء\حارب\حىخ\أجاب

Worksheet  
 

 Complete the Worksheet at Home ------------------------------------------ واجة

 انخًُس
 ذرس+كراتح حزف انذال يع انحزكاخ وانًذود عهً انذفرزيراتعح ان طفٍ

Dictation: 
This is my doll. 
This is my ball. 

Car\panda\plane 

 .Practice dictation at home --------------------------------------------------- واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) األول4  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتُح األخالقُح انذراساخ االجرًاعُح خانزَاضُا انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــُ

أٌ َقارٌ انطانة تٍُ أكهالخ انُثاذاخ وأكالخ -0

 انهحىو .

 أٌ َسركشف انطانة كُفُح ًَى وذغُز انحُىاَاخ  -8

 نُجًع 01َكىٌ 

 َجًع عذدٍَ تأٌ ذزذُة

 أعذاد 1َجًع 

 َذرك اهًُح انهىَح 

 حُاذُا.َسركشف اهًُح انُقىد ت

َسركشف طزق انرعثُز عٍ انًشاعز تطزق نفظُح 

 وغُز نفظُح .

 االحذ
 898حرً  813نهجًع يٍ طفحح  01ذكىٍَ  أي انحُىاَاخ ذأكم َثاذاخ ؟ طفٍ

 درس تطاقح انهىَح

 21انىاجة حم طفحح

 

 

 درس طزق انرعثُز عٍ انًشاعز

 

انىاجة رسى طىرذٍُ: االونً ذعثز عٍ انخىف 

 ذعثز عٍ انخىف انغُز حقُقٍانحقُقٍ وانثاَُح 

 عهٍ انكراب انًذرسٍ 98حم طفحح 

 891-891واجة طفحح  احضار تعض طىر انحُىاَاخ انرً ذأكم انُثاذاخ  واجة

 االثٍُُ
 192-199انجًع تأٌ ذزذُة يٍ طفحح  أي يٍ انحُىاَاخ  انرً ذأكم انهحىو ؟ طفٍ

 881-893واجة طفحح  و احضار تعض انظىر عٍ انحُىاَاخ ذأكم انهحى واجة

 انثالثاء
 881-880أعذاد يٍ انظفحح  1جًع  011حم كراب انطانة طفحح  طفٍ

 888-889واجة طفحح  018حم كراب انطانة طفحح  واجة

 فٍ تالدٌ  انُقىد درس

 23انىاجة طفحح 

 األرتعاء
 كُف ذًُى انحُىاَاخ و ذرغُز ؟ طفٍ

ذُح يٍ ذًارٍَ طقم انًهاراخ وانًزاجعح انذا

 818-881انظفحح 

 - احضار طىر عٍ دورج حُاج انطُىر  واجة

 انخًُس
 كُف ذًُى انطُىر و ذرغُز ؟ طفٍ

)وحذج يفاهُى انطزح( قظض انطزح يٍ انظفحح 

013-008 

 001-001واجة طفحح   واجة

  
 


