
 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 28/ 2/  2019إلــى         24/  2/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌغًع عىسج انُاط  -
 ٌثٍٍ أهًٍح انظالج  -
 ٌعذد سكعاخ كم طالج  -

 ٌح طحٍحح ٌقشأ انرهًٍز قشاءج خهش

انًشكهح -انًكاٌ-انضياٌ–ٌحذد انرهًٍز عُاطش انقظح )انشخظٍاخ 

 وانحم(

To identify feelings and emotions . 
To express their own feelings.  

Reading :Anchor :Bert and Beth Go Far, Far away 
/Pages:93-98 

Writing : Anchor /Pages 78-79 

 االحذ
 طفً

 ىو األول :انٍ

 عىسج انُاط طفً : 

 ذغًٍع انغىسج تٍد : 

 

 

 :انٍىو انثاًَ 

 طالذً َىس حٍاذً طفً: 

 67 -66ذحضٍش انحىاس صتٍد : 

 

 

 :انٍىو انثانث

 طالذً َىس حٍاذً طفً : 

 73-72عًم تطاقاخ انظالج + واخة صتٍد: 

 127يُاقشح حشف انكاف طـ
Bridge to Success Learner’s Book  

Unit 7 Pages 132-133 

 128انرذسٌة عهى قشاءج طـ واخة
Bridge to Success  

Activity Book Page129 

 االثٍٍُ

 قشاءج وحم ذذسٌثاخ حشف انكاف طفً
Bridge to Success Learner’s Book  

Unit 7 Pages 136-137 

 

 حم انرذسٌثاخ فً كراب أدسط فً انثٍد واخة

Bridge to Success Learner’s Book  
Page 135  
Make it!  

 

 انثالثاء
 يراتعح حم انرذسٌثاخ وذدشٌذ انحشف  طفً

Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 7 Pages 138-139 

 

  Collect pictures of different feelings and emotions انرذسٌة عهى انقشاءج واخة ٌىيً  واخة

 األستعاء
 كشاعح انخط                                    طفً

Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 7 Pages 140-141 

  Worksheet about feelings 136قشاءج انكهًاخ طـ واخة

 انخًٍظ
 يشاخعح عايح عهى انقشاءج وانرحهٍم وانرشكٍة وانرعثٍش    طفً

Dictation: 
She feels happy. 

He feels sad. 
I feel tired. 

I feel thirsty. 

  Practice dictation at home  واخة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االخرًاعٍح انشٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌظف يارا ٌىخذ فً انغًاء

 ٌثٍٍ اهًٍح انشًظ

 ٌعذ انطانة تانخًغاخ 

 تٍٍ األعذادٌقاسٌ انطانة 

 ٌغرخذو انشيىص نهًقاسَح 

 ٌغركشف اهًٍح االهرًاو تاالخشٌٍ. ٌرعشف انغٍشج انزاذٍح نهشٍخ صاٌذ ؟

 االحذ
  302يارا ٌىخذ فً انغًاء ص  طفً

 فهىط  5انعذ تانخًغاخ تاعرخذاو 

 406 - 403طفحه 

 دسط صاٌذ انُشأج

 54انىاخة طفحح 

 

 دسط صاٌذ انقٍادج

 58انىاخة طفحح

 هرًاو تاالخشٌٍدسط اال

 سعى شخض ذهرى ته واكرة اعًهاانىاخة 

 واحفظ انعًم تًهف انرشتٍح االخالقٍح.

 واخة
احضاس طىس او يدغى عٍ انُدىو وانشًظ 

 وانقًش
 ٌحذد انىاخة فً انظف تعذ اعطاء انذسط 

 االثٍٍُ
 304يا عثة اهًٍح انشًظ ص  طفً

  364 – 347اخرثاس قظٍش 

 11االعذاد يٍ  – 10حرى  دسط االعذاد انرشذٍثٍح

 انعششاخ - 19حرى 

 - ------------ واخة

 انثالثاء
 307انحم فً انكراب ص  طفً

حرى  409اعرخذاو انًُارج نًقاسَح االعذاد ص 

412 

 ٌحذد انىاخة فً انظف تعذ اعطاء انذسط 306حم ص  واخة

 األستعاء
 311- 309انحم فً انكراب ص  طفً

خرى  415ىص نًقاسَح االعذاد ص اعرخذاو انشي

418 

 - 54-53انحم فً كراب االَشطح انًخرثشٌح ص  واخة

 انخًٍظ
 313 - 312انحم فً انكراب ص  طفً

اكًال دسط اعرخذاو انشيىص نًقاسَح االعذاد ص 

 418خرى  415

 ء انذسطٌحذد انىاخة فً انظف تعذ اعطا 56 -55انحم فً كراب االَشطح انًخرثشٌح ص  واخة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 28/ 2/  2019إلــى         24/  2/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌغًع عىسج انُاط  -
 ٌثٍٍ أهًٍح انظالج  -
 ٌعذد سكعاخ كم طالج  -

 هًٍز قشاءج خهشٌح طحٍحح ٌقشأ انر

انًشكهح -انًكاٌ-انضياٌ–ٌحذد انرهًٍز عُاطش انقظح )انشخظٍاخ 

 وانحم(

To identify feelings and emotions . 
To express their own feelings.  

Reading :Anchor :Bert and Beth Go Far, Far away 
/Pages:93-98 

Writing : Anchor /Pages 78-79 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول :

 عىسج انُاط طفً : 

 ذغًٍع انغىسج تٍد : 

 

 

 انٍىو انثاًَ :

 طالذً َىس حٍاذً طفً: 

 67 -66ذحضٍش انحىاس صتٍد : 

 

 

 :انٍىو انثانث

 طالذً َىس حٍاذً طفً : 

 73-72عًم تطاقاخ انظالج + واخة صتٍد: 

 127يُاقشح حشف انكاف طـ
Bridge to Success Learner’s Book  

Unit 7 Pages 132-133 

 128انرذسٌة عهى قشاءج طـ واخة
Bridge to Success  

Activity Book Page129 

 االثٍٍُ

 قشاءج وحم ذذسٌثاخ حشف انكاف طفً
Bridge to Success Learner’s Book  

Unit 7 Pages 136-137 

 

 حم انرذسٌثاخ فً كراب أدسط فً انثٍد واخة

Bridge to Success Learner’s Book  
Page 135  
Make it!  

 

 انثالثاء
 يراتعح حم انرذسٌثاخ وذدشٌذ انحشف  طفً

Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 7 Pages 138-139 

 

  Collect pictures of different feelings and emotions انرذسٌة عهى انقشاءج واخة ٌىيً  واخة

 األستعاء
 كشاعح انخط                                    طفً

Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 7 Pages 140-141 

  Worksheet about feelings 136قشاءج انكهًاخ طـ واخة

 انخًٍظ
 يشاخعح عايح عهى انقشاءج وانرحهٍم وانرشكٍة وانرعثٍش    طفً

Dictation: 
She feels happy. 

He feels sad. 
I feel tired. 

I feel thirsty. 

  Practice dictation at home  واخة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ب ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االخرًاعٍح انشٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌظف يارا ٌىخذ فً انغًاء

 ٌثٍٍ اهًٍح انشًظ

 ٌعذ انطانة تانخًغاخ 

 ٌقاسٌ انطانة تٍٍ األعذاد

 ٌغرخذو انشيىص نهًقاسَح 

 ٌغركشف اهًٍح االهرًاو تاالخشٌٍ. ٌرعشف انغٍشج انزاذٍح نهشٍخ صاٌذ ؟

 االحذ
  302يارا ٌىخذ فً انغًاء ص  طفً

 فهىط  5انعذ تانخًغاخ تاعرخذاو 

 406 - 403طفحه 

 دسط صاٌذ انُشأج

 54انىاخة طفحح 

 

 دسط صاٌذ انقٍادج

 58طفححانىاخة 

 دسط االهرًاو تاالخشٌٍ

 انىاخة اسعى شخض ذهرى ته واكرة اعًه

 واحفظ انعًم تًهف انرشتٍح االخالقٍح.

 واخة
احضاس طىس او يدغى عٍ انُدىو وانشًظ 

 وانقًش
 ٌحذد انىاخة فً انظف تعذ اعطاء انذسط 

 االثٍٍُ
 304يا عثة اهًٍح انشًظ ص  طفً

  364 – 347اخرثاس قظٍش 

 11االعذاد يٍ  – 10عذاد انرشذٍثٍح حرى دسط اال

 انعششاخ - 19حرى 

 - ------------ واخة

 انثالثاء
 307انحم فً انكراب ص  طفً

حرى  409اعرخذاو انًُارج نًقاسَح االعذاد ص 

412 

 ٌحذد انىاخة فً انظف تعذ اعطاء انذسط 306حم ص  واخة

 األستعاء
 311- 309انحم فً انكراب ص  طفً

خرى  415اعرخذاو انشيىص نًقاسَح االعذاد ص 

418 

 - 54-53انحم فً كراب االَشطح انًخرثشٌح ص  واخة

 انخًٍظ
 313 - 312انحم فً انكراب ص  طفً

اكًال دسط اعرخذاو انشيىص نًقاسَح االعذاد ص 

 418خرى  415

 انظف تعذ اعطاء انذسط ٌحذد انىاخة فً 56 -55انحم فً كراب االَشطح انًخرثشٌح ص  واخة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 28/ 2/  2019إلــى         24/  2/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌغًع عىسج انُاط  -
 ٌثٍٍ أهًٍح انظالج  -
 طالجٌعذد سكعاخ كم  -

 ٌقشأ انرهًٍز قشاءج خهشٌح طحٍحح 

انًشكهح -انًكاٌ-انضياٌ–ٌحذد انرهًٍز عُاطش انقظح )انشخظٍاخ 

 وانحم(

To identify feelings and emotions . 
To express their own feelings.  

Reading :Anchor :Bert and Beth Go Far, Far away 
/Pages:93-98 

Writing : Anchor /Pages 78-79 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول :

 عىسج انُاط طفً : 

 ذغًٍع انغىسج تٍد : 

 

 

 انٍىو انثاًَ :

 طالذً َىس حٍاذً طفً: 

 67 -66ذحضٍش انحىاس صتٍد : 

 

 

 :انٍىو انثانث

 طالذً َىس حٍاذً طفً : 

 73-72عًم تطاقاخ انظالج + واخة صتٍد: 

 127يُاقشح حشف انكاف طـ
Bridge to Success Learner’s Book  

Unit 7 Pages 132-133 

 128انرذسٌة عهى قشاءج طـ واخة
Bridge to Success  

Activity Book Page129 

 االثٍٍُ

 قشاءج وحم ذذسٌثاخ حشف انكاف طفً
Bridge to Success Learner’s Book  

Unit 7 Pages 136-137 

 

 حم انرذسٌثاخ فً كراب أدسط فً انثٍد واخة

Bridge to Success Learner’s Book  
Page 135  
Make it!  

 

 انثالثاء
 يراتعح حم انرذسٌثاخ وذدشٌذ انحشف  طفً

Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 7 Pages 138-139 

 

  Collect pictures of different feelings and emotions انرذسٌة عهى انقشاءج واخة ٌىيً  واخة

 عاءاألست
 كشاعح انخط                                    طفً

Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 7 Pages 140-141 

  Worksheet about feelings 136قشاءج انكهًاخ طـ واخة

 انخًٍظ
 يشاخعح عايح عهى انقشاءج وانرحهٍم وانرشكٍة وانرعثٍش    طفً

Dictation: 
She feels happy. 

He feels sad. 
I feel tired. 

I feel thirsty. 

  Practice dictation at home  واخة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االخرًاعٍح انشٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌظف يارا ٌىخذ فً انغًاء

 ٌثٍٍ اهًٍح انشًظ

 انة تانخًغاخ ٌعذ انط

 ٌقاسٌ انطانة تٍٍ األعذاد

 ٌغرخذو انشيىص نهًقاسَح 

 ٌغركشف اهًٍح االهرًاو تاالخشٌٍ. ٌرعشف انغٍشج انزاذٍح نهشٍخ صاٌذ ؟

 االحذ
  302يارا ٌىخذ فً انغًاء ص  طفً

 فهىط  5انعذ تانخًغاخ تاعرخذاو 

 406 - 403طفحه 

 دسط صاٌذ انُشأج

 54انىاخة طفحح 

 

 قٍادجدسط صاٌذ ان

 58انىاخة طفحح

 دسط االهرًاو تاالخشٌٍ

 انىاخة اسعى شخض ذهرى ته واكرة اعًه

 واحفظ انعًم تًهف انرشتٍح االخالقٍح.

 واخة
احضاس طىس او يدغى عٍ انُدىو وانشًظ 

 وانقًش
 ٌحذد انىاخة فً انظف تعذ اعطاء انذسط 

 االثٍٍُ
 304يا عثة اهًٍح انشًظ ص  طفً

  364 – 347اخرثاس قظٍش 

 11االعذاد يٍ  – 10دسط االعذاد انرشذٍثٍح حرى 

 انعششاخ - 19حرى 

 - ------------ واخة

 انثالثاء
 307انحم فً انكراب ص  طفً

حرى  409اعرخذاو انًُارج نًقاسَح االعذاد ص 

412 

 ٌحذد انىاخة فً انظف تعذ اعطاء انذسط 306حم ص  واخة

 األستعاء
 311- 309راب ص انحم فً انك طفً

خرى  415اعرخذاو انشيىص نًقاسَح االعذاد ص 

418 

 - 54-53انحم فً كراب االَشطح انًخرثشٌح ص  واخة

 انخًٍظ
 313 - 312انحم فً انكراب ص  طفً

اكًال دسط اعرخذاو انشيىص نًقاسَح االعذاد ص 

 418خرى  415

 حذد انىاخة فً انظف تعذ اعطاء انذسطٌ 56 -55انحم فً كراب االَشطح انًخرثشٌح ص  واخة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 28/ 2/  2019إلــى         24/  2/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌغًع عىسج انُاط  -
 ٌثٍٍ أهًٍح انظالج  -
 عذد سكعاخ كم طالجٌ

 
 
 

 
 

 اٌ ٌرعشف عهى حشفً انكاف وانالو نفظا وكراتح.

 اٌ ٌحهم كهًاخ ذحرىي عهى انكاف وانالو.

To identify feelings and emotions . 
To express their own feelings. 

Reading :Anchor :Bert and Beth Go Far, Far away 
/Pages:93-98 

Writing : Anchor /Pages 78-79 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول :

 عىسج انُاط طفً : 

 ذغًٍع انغىسج تٍد : 

 

 

 انٍىو انثاًَ :

 طالذً َىس حٍاذً طفً: 

 67 -66ذحضٍش انحىاس صتٍد : 

 

 

 :انٍىو انثانث

 طالذً َىس حٍاذً طفً : 

 73-72عًم تطاقاخ انظالج + واخة صتٍد: 

 128-127انرذسٌة عهى قشاءج ص
Bridge to Success Learner’s Book  

Unit 7 Pages 132-133 

 130-129حم ص واخة
Bridge to Success  

Activity Book Page129 

 االثٍٍُ

 140-139انرذسٌة عهى قشاءج ص طفً
Bridge to Success Learner’s Book  

Unit 7 Pages 136-137 

 حم فً كراب ادسط فً انثٍد نحشفً انكاف وانالو  واخة
Bridge to Success Learner’s Book  

Page 135  
Make it! 

 انثالثاء
 انرذسٌة عهى قشاءج انذسط  طفً

Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 7 Pages 138-139 

 Collect pictures of different feelings and emotions 140َغخ انذسط ص  واخة

 األستعاء
  ذحهٍم كهًاخ انذسط طفً

Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 7 Pages 140-141 

 Worksheet about feelings يشاخعح انذسط  واخة

 انخًٍظ
 انكراتح عهى كشاعح انخط  طفً

Dictation: 
She feels happy. 

He feels sad. 
I feel tired. 

I feel thirsty. 

  Practice dictation at home ------------------------------------------------ واخة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االخرًاعٍح انشٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌظف يارا ٌىخذ فً انغًاء

 ٌثٍٍ اهًٍح انشًظ

 ٌعذ انطانة تانخًغاخ 

 ٌقاسٌ انطانة تٍٍ األعذاد

 خذو انشيىص نهًقاسَح ٌغر

 ٌغركشف اهًٍح االهرًاو تاالخشٌٍ. ٌرعشف انغٍشج انزاذٍح نهشٍخ صاٌذ ؟

 االحذ
  302يارا ٌىخذ فً انغًاء ص  طفً

 فهىط  5انعذ تانخًغاخ تاعرخذاو 

 406 - 403طفحه 

 دسط صاٌذ انُشأج

 54انىاخة طفحح 

 

 دسط صاٌذ انقٍادج

 58انىاخة طفحح

 دسط االهرًاو تاالخشٌٍ

 انىاخة اسعى شخض ذهرى ته واكرة اعًه

 واحفظ انعًم تًهف انرشتٍح االخالقٍح.

 واخة
احضاس طىس او يدغى عٍ انُدىو وانشًظ 

 وانقًش
 ٌحذد انىاخة فً انظف تعذ اعطاء انذسط 

 االثٍٍُ
 304يا عثة اهًٍح انشًظ ص  طفً

  364 – 347اخرثاس قظٍش 

 11اد يٍ االعذ – 10دسط االعذاد انرشذٍثٍح حرى 

 انعششاخ - 19حرى 

 - ------------ واخة

 انثالثاء
 307انحم فً انكراب ص  طفً

حرى  409اعرخذاو انًُارج نًقاسَح االعذاد ص 

412 

 ٌحذد انىاخة فً انظف تعذ اعطاء انذسط 306حم ص  واخة

 األستعاء
 311- 309انحم فً انكراب ص  طفً

خرى  415ذاد ص اعرخذاو انشيىص نًقاسَح االع

418 

 - 54-53انحم فً كراب االَشطح انًخرثشٌح ص  واخة

 انخًٍظ
 313 - 312انحم فً انكراب ص  طفً

اكًال دسط اعرخذاو انشيىص نًقاسَح االعذاد ص 

 418خرى  415

 ٌحذد انىاخة فً انظف تعذ اعطاء انذسط 56 -55انحم فً كراب االَشطح انًخرثشٌح ص  واخة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 لخطة االسبوعيةا
 28/ 2/  2019إلــى         24/  2/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌغًع عىسج انُاط  -
 ٌثٍٍ أهًٍح انظالج  -

 ٌعذد سكعاخ كم طالج

 
 
 

 
 

 انكاف وانالو نفظا وكراتح.اٌ ٌرعشف عهى حشفً 

 اٌ ٌحهم كهًاخ ذحرىي عهى انكاف وانالو.

To identify feelings and emotions . 
To express their own feelings. 

Reading :Anchor :Bert and Beth Go Far, Far away 
/Pages:93-98 

Writing : Anchor /Pages 78-79 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول :

 عىسج انُاط فً : ط

 ذغًٍع انغىسج تٍد : 

 

 

 انٍىو انثاًَ :

 طالذً َىس حٍاذً طفً: 

 67 -66ذحضٍش انحىاس صتٍد : 

 

 

 :انٍىو انثانث

 طالذً َىس حٍاذً طفً : 

 73-72عًم تطاقاخ انظالج + واخة صتٍد: 

 128-127انرذسٌة عهى قشاءج ص
Bridge to Success Learner’s Book  

Unit 7 Pages 132-133 

 130-129حم ص واخة
Bridge to Success  

Activity Book Page129 

 االثٍٍُ

 140-139انرذسٌة عهى قشاءج ص طفً
Bridge to Success Learner’s Book  

Unit 7 Pages 136-137 

 حم فً كراب ادسط فً انثٍد نحشفً انكاف وانالو  واخة
Bridge to Success Learner’s Book  

Page 135  
Make it! 

 انثالثاء
 انرذسٌة عهى قشاءج انذسط  طفً

Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 7 Pages 138-139 

 Collect pictures of different feelings and emotions 140َغخ انذسط ص  واخة

 األستعاء
 ذحهٍم كهًاخ انذسط  طفً

Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 7 Pages 140-141 

 Worksheet about feelings يشاخعح انذسط  واخة

 انخًٍظ
 انكراتح عهى كشاعح انخط  طفً

Dictation: 
She feels happy. 

He feels sad. 
I feel tired. 

I feel thirsty. 

  Practice dictation at home ------------------------------------------------ واخة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االخرًاعٍح انشٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌظف يارا ٌىخذ فً انغًاء

 ٌثٍٍ اهًٍح انشًظ

 ٌعذ انطانة تانخًغاخ 

 ٌقاسٌ انطانة تٍٍ األعذاد

 ٌغرخذو انشيىص نهًقاسَح 

 ٌغركشف اهًٍح االهرًاو تاالخشٌٍ. ٍح نهشٍخ صاٌذ ؟ٌرعشف انغٍشج انزاذ

 االحذ
  302يارا ٌىخذ فً انغًاء ص  طفً

 فهىط  5انعذ تانخًغاخ تاعرخذاو 

 406 - 403طفحه 

 دسط صاٌذ انُشأج

 54انىاخة طفحح 

 

 دسط صاٌذ انقٍادج

 58انىاخة طفحح

 دسط االهرًاو تاالخشٌٍ

 انىاخة اسعى شخض ذهرى ته واكرة اعًه

 ظ انعًم تًهف انرشتٍح االخالقٍح.واحف

 واخة
احضاس طىس او يدغى عٍ انُدىو وانشًظ 

 وانقًش
 ٌحذد انىاخة فً انظف تعذ اعطاء انذسط 

 االثٍٍُ
 304يا عثة اهًٍح انشًظ ص  طفً

  364 – 347اخرثاس قظٍش 

 11االعذاد يٍ  – 10دسط االعذاد انرشذٍثٍح حرى 

 انعششاخ - 19حرى 

 - ------------ واخة

 انثالثاء
 307انحم فً انكراب ص  طفً

حرى  409اعرخذاو انًُارج نًقاسَح االعذاد ص 

412 

 ٌحذد انىاخة فً انظف تعذ اعطاء انذسط 306حم ص  واخة

 األستعاء
 311- 309انحم فً انكراب ص  طفً

خرى  415اعرخذاو انشيىص نًقاسَح االعذاد ص 

418 

 - 54-53االَشطح انًخرثشٌح ص  انحم فً كراب واخة

 انخًٍظ
 313 - 312انحم فً انكراب ص  طفً

اكًال دسط اعرخذاو انشيىص نًقاسَح االعذاد ص 

 418خرى  415

 ٌحذد انىاخة فً انظف تعذ اعطاء انذسط 56 -55انحم فً كراب االَشطح انًخرثشٌح ص  واخة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 28/ 2/  2019إلــى         24/  2 / 2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) و األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌغًع عىسج انُاط  -
 ٌثٍٍ أهًٍح انظالج  -

 ٌعذد سكعاخ كم طالج

 
 
 

 
 

 اٌ ٌرعشف عهى حشفً انكاف وانالو نفظا وكراتح.

 ذحرىي عهى انكاف وانالو.اٌ ٌحهم كهًاخ 

To identify feelings and emotions . 
To express their own feelings. 

Reading :Anchor :Bert and Beth Go Far, Far away 
/Pages:93-98 

Writing : Anchor /Pages 78-79 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول :

 عىسج انُاط طفً : 

 ذغًٍع انغىسج تٍد : 

 

 

 نٍىو انثاًَ :ا

 طالذً َىس حٍاذً طفً: 

 67 -66ذحضٍش انحىاس صتٍد : 

 

 

 :انٍىو انثانث

 طالذً َىس حٍاذً طفً : 

 73-72عًم تطاقاخ انظالج + واخة صتٍد: 

 128-127انرذسٌة عهى قشاءج ص
Bridge to Success Learner’s Book  

Unit 7 Pages 132-133 

 130-129حم ص واخة
Bridge to Success  

Activity Book Page129 

 االثٍٍُ

 140-139انرذسٌة عهى قشاءج ص طفً
Bridge to Success Learner’s Book  

Unit 7 Pages 136-137 

 حم فً كراب ادسط فً انثٍد نحشفً انكاف وانالو  واخة
Bridge to Success Learner’s Book  

Page 135  
Make it! 

 انثالثاء
 شاءج انذسط انرذسٌة عهى ق طفً

Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 7 Pages 138-139 

 Collect pictures of different feelings and emotions 140َغخ انذسط ص  واخة

 األستعاء
 ذحهٍم كهًاخ انذسط  طفً

Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 7 Pages 140-141 

 Worksheet about feelings يشاخعح انذسط  واخة

 انخًٍظ
 انكراتح عهى كشاعح انخط  طفً

Dictation: 
She feels happy. 

He feels sad. 
I feel tired. 

I feel thirsty. 

  Practice dictation at home ------------------------------------------------ واخة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االخرًاعٍح انشٌاضٍاخ انعهىو ادجانً

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌظف يارا ٌىخذ فً انغًاء

 ٌثٍٍ اهًٍح انشًظ

 ٌعذ انطانة تانخًغاخ 

 ٌقاسٌ انطانة تٍٍ األعذاد

 ٌغرخذو انشيىص نهًقاسَح 

 خشٌٍ.ٌغركشف اهًٍح االهرًاو تاال ٌرعشف انغٍشج انزاذٍح نهشٍخ صاٌذ ؟

 االحذ
  302يارا ٌىخذ فً انغًاء ص  طفً

 فهىط  5انعذ تانخًغاخ تاعرخذاو 

 406 - 403طفحه 

 دسط صاٌذ انُشأج

 54انىاخة طفحح 

 

 دسط صاٌذ انقٍادج

 58انىاخة طفحح

 دسط االهرًاو تاالخشٌٍ

 انىاخة اسعى شخض ذهرى ته واكرة اعًه

 واحفظ انعًم تًهف انرشتٍح االخالقٍح.

 واخة
ضاس طىس او يدغى عٍ انُدىو وانشًظ اح

 وانقًش
 ٌحذد انىاخة فً انظف تعذ اعطاء انذسط 

 االثٍٍُ
 304يا عثة اهًٍح انشًظ ص  طفً

  364 – 347اخرثاس قظٍش 

 11االعذاد يٍ  – 10دسط االعذاد انرشذٍثٍح حرى 

 انعششاخ - 19حرى 

 - ------------ واخة

 انثالثاء
 307ص  انحم فً انكراب طفً

حرى  409اعرخذاو انًُارج نًقاسَح االعذاد ص 

412 

 ٌحذد انىاخة فً انظف تعذ اعطاء انذسط 306حم ص  واخة

 األستعاء
 311- 309انحم فً انكراب ص  طفً

خرى  415اعرخذاو انشيىص نًقاسَح االعذاد ص 

418 

 - 54-53انحم فً كراب االَشطح انًخرثشٌح ص  واخة

 انخًٍظ
 313 - 312انحم فً انكراب ص  ًطف

اكًال دسط اعرخذاو انشيىص نًقاسَح االعذاد ص 

 418خرى  415

 ٌحذد انىاخة فً انظف تعذ اعطاء انذسط 56 -55انحم فً كراب االَشطح انًخرثشٌح ص  واخة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 28/ 2/  2019إلــى         24/  2/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز األول:  لشعبةالصف وا
   

 English انهغح انعشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌغًع عىسج انُاط  -
 ٌثٍٍ أهًٍح انظالج  -

 ٌعذد سكعاخ كم طالج

 
 
 

 
 

 اٌ ٌرعشف عهى حشفً انكاف وانالو نفظا وكراتح.

 اٌ ٌحهم كهًاخ ذحرىي عهى انكاف وانالو.

To identify feelings and emotions . 
To express their own feelings. 

Reading :Anchor :Bert and Beth Go Far, Far away 
/Pages:93-98 

Writing : Anchor /Pages 78-79 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول :

 عىسج انُاط طفً : 

 ذغًٍع انغىسج تٍد : 

 

 

 انٍىو انثاًَ :

 طالذً َىس حٍاذً طفً: 

 67 -66ذحضٍش انحىاس ص تٍد :

 

 

 :انٍىو انثانث

 طالذً َىس حٍاذً طفً : 

 73-72عًم تطاقاخ انظالج + واخة صتٍد: 

 128-127انرذسٌة عهى قشاءج ص
Bridge to Success Learner’s Book  

Unit 7 Pages 132-133 

 130-129حم ص واخة
Bridge to Success  

Activity Book Page129 

 االثٍٍُ

 140-139نرذسٌة عهى قشاءج صا طفً
Bridge to Success Learner’s Book  

Unit 7 Pages 136-137 

 حم فً كراب ادسط فً انثٍد نحشفً انكاف وانالو  واخة
Bridge to Success Learner’s Book  

Page 135  
Make it! 

 انثالثاء
 انرذسٌة عهى قشاءج انذسط  طفً

Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 7 Pages 138-139 

 Collect pictures of different feelings and emotions 140َغخ انذسط ص  واخة

 األستعاء
 ذحهٍم كهًاخ انذسط  طفً

Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 7 Pages 140-141 

 Worksheet about feelings يشاخعح انذسط  واخة

 انخًٍظ
 تح عهى كشاعح انخط انكرا طفً

Dictation: 
She feels happy. 

He feels sad. 
I feel tired. 

I feel thirsty. 

  Practice dictation at home ------------------------------------------------ واخة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االخرًاعٍح انشٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌظف يارا ٌىخذ فً انغًاء

 ٌثٍٍ اهًٍح انشًظ

 ٌعذ انطانة تانخًغاخ 

 ٌقاسٌ انطانة تٍٍ األعذاد

 ٌغرخذو انشيىص نهًقاسَح 

 ٌغركشف اهًٍح االهرًاو تاالخشٌٍ. ٌرعشف انغٍشج انزاذٍح نهشٍخ صاٌذ ؟

 االحذ
  302يارا ٌىخذ فً انغًاء ص  طفً

 فهىط  5انعذ تانخًغاخ تاعرخذاو 

 406 - 403طفحه 

 دسط صاٌذ انُشأج

 54انىاخة طفحح 

 

 دسط صاٌذ انقٍادج

 58انىاخة طفحح

 دسط االهرًاو تاالخشٌٍ

 انىاخة اسعى شخض ذهرى ته واكرة اعًه

 واحفظ انعًم تًهف انرشتٍح االخالقٍح.

 واخة
احضاس طىس او يدغى عٍ انُدىو وانشًظ 

 وانقًش
 حذد انىاخة فً انظف تعذ اعطاء انذسط ٌ

 االثٍٍُ
 304يا عثة اهًٍح انشًظ ص  طفً

  364 – 347اخرثاس قظٍش 

 11االعذاد يٍ  – 10دسط االعذاد انرشذٍثٍح حرى 

 انعششاخ - 19حرى 

 - ------------ واخة

 انثالثاء
 307انحم فً انكراب ص  طفً

حرى  409اعرخذاو انًُارج نًقاسَح االعذاد ص 

412 

 ٌحذد انىاخة فً انظف تعذ اعطاء انذسط 306حم ص  واخة

 األستعاء
 311- 309انحم فً انكراب ص  طفً

خرى  415اعرخذاو انشيىص نًقاسَح االعذاد ص 

418 

 - 54-53انحم فً كراب االَشطح انًخرثشٌح ص  واخة

 انخًٍظ
 313 - 312انحم فً انكراب ص  طفً

رخذاو انشيىص نًقاسَح االعذاد ص اكًال دسط اع

 418خرى  415

 ٌحذد انىاخة فً انظف تعذ اعطاء انذسط 56 -55انحم فً كراب االَشطح انًخرثشٌح ص  واخة

  
 


