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 الخطة االسبوعية
 18/ 01/  :810إلــى         01/  01/  :810لألســـبـوع مــن                             ( أ)  األول>  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انؼزثيخ انتزثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى صىرح اإلخالص تالوح صهيًخ 

 انجذيذح يفضز يؼبَي انًفزداد
 يمزأ انحزوف يغ انحزكبد انمظيزح واألطىاد انطىيهخ 

_To identify family members. 
-To identify the jobs of the family members. 

Reading : Anchor (Winter is coming!)  
Pages 17-25  

Writing: Please help your child to search about his/her 
favorite season and give reasons why she/he likes it to 
write it in class. 

 االحذ

 طفي
 انيىو األول :

 : تالوة سورة اإلخالصطفي 

 : التدريب على التالوة واجت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انثبَي : 

 : سورة اإلخالص تدريباث طفي 

 25+ص 25ص: أنشطت الطالب  واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انثالثبء : 

 االختجبر االول نهفظم انذراصي االول  **

 

 انيىو انثبنث: 

 : مولد الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( طفي

 _ :  واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .** يالحظخ : يزجى إحضبر انكتبة حضت جذول انحظض انذراصي

 

 

 االختجبر االول نهفظم انذراصي االول *

 يزاجؼخ ػهى انحزوف انضبثمخ يغ ورلخ ػًم *

Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 
Learner’s Book Page 49 
Activity Book Page 44 

 نًٍ نى يحضزاحضبر طىرح شخظيخ نهطبنت  واجت
Bridge to Success 

Activity Book Pages 42/43 

 االثُيٍ

 نحزف انتبء يزاجؼخ وورلخ ػًم  طفي

Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 
Learner’s Book Page 52 
Activity Book Page 46 

 

 Write and draw about your family  واجت

 انثالثبء

 َشيذ انًذرصخ  طفي
Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 

Learner’s Book Pages 53-54 
Activity Book Page 48 

  Collect pictures about family members  واجت

 األرثؼبء

  Writing about family فتزورلخ ػًم وتذريجبد ػهى انذ طفي

 Complete the worksheet at home  واجت

 انخًيش

 كتبثخ ػهى دفتز انُضخ كهًبد خبرجيخ طفي
Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 

Learner’s Book Pages 56-57 
 

 ---------------------------------------------------------  واجت
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 ( أ ) األول>  الصف والشعبةبع تا
 

 انتزثيخ األخالليخ انذراصبد االجتًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

يتؼزف ػهى االيبكٍ انًختهفخ انتي تؼيش فيهب 

 انُجبتبد 

 يجيٍ كيف يًكٍ اٌ تؼيش انُجبتبد في جى حبر

 ثؼذح طزق يختهفخ ;يكتت انؼذد 

 ثؼذح طزق يختهفخ 01يكتت انؼذد 

 01يىجذ االجزاء انُبلظخ يٍ انؼذد 

 يختبر طح او خطأ حضت انجًهخ انؼذديخ

 يطجك ػبداد انضُغ االيبراتيخ

 يحذد االيبراد انضجغ في االيبراد
 يضتُتج كيفيخ انؼذل ثبنًشبركخ

 االحذ
 98حتى  ;8يٍ انظفحخ  ;طزق تكىيٍ انؼذد  9: - 8:ايٍ تؼيش انُجبتبد ص  طفي

 يٍ : االختجبر االول نهفظم انذراصي االول*االثُ

 

 درس أصزتي انكجيزح

 80انىاجت ص

 

 درس يىو االتحبد

 :8انىاجت ص

)يزجي احضبر انكتبة تجؼب نجذول انحظض انيىيي 

 نكم شؼجخ (

 درس انؼذل في انًشبركخ

انىاجت رصى طىرح تىضح انؼذل ثبنًشبركخ 

 ووضؼهب ثًهف انتزثيخ األخالليخ.

صم يغ انطبنت طىرح انضيزح يالحظخ )نمذ ار

انذاتيخ ويمذيخ نهًهف , انزجبء كتبثخ ثيبَبد انطبنت 

 ثخظ واضح وتزتيجهب ثبنًهف (

) انزجبء حفظ كم انىاججبد وانزصىيبد 8يالحظخ 

 انًطهىثخ داخم انًهف انخبص ثبنًبدح (

 91-97واجت ص  احضبر َجبتبد طحزاويخ  واجت

 االثُيٍ
 طفي

 ::نُجبتبد في جى ثبرد ص كيف يًكٍ اٌ تؼيش ا

-:; 
 :9حتى  97يٍ انظفحخ  01طزق تكىيٍ انؼذد 

 واجت
جًغ طىر ػٍ َجبتبد انغبثخ انًطيزح وانًُطمخ 

 انمطجيخ 
 1:-;9واجت ص 

 انثالثبء
 1:حتى  0:ايجبد االجزاء انُبلظخ يٍ طفحخ  0;انحم في انكتبة ص  طفي

 8:-7:واجت طفحخ   واجت

 األرثؼبء
 1;-9:انؼجبراد انظحيحخ وانخبطئخ يٍ طفحخ  اختجبر انتمىيى االول يطف

 8;-0;واجت ص   واجت

 انخًيش
 ورلخ حظبد االصجىع 7;- 1;ص  7حم يزاجؼخ انىحذح  طفي

   واجت
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 الخطة االسبوعية
 80/ 01/  :810إلــى         14/  01/  :810لألســـبـوع مــن                               ( ) ب األول>  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انؼزثيخ انتزثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى صىرح اإلخالص تالوح صهيًخ 

 يفضز يؼبَي انًفزداد انجذيذح
 يمزأ انحزوف يغ انحزكبد انمظيزح واألطىاد انطىيهخ 

_To identify family members. 
-To identify the jobs of the family members. 

Reading : Anchor (Winter is coming!)  
Pages 17-25  

Writing: Please help your child to search about his/her 
favorite season and give reasons why she/he likes it to 
write it in class. 

 االحذ

 طفي
 انيىو األول :

 : تالوة سورة اإلخالصطفي 

 : التدريب على التالوة واجت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انثبَي : 

 : سورة اإلخالص تدريباث طفي 

 25+ص 25: أنشطت الطالب ص واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انثالثبء : 

 االختجبر االول نهفظم انذراصي االول  **

 

 انيىو انثبنث: 

 : مولد الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( طفي

 : _  واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حضبر انكتبة حضت جذول انحظض انذراصي** يالحظخ : يزجى إ

 

 

 االختجبر االول نهفظم انذراصي االول *

 *يزاجؼخ ػهى انحزوف انضبثمخ يغ ورلخ ػًم 

Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 
Learner’s Book Page 49 
Activity Book Page 44 

 نًٍ نى يحضزاحضبر طىرح شخظيخ نهطبنت  واجت
Bridge to Success 

Activity Book Pages 42/43 

 االثُيٍ

 نحزف انتبء يزاجؼخ وورلخ ػًم  طفي

Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 
Learner’s Book Page 52 
Activity Book Page 46 

 

 Write and draw about your family  واجت

 انثالثبء

 َشيذ انًذرصخ  طفي
Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 

Learner’s Book Pages 53-54 
Activity Book Page 48 

  Collect pictures about family members  واجت

 األرثؼبء

  Writing about family ورلخ ػًم وتذريجبد ػهى انذفتز طفي

 Complete the worksheet at home  واجت

 انخًيش

 تز انُضخ كهًبد خبرجيخكتبثخ ػهى دف طفي
Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 

Learner’s Book Pages 56-57 
 

 ---------------------------------------------------------  واجت

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ب ) األول>  الصف والشعبةتابع 
 

  

 ليخانتزثيخ األخال انذراصبد االجتًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

يتؼزف ػهى االيبكٍ انًختهفخ انتي تؼيش فيهب 

 انُجبتبد 

 يجيٍ كيف يًكٍ اٌ تؼيش انُجبتبد في جى حبر

 ثؼذح طزق يختهفخ ;يكتت انؼذد 

 ثؼذح طزق يختهفخ 01يكتت انؼذد 

 01يىجذ االجزاء انُبلظخ يٍ انؼذد 

 يختبر طح او خطأ حضت انجًهخ انؼذديخ

 ػبداد انضُغ االيبراتيخ يطجك

 يحذد االيبراد انضجغ في االيبراد
 يضتُتج كيفيخ انؼذل ثبنًشبركخ

 االحذ
 98حتى  ;8يٍ انظفحخ  ;طزق تكىيٍ انؼذد  9: - 8:ايٍ تؼيش انُجبتبد ص  طفي

 *االثُيٍ : االختجبر االول نهفظم انذراصي االول

 

 درس أصزتي انكجيزح

 80انىاجت ص

 

 درس يىو االتحبد

 :8نىاجت صا

)يزجي احضبر انكتبة تجؼب نجذول انحظض انيىيي 

 نكم شؼجخ (

 درس انؼذل في انًشبركخ

انىاجت رصى طىرح تىضح انؼذل ثبنًشبركخ 

 ووضؼهب ثًهف انتزثيخ األخالليخ.

يالحظخ )نمذ ارصم يغ انطبنت طىرح انضيزح 

انذاتيخ ويمذيخ نهًهف , انزجبء كتبثخ ثيبَبد انطبنت 

 يجهب ثبنًهف (ثخظ واضح وتزت

) انزجبء حفظ كم انىاججبد وانزصىيبد 8يالحظخ 

 انًطهىثخ داخم انًهف انخبص ثبنًبدح (

 91-97واجت ص  احضبر َجبتبد طحزاويخ  واجت

 االثُيٍ
 طفي

 ::كيف يًكٍ اٌ تؼيش انُجبتبد في جى ثبرد ص 

-:; 
 :9حتى  97يٍ انظفحخ  01طزق تكىيٍ انؼذد 

 واجت
جبتبد انغبثخ انًطيزح وانًُطمخ جًغ طىر ػٍ َ

 انمطجيخ 
 1:-;9واجت ص 

 انثالثبء
 1:حتى  0:ايجبد االجزاء انُبلظخ يٍ طفحخ  0;انحم في انكتبة ص  طفي

 8:-7:واجت طفحخ   واجت

 األرثؼبء
 1;-9:انؼجبراد انظحيحخ وانخبطئخ يٍ طفحخ  اختجبر انتمىيى االول طفي

 8;-0;واجت ص   واجت

 انخًيش
 ورلخ حظبد االصجىع 7;- 1;ص  7حم يزاجؼخ انىحذح  طفي

   واجت
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 الخطة االسبوعية
 18/ 01/  :810إلــى         14/  01/  :810لألســـبـوع مــن                           ( ) ج األول>  الصف والشعبة

 

 English انهغخ انؼزثيخ انتزثيخ اإلصالييخ انًبدح

 نتؼهىَىاتج ا
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى صىرح اإلخالص تالوح صهيًخ 

 يفضز يؼبَي انًفزداد انجذيذح
 يمزأ انحزوف يغ انحزكبد انمظيزح واألطىاد انطىيهخ 

_To identify family members. 
-To identify the jobs of the family members. 

Reading : Anchor (Winter is coming!)  
Pages 17-25  

Writing: Please help your child to search about his/her 
favorite season and give reasons why she/he likes it to 
write it in class. 

 االحذ

 طفي
 انيىو األول :

 : تالوة سورة اإلخالصطفي 

 : التدريب على التالوة واجت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انثبَي : 

 : سورة اإلخالص تدريباث طفي 

 25+ص 25: أنشطت الطالب ص واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انثالثبء : 

 االختجبر االول نهفظم انذراصي االول  **

 

 يىو انثبنث: ان

 : مولد الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( طفي

 : _  واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .** يالحظخ : يزجى إحضبر انكتبة حضت جذول انحظض انذراصي

 

 

 االختجبر االول نهفظم انذراصي االول *

 ضبثمخ يغ ورلخ ػًم *يزاجؼخ ػهى انحزوف ان

Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 
Learner’s Book Page 49 
Activity Book Page 44 

 نًٍ نى يحضزاحضبر طىرح شخظيخ نهطبنت  واجت
Bridge to Success 

Activity Book Pages 42/43 

 االثُيٍ

 نحزف انتبء يزاجؼخ وورلخ ػًم  طفي

Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 
Learner’s Book Page 52 
Activity Book Page 46 

 

 Write and draw about your family  واجت

 انثالثبء

 َشيذ انًذرصخ  طفي
Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 

Learner’s Book Pages 53-54 
Activity Book Page 48 

  Collect pictures about family members  واجت

 األرثؼبء

  Writing about family ورلخ ػًم وتذريجبد ػهى انذفتز طفي

 Complete the worksheet at home  واجت

 انخًيش

 كتبثخ ػهى دفتز انُضخ كهًبد خبرجيخ طفي
Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 

Learner’s Book Pages 56-57 
 

 ---------------------------------------------------------  واجت
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 ( ج ) األول>  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزثيخ األخالليخ انذراصبد االجتًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

يتؼزف ػهى االيبكٍ انًختهفخ انتي تؼيش فيهب 

 انُجبتبد 

 اٌ تؼيش انُجبتبد في جى حبر يجيٍ كيف يًكٍ

 ثؼذح طزق يختهفخ ;يكتت انؼذد 

 ثؼذح طزق يختهفخ 01يكتت انؼذد 

 01يىجذ االجزاء انُبلظخ يٍ انؼذد 

 يختبر طح او خطأ حضت انجًهخ انؼذديخ

 يطجك ػبداد انضُغ االيبراتيخ

 يحذد االيبراد انضجغ في االيبراد
 يضتُتج كيفيخ انؼذل ثبنًشبركخ

 االحذ
 98حتى  ;8يٍ انظفحخ  ;طزق تكىيٍ انؼذد  9: - 8:يٍ تؼيش انُجبتبد ص ا طفي

 *االثُيٍ : االختجبر االول نهفظم انذراصي االول

 

 درس أصزتي انكجيزح

 80انىاجت ص

 

 درس يىو االتحبد

 :8انىاجت ص

)يزجي احضبر انكتبة تجؼب نجذول انحظض انيىيي 

 نكم شؼجخ (

 درس انؼذل في انًشبركخ

طىرح تىضح انؼذل ثبنًشبركخ انىاجت رصى 

 ووضؼهب ثًهف انتزثيخ األخالليخ.

يالحظخ )نمذ ارصم يغ انطبنت طىرح انضيزح 

انذاتيخ ويمذيخ نهًهف , انزجبء كتبثخ ثيبَبد انطبنت 

 ثخظ واضح وتزتيجهب ثبنًهف (

) انزجبء حفظ كم انىاججبد وانزصىيبد 8يالحظخ 

 انًطهىثخ داخم انًهف انخبص ثبنًبدح (

 91-97واجت ص  احضبر َجبتبد طحزاويخ  جتوا

 االثُيٍ
 طفي

 ::كيف يًكٍ اٌ تؼيش انُجبتبد في جى ثبرد ص 

-:; 
 :9حتى  97يٍ انظفحخ  01طزق تكىيٍ انؼذد 

 واجت
جًغ طىر ػٍ َجبتبد انغبثخ انًطيزح وانًُطمخ 

 انمطجيخ 
 1:-;9واجت ص 

 انثالثبء
 1:حتى  0:جزاء انُبلظخ يٍ طفحخ ايجبد اال 0;انحم في انكتبة ص  طفي

 8:-7:واجت طفحخ   واجت

 األرثؼبء
 1;-9:انؼجبراد انظحيحخ وانخبطئخ يٍ طفحخ  اختجبر انتمىيى االول طفي

 8;-0;واجت ص   واجت

 انخًيش
 ورلخ حظبد االصجىع 7;- 1;ص  7حم يزاجؼخ انىحذح  طفي

   واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 18/ 01/  :810إلــى         14/  01/  :810لألســـبـوع مــن                              ( ) د األول>  شعبةالصف وال

   

 English انهغخ انؼزثيخ انتزثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى صىرح اإلخالص تالوح صهيًخ 

 يفضز يؼبَي انًفزداد انجذيذح
 انحزكبد انمظيزح واألطىاد انطىيهخ  يمزأ انحزوف يغ

_To identify family members. 
-To identify the jobs of the family members. 

Reading : Anchor (Winter is coming!)  
Pages 17-25  

Writing: Please help your child to search about his/her 
favorite season and give reasons why she/he likes it to 
write it in class. 

 االحذ

 طفي
 انيىو األول :

 : تالوة سورة اإلخالصطفي 

 : التدريب على التالوة واجت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انثبَي : 

 : سورة اإلخالص تدريباث طفي 

 25+ص 25: أنشطت الطالب ص واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انثالثبء : 

 االختجبر االول نهفظم انذراصي االول  **

 

 انيىو انثبنث: 

 : مولد الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( طفي

 : _  واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .** يالحظخ : يزجى إحضبر انكتبة حضت جذول انحظض انذراصي

 

 

 االختجبر االول نهفظم انذراصي االول *

 *يزاجؼخ ػهى انحزوف انضبثمخ يغ ورلخ ػًم 

Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 
Learner’s Book Page 49 
Activity Book Page 44 

 نًٍ نى يحضزاحضبر طىرح شخظيخ نهطبنت  واجت
Bridge to Success 

Activity Book Pages 42/43 

 االثُيٍ

 نحزف انتبء يزاجؼخ وورلخ ػًم  طفي

Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 
Learner’s Book Page 52 
Activity Book Page 46 

 

 Write and draw about your family  واجت

 انثالثبء

 َشيذ انًذرصخ  طفي
Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 

Learner’s Book Pages 53-54 
Activity Book Page 48 

  Collect pictures about family members  واجت

 األرثؼبء

  Writing about family ورلخ ػًم وتذريجبد ػهى انذفتز طفي

 Complete the worksheet at home  واجت

 انخًيش

 كتبثخ ػهى دفتز انُضخ كهًبد خبرجيخ طفي
Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 

Learner’s Book Pages 56-57 
 

 ---------------------------------------------------------  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) األول>  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزثيخ األخالليخ انذراصبد االجتًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

يتؼزف ػهى االيبكٍ انًختهفخ انتي تؼيش فيهب 

 انُجبتبد 

 يجيٍ كيف يًكٍ اٌ تؼيش انُجبتبد في جى حبر

 ثؼذح طزق يختهفخ ;يكتت انؼذد 

 ثؼذح طزق يختهفخ 01يكتت انؼذد 

 01االجزاء انُبلظخ يٍ انؼذد يىجذ 

 يختبر طح او خطأ حضت انجًهخ انؼذديخ

 يطجك ػبداد انضُغ االيبراتيخ

 يحذد االيبراد انضجغ في االيبراد
 يضتُتج كيفيخ انؼذل ثبنًشبركخ

 االحذ
 98حتى  ;8يٍ انظفحخ  ;طزق تكىيٍ انؼذد  9: - 8:ايٍ تؼيش انُجبتبد ص  طفي

 هفظم انذراصي االول*االثُيٍ : االختجبر االول ن

 

 درس أصزتي انكجيزح

 80انىاجت ص

 

 درس يىو االتحبد

 :8انىاجت ص

)يزجي احضبر انكتبة تجؼب نجذول انحظض انيىيي 

 نكم شؼجخ (

 درس انؼذل في انًشبركخ

انىاجت رصى طىرح تىضح انؼذل ثبنًشبركخ 

 ووضؼهب ثًهف انتزثيخ األخالليخ.

يزح يالحظخ )نمذ ارصم يغ انطبنت طىرح انض

انذاتيخ ويمذيخ نهًهف , انزجبء كتبثخ ثيبَبد انطبنت 

 ثخظ واضح وتزتيجهب ثبنًهف (

) انزجبء حفظ كم انىاججبد وانزصىيبد 8يالحظخ 

 انًطهىثخ داخم انًهف انخبص ثبنًبدح (

 91-97واجت ص  احضبر َجبتبد طحزاويخ  واجت

 االثُيٍ
 طفي

 ::كيف يًكٍ اٌ تؼيش انُجبتبد في جى ثبرد ص 

-:; 
 :9حتى  97يٍ انظفحخ  01طزق تكىيٍ انؼذد 

 واجت
جًغ طىر ػٍ َجبتبد انغبثخ انًطيزح وانًُطمخ 

 انمطجيخ 
 1:-;9واجت ص 

 انثالثبء
 1:حتى  0:ايجبد االجزاء انُبلظخ يٍ طفحخ  0;انحم في انكتبة ص  طفي

 8:-7:واجت طفحخ   واجت

 األرثؼبء
 1;-9:انؼجبراد انظحيحخ وانخبطئخ يٍ طفحخ  لاختجبر انتمىيى االو طفي

 8;-0;واجت ص   واجت

 انخًيش
 ورلخ حظبد االصجىع 7;- 1;ص  7حم يزاجؼخ انىحذح  طفي

   واجت
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kh 

 الخطة االسبوعية
 80/ 01/  :810إلــى         14/  01/  :810لألســـبـوع مــن                            ( ) هـ األول>  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انؼزثيخ انتزثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى صىرح اإلخالص تالوح صهيًخ 

 يفضز يؼبَي انًفزداد انجذيذح
 يمزأ انحزوف يغ انحزكبد انمظيزح واألطىاد انطىيهخ 

_To identify family members. 
-To identify the jobs of the family members. 

Reading : Anchor (Winter is coming!)  
Pages 17-25  

Writing: Please help your child to search about his/her 
favorite season and give reasons why she/he likes it to 
write it in class. 

 االحذ

 طفي
 انيىو األول :

 : تالوة سورة اإلخالصطفي 

 : التدريب على التالوة واجت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انثبَي : 

 : سورة اإلخالص تدريباث طفي 

 25+ص 25: أنشطت الطالب ص واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انثالثبء : 

 االختجبر االول نهفظم انذراصي االول  **

 

 انيىو انثبنث: 

 : مولد الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( طفي

 : _  واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ض انذراصي** يالحظخ : يزجى إحضبر انكتبة حضت جذول انحظ

 

 

 االختجبر االول نهفظم انذراصي االول *

 *يزاجؼخ ػهى انحزوف انضبثمخ يغ ورلخ ػًم 

Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 
Learner’s Book Page 49 
Activity Book Page 44 

 نًٍ نى يحضزاحضبر طىرح شخظيخ نهطبنت  واجت
Bridge to Success 

Activity Book Pages 42/43 

 االثُيٍ

 نحزف انتبء يزاجؼخ وورلخ ػًم  طفي

Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 
Learner’s Book Page 52 
Activity Book Page 46 

 

 Write and draw about your family  واجت

 انثالثبء

 َشيذ انًذرصخ  طفي
Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 

Learner’s Book Pages 53-54 
Activity Book Page 48 

  Collect pictures about family members  واجت

 األرثؼبء

  Writing about family ورلخ ػًم وتذريجبد ػهى انذفتز طفي

 Complete the worksheet at home  واجت

 انخًيش

 كتبثخ ػهى دفتز انُضخ كهًبد خبرجيخ طفي
Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 

Learner’s Book Pages 56-57 
 

 ---------------------------------------------------------  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) األول>  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزثيخ األخالليخ انذراصبد االجتًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــيانــ

يتؼزف ػهى االيبكٍ انًختهفخ انتي تؼيش فيهب 

 انُجبتبد 

 يجيٍ كيف يًكٍ اٌ تؼيش انُجبتبد في جى حبر

 ثؼذح طزق يختهفخ ;يكتت انؼذد 

 ثؼذح طزق يختهفخ 01يكتت انؼذد 

 01يىجذ االجزاء انُبلظخ يٍ انؼذد 

 يختبر طح او خطأ حضت انجًهخ انؼذديخ

 يطجك ػبداد انضُغ االيبراتيخ

 حذد االيبراد انضجغ في االيبرادي
 يضتُتج كيفيخ انؼذل ثبنًشبركخ

 االحذ
 98حتى  ;8يٍ انظفحخ  ;طزق تكىيٍ انؼذد  9: - 8:ايٍ تؼيش انُجبتبد ص  طفي

 *االثُيٍ : االختجبر االول نهفظم انذراصي االول

 

 درس أصزتي انكجيزح

 80انىاجت ص

 

 درس يىو االتحبد

 :8انىاجت ص

تبة تجؼب نجذول انحظض انيىيي )يزجي احضبر انك

 نكم شؼجخ (

 درس انؼذل في انًشبركخ

انىاجت رصى طىرح تىضح انؼذل ثبنًشبركخ 

 ووضؼهب ثًهف انتزثيخ األخالليخ.

يالحظخ )نمذ ارصم يغ انطبنت طىرح انضيزح 

انذاتيخ ويمذيخ نهًهف , انزجبء كتبثخ ثيبَبد انطبنت 

 ثخظ واضح وتزتيجهب ثبنًهف (

نزجبء حفظ كم انىاججبد وانزصىيبد ) ا8يالحظخ 

 انًطهىثخ داخم انًهف انخبص ثبنًبدح (

 91-97واجت ص  احضبر َجبتبد طحزاويخ  واجت

 االثُيٍ
 طفي

 ::كيف يًكٍ اٌ تؼيش انُجبتبد في جى ثبرد ص 

-:; 
 :9حتى  97يٍ انظفحخ  01طزق تكىيٍ انؼذد 

 واجت
ُطمخ جًغ طىر ػٍ َجبتبد انغبثخ انًطيزح وانً

 انمطجيخ 
 1:-;9واجت ص 

 انثالثبء
 1:حتى  0:ايجبد االجزاء انُبلظخ يٍ طفحخ  0;انحم في انكتبة ص  طفي

 8:-7:واجت طفحخ   واجت

 األرثؼبء
 1;-9:انؼجبراد انظحيحخ وانخبطئخ يٍ طفحخ  اختجبر انتمىيى االول طفي

 8;-0;واجت ص   واجت

 انخًيش
 ورلخ حظبد االصجىع 7;- 1;ص  7حذح حم يزاجؼخ انى طفي

   واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 18/ 01/  :810إلــى         14/  01/  :810لألســـبـوع مــن                                 ( ) و األول>  الصف والشعبة

 English انهغخ انؼزثيخ انتزثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 تهى صىرح اإلخالص تالوح صهيًخ ي

 يفضز يؼبَي انًفزداد انجذيذح
 يمزأ انحزوف يغ انحزكبد انمظيزح واألطىاد انطىيهخ 

_To identify family members. 
-To identify the jobs of the family members. 

Reading : Anchor (Winter is coming!)  
Pages 17-25  

Writing: Please help your child to search about his/her 
favorite season and give reasons why she/he likes it to 
write it in class. 

 االحذ

 طفي
 انيىو األول :

 : تالوة سورة اإلخالصطفي 

 : التدريب على التالوة واجت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انثبَي : 

 : سورة اإلخالص تدريباث طفي 

 25+ص 25: أنشطت الطالب ص واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انثالثبء : 

 االختجبر االول نهفظم انذراصي االول  **

 

 انيىو انثبنث: 

 ولد الرسول )صلى هللا عليه وسلم (: م طفي

 : _  واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .** يالحظخ : يزجى إحضبر انكتبة حضت جذول انحظض انذراصي

 

 

 االختجبر االول نهفظم انذراصي االول *

 *يزاجؼخ ػهى انحزوف انضبثمخ يغ ورلخ ػًم 

Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 
Learner’s Book Page 49 
Activity Book Page 44 

 نًٍ نى يحضزاحضبر طىرح شخظيخ نهطبنت  واجت
Bridge to Success 

Activity Book Pages 42/43 

 االثُيٍ

 نحزف انتبء يزاجؼخ وورلخ ػًم  طفي

Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 
Learner’s Book Page 52 
Activity Book Page 46 

 

 Write and draw about your family  واجت

 انثالثبء

 َشيذ انًذرصخ  طفي
Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 

Learner’s Book Pages 53-54 
Activity Book Page 48 

  Collect pictures about family members  واجت

 األرثؼبء

  Writing about family ورلخ ػًم وتذريجبد ػهى انذفتز طفي

 Complete the worksheet at home  واجت

 انخًيش

 كتبثخ ػهى دفتز انُضخ كهًبد خبرجيخ طفي
Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 

Learner’s Book Pages 56-57 
 

 ---------------------------------------------------------  واجت
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kh 

 ( و ) األول>  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزثيخ األخالليخ انذراصبد االجتًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

يتؼزف ػهى االيبكٍ انًختهفخ انتي تؼيش فيهب 

 انُجبتبد 

 جى حبر يجيٍ كيف يًكٍ اٌ تؼيش انُجبتبد في

 ثؼذح طزق يختهفخ ;يكتت انؼذد 

 ثؼذح طزق يختهفخ 01يكتت انؼذد 

 01يىجذ االجزاء انُبلظخ يٍ انؼذد 

 يختبر طح او خطأ حضت انجًهخ انؼذديخ

 يطجك ػبداد انضُغ االيبراتيخ

 يحذد االيبراد انضجغ في االيبراد
 يضتُتج كيفيخ انؼذل ثبنًشبركخ

 االحذ
 98حتى  ;8يٍ انظفحخ  ;طزق تكىيٍ انؼذد  9: - 8:ايٍ تؼيش انُجبتبد ص  طفي

 *االثُيٍ : االختجبر االول نهفظم انذراصي االول

 

 درس أصزتي انكجيزح

 80انىاجت ص

 

 درس يىو االتحبد

 :8انىاجت ص

)يزجي احضبر انكتبة تجؼب نجذول انحظض انيىيي 

 نكم شؼجخ (

 درس انؼذل في انًشبركخ

شبركخ انىاجت رصى طىرح تىضح انؼذل ثبنً

 ووضؼهب ثًهف انتزثيخ األخالليخ.

يالحظخ )نمذ ارصم يغ انطبنت طىرح انضيزح 

انذاتيخ ويمذيخ نهًهف , انزجبء كتبثخ ثيبَبد انطبنت 

 ثخظ واضح وتزتيجهب ثبنًهف (

) انزجبء حفظ كم انىاججبد وانزصىيبد 8يالحظخ 

 انًطهىثخ داخم انًهف انخبص ثبنًبدح (

 91-97واجت ص  ويخ احضبر َجبتبد طحزا واجت

 االثُيٍ
 طفي

 ::كيف يًكٍ اٌ تؼيش انُجبتبد في جى ثبرد ص 

-:; 
 :9حتى  97يٍ انظفحخ  01طزق تكىيٍ انؼذد 

 واجت
جًغ طىر ػٍ َجبتبد انغبثخ انًطيزح وانًُطمخ 

 انمطجيخ 
 1:-;9واجت ص 

 انثالثبء
 1:حتى  0: ايجبد االجزاء انُبلظخ يٍ طفحخ 0;انحم في انكتبة ص  طفي

 8:-7:واجت طفحخ   واجت

 األرثؼبء
 1;-9:انؼجبراد انظحيحخ وانخبطئخ يٍ طفحخ  اختجبر انتمىيى االول طفي

 8;-0;واجت ص   واجت

 انخًيش
 ورلخ حظبد االصجىع 7;- 1;ص  7حم يزاجؼخ انىحذح  طفي

   واجت
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 الخطة االسبوعية
 18/ 01/  :810إلــى         14/  01/  :810لألســـبـوع مــن                                     ( ) ز األول>  الصف والشعبة

 

 English انهغخ انؼزثيخ انتزثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى صىرح اإلخالص تالوح صهيًخ 

 يفضز يؼبَي انًفزداد انجذيذح
 ح واألطىاد انطىيهخ يمزأ انحزوف يغ انحزكبد انمظيز

_To identify family members. 
-To identify the jobs of the family members. 

Reading : Anchor (Winter is coming!)  
Pages 17-25  

Writing: Please help your child to search about his/her 
favorite season and give reasons why she/he likes it to 
write it in class. 

 االحذ

 طفي
 انيىو األول :

 : تالوة سورة اإلخالصطفي 

 : التدريب على التالوة واجت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انثبَي : 

 : سورة اإلخالص تدريباث طفي 

 25+ص 25لطالب ص: أنشطت ا واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انثالثبء : 

 االختجبر االول نهفظم انذراصي االول  **

 

 انيىو انثبنث: 

 : مولد الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( طفي

 : _  واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .** يالحظخ : يزجى إحضبر انكتبة حضت جذول انحظض انذراصي

 

 

 االختجبر االول نهفظم انذراصي االول *

 *يزاجؼخ ػهى انحزوف انضبثمخ يغ ورلخ ػًم 

Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 
Learner’s Book Page 49 
Activity Book Page 44 

 نًٍ نى يحضزاحضبر طىرح شخظيخ نهطبنت  واجت
Bridge to Success 

Activity Book Pages 42/43 

 االثُيٍ

 نحزف انتبء يزاجؼخ وورلخ ػًم  طفي

Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 
Learner’s Book Page 52 
Activity Book Page 46 

 

 Write and draw about your family  واجت

 انثالثبء

 َشيذ انًذرصخ  طفي
Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 

Learner’s Book Pages 53-54 
Activity Book Page 48 

  Collect pictures about family members  واجت

 األرثؼبء

  Writing about family ورلخ ػًم وتذريجبد ػهى انذفتز طفي

 Complete the worksheet at home  واجت

 انخًيش

 كتبثخ ػهى دفتز انُضخ كهًبد خبرجيخ طفي
Bridge to Success Unit 3 (Me and my family) 

Learner’s Book Pages 56-57 
 

 ---------------------------------------------------------  واجت
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 ( ز ) األول>  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزثيخ األخالليخ انذراصبد االجتًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو حانًبد

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

يتؼزف ػهى االيبكٍ انًختهفخ انتي تؼيش فيهب 

 انُجبتبد 

 يجيٍ كيف يًكٍ اٌ تؼيش انُجبتبد في جى حبر

 ثؼذح طزق يختهفخ ;يكتت انؼذد 

 ثؼذح طزق يختهفخ 01يكتت انؼذد 

 01يٍ انؼذد  يىجذ االجزاء انُبلظخ

 يختبر طح او خطأ حضت انجًهخ انؼذديخ

 يطجك ػبداد انضُغ االيبراتيخ

 يحذد االيبراد انضجغ في االيبراد
 يضتُتج كيفيخ انؼذل ثبنًشبركخ

 االحذ
 98حتى  ;8يٍ انظفحخ  ;طزق تكىيٍ انؼذد  9: - 8:ايٍ تؼيش انُجبتبد ص  طفي

 ول*االثُيٍ : االختجبر االول نهفظم انذراصي اال

 

 درس أصزتي انكجيزح

 80انىاجت ص

 

 درس يىو االتحبد

 :8انىاجت ص

)يزجي احضبر انكتبة تجؼب نجذول انحظض انيىيي 

 نكم شؼجخ (

 درس انؼذل في انًشبركخ

انىاجت رصى طىرح تىضح انؼذل ثبنًشبركخ 

 ووضؼهب ثًهف انتزثيخ األخالليخ.

يالحظخ )نمذ ارصم يغ انطبنت طىرح انضيزح 

ذيخ نهًهف , انزجبء كتبثخ ثيبَبد انطبنت انذاتيخ ويم

 ثخظ واضح وتزتيجهب ثبنًهف (

) انزجبء حفظ كم انىاججبد وانزصىيبد 8يالحظخ 

 انًطهىثخ داخم انًهف انخبص ثبنًبدح (

 91-97واجت ص  احضبر َجبتبد طحزاويخ  واجت

 االثُيٍ
 طفي

 ::كيف يًكٍ اٌ تؼيش انُجبتبد في جى ثبرد ص 

-:; 
 :9حتى  97يٍ انظفحخ  01ٍ انؼذد طزق تكىي

 واجت
جًغ طىر ػٍ َجبتبد انغبثخ انًطيزح وانًُطمخ 

 انمطجيخ 
 1:-;9واجت ص 

 انثالثبء
 1:حتى  0:ايجبد االجزاء انُبلظخ يٍ طفحخ  0;انحم في انكتبة ص  طفي

 8:-7:واجت طفحخ   واجت

 األرثؼبء
 1;-9:يحخ وانخبطئخ يٍ طفحخ انؼجبراد انظح اختجبر انتمىيى االول طفي

 8;-0;واجت ص   واجت

 انخًيش
 ورلخ حظبد االصجىع 7;- 1;ص  7حم يزاجؼخ انىحذح  طفي

   واجت

 


