
 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 1/ 01/  8102إلــى         82/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذح انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌهخض قظح يىنذ انشعىل )طهى هللا ػهٍه وعهى(-

 ذغًٍغ عىسج اإلخالص-

 شف انحاء وانخاءاٌ ٌرؼشف ػهى ح

 اٌ ٌقشا كهًاخ انذسط قشاءج خٍذج يشكىنح

 اٌ ًٌٍض تٍٍ انًذود فً انكهًاخ

To identify different toys. 
To talk about their toys. 

Reading : Reading: Anchor  - Practice 

reading the story(One Winter Day) 

Writing : Anchor Page 20 (Class Work ) 
Anchor Page 21(H.W) 

 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول : 

 قصة مولد الرسول )ص(طفً: 

 06-85أنشطة الدرس واخة : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انٍىو انثاًَ: 

 متابعة درس مولد الرسول )ص( طفً :

 التدريب على تالوة وحفظ سورةواخة : 

 اإلخالص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انٍىو انثانث:

 .تسميع درس سورة اإلخالص طفً :

 --واخة : 

 28قشاءج انقظح ص 
Bridge to Success - Unit 4 (My Toys). 
Learner’s Book. Pages (69 and 70)   

 Activity Book  - Page 60 22قشاءج انذسط ص  واخة

 االثٍٍُ
 ذدشٌذ حشف انحاء  طفً

Bridge to Success - Unit 4 (My Toys). 
Learner’s Book. Pages (71 and 72) 

 Activity Book  - Page 61 حم انرذسٌثاخ نحشف انحاء فً كشاعح ادسط فً انثٍد واخة

 انثالثاء
 99قشاءج قظح حشف انخاء ص  طفً

Bridge to Success - Unit 4 (My Toys). 
Learner’s Book. Pages (73 and 74) 

 Bring pictures of different toys 011قشاءج انذسط ص  واخة

 األستؼاء
 Worksheet about toys ذدشٌذ حشف انخاء وحم انرذسٌثاخ  طفً

  Complete the worksheet at home حم انرذسٌثاخ نحشف انخاء فً كشاعح ادسط فً انثٍد واخة

 انخًٍظ
 انرذسٌة ػهى كراتح انحشفٍٍ يغ انًذود وانحشكاخ طفً

Dictation : 
This is my mum. 
This is my dad. 

Sister-brother-grandma-grandpa 

  Practice dictation at home انرذسٌة ػهى كراتح انحشوف فً انثٍد واخة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االخرًاػٍح انشٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذح انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

انثذٌٍاخ ٌثٍٍ وخه االخرالف تٍٍ 

 وانضواحفوانطٍىس

 واالعًاك وانحششاخ انثشيائٍاخخظائض ٌظف 

 ي ذحراج انٍه انحٍىاَاخ نكً ذؼٍشزٌثٍٍ يا ان

 3او  8او 0ٌؼذ ذظاػذٌا تًقذاس 

 ظاػذٌا تاعرخذاو انفهىط ٌؼذ ذ

 ٌغرخذو خط األػذاد نهدًغ

 ٌغرخذو انًضاػفاخ نهدًغ 

 ٌذسك اهًٍح خىاص انغفش.

 ٌذسك اهًٍح تطاقح انهىٌح
 ٌذسك اهًٍح انًشاػش وكٍفٍح انرؼثٍش ػُها

 االحذ
 وانضواحفيا انثذٌٍاخ وانطٍىس  طفً

 3او8أو0اندًغ تانؼذ انرظاػذي تًقذاس 

 802-800ص

 شدسط خىاص انغف

 احضاس ًَىرج طىسي ندىاص انغفش – 89انىاخة 

 

 دسط اهًٍح انرؼثٍش ػٍ انًشاػش 

انىاخة ذانٍف قظح تغٍطح ذؼثش ػٍ انًشاػش 

 انًخرهفح.وحفظها تًهف انرشتٍح االخالقٍح

 802 - 802ص  ------- واخة

 االثٍٍُ
 واالعًاك وانحششاخ انثشيائٍاخ يا  طفً

 نهدًغ  انؼذ انرظاػذي تاعرخذاو انفهىط

 881-808ص 

 888-880ص  ---------         واخة

 انثالثاء
 882- 883اعرخذاو خط األػذاد نهدًغ ص  003انحم فً انكراب ص  طفً

 882-888ص  008واخة ص  واخة

 دسط تطاقح انهىٌح

انىاخة احضاس ًَىرج طىسي نثطاقح انهىٌح 

 االياساذٍح

 األستؼاء
 081ه انحٍىاَاخ نكً ذؼٍش ص ي ذحراج انٍزيا ان طفً

 اعرخذاو انًضاػفاخ نهدًغ 

 838 - 889ص 

 832 -  833ص  خًغ طىس ػٍ حاخاخ انحٍىاَاخ واخة

 انخًٍظ
 حظاد األعثىع 088كٍف ذهثً انحٍىاَاخ احرٍاخاذها ص  طفً

 ------- 082واخة ص  واخة
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 الخطة االسبوعية
 1/ 01/  8102إلــى         82/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذح انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌهخض قظح يىنذ انشعىل )طهى هللا ػهٍه وعهى(-

 ذغًٍغ عىسج اإلخالص-

 اٌ ٌرؼشف ػهى حشف انحاء وانخاء

 يشكىنح اٌ ٌقشا كهًاخ انذسط قشاءج خٍذج

 اٌ ًٌٍض تٍٍ انًذود فً انكهًاخ

To identify different toys. 
To talk about their toys. 

Reading : Reading: Anchor  - Practice 

reading the story(One Winter Day) 

Writing : Anchor Page 20 (Class Work ) 
Anchor Page 21(H.W) 

 

 االحذ
 طفً

  انٍىو األول :

 قصة مولد الرسول )ص(طفً: 

 06-85أنشطة الدرس واخة : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انٍىو انثاًَ: 

 متابعة درس مولد الرسول )ص( طفً :

التدريب على تالوة وحفظ سورة واخة : 

 اإلخالص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انٍىو انثانث:

 .تسميع درس سورة اإلخالص طفً :

 --واخة : 

 28قشاءج انقظح ص 
Bridge to Success - Unit 4 (My Toys). 
Learner’s Book. Pages (69 and 70)   

 Activity Book  - Page 60 22قشاءج انذسط ص  واخة

 االثٍٍُ
 شف انحاء ذدشٌذ ح طفً

Bridge to Success - Unit 4 (My Toys). 
Learner’s Book. Pages (71 and 72) 

 Activity Book  - Page 61 حم انرذسٌثاخ نحشف انحاء فً كشاعح ادسط فً انثٍد واخة

 انثالثاء
 99قشاءج قظح حشف انخاء ص  طفً

Bridge to Success - Unit 4 (My Toys). 
Learner’s Book. Pages (73 and 74) 

 Bring pictures of different toys 011قشاءج انذسط ص  واخة

 األستؼاء
 Worksheet about toys ذدشٌذ حشف انخاء وحم انرذسٌثاخ  طفً

  Complete the worksheet at home حم انرذسٌثاخ نحشف انخاء فً كشاعح ادسط فً انثٍد واخة

 انخًٍظ
 كراتح انحشفٍٍ يغ انًذود وانحشكاخانرذسٌة ػهى  طفً

Dictation : 
This is my mum. 
This is my dad. 

Sister-brother-grandma-grandpa 

  Practice dictation at home انرذسٌة ػهى كراتح انحشوف فً انثٍد واخة
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kh 

 ( ب ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االخرًاػٍح انشٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذح انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌثٍٍ وخه االخرالف تٍٍ انثذٌٍاخ 

 وانطٍىسوانضواحف

 ٌظف خظائض انثشيائٍاخ واالعًاك وانحششاخ

 ي ذحراج انٍه انحٍىاَاخ نكً ذؼٍشزٌثٍٍ يا ان

 3او  8او 0ٌؼذ ذظاػذٌا تًقذاس 

 ٌؼذ ذظاػذٌا تاعرخذاو انفهىط 

 غٌغرخذو خط األػذاد نهدً

 ٌغرخذو انًضاػفاخ نهدًغ 

 ٌذسك اهًٍح خىاص انغفش.

 ٌذسك اهًٍح تطاقح انهىٌح
 ٌذسك اهًٍح انًشاػش وكٍفٍح انرؼثٍش ػُها

 االحذ
 يا انثذٌٍاخ وانطٍىس وانضواحف طفً

 3او8أو0اندًغ تانؼذ انرظاػذي تًقذاس 

 802-800ص

 دسط خىاص انغفش

 احضاس ًَىرج طىسي ندىاص انغفش – 89انىاخة 

 

 ط اهًٍح انرؼثٍش ػٍ انًشاػش دس

انىاخة ذانٍف قظح تغٍطح ذؼثش ػٍ انًشاػش 

 انًخرهفح.وحفظها تًهف انرشتٍح االخالقٍح

 802 - 802ص  ------- واخة

 االثٍٍُ
 يا انثشيائٍاخ  واالعًاك وانحششاخ طفً

 انؼذ انرظاػذي تاعرخذاو انفهىط نهدًغ 

 881-808ص 

 888-880 ص ---------         واخة

 انثالثاء
 882- 883اعرخذاو خط األػذاد نهدًغ ص  003انحم فً انكراب ص  طفً

 882-888ص  008واخة ص  واخة

 دسط تطاقح انهىٌح

انىاخة احضاس ًَىرج طىسي نثطاقح انهىٌح 

 االياساذٍح

 األستؼاء
 081ي ذحراج انٍه انحٍىاَاخ نكً ذؼٍش ص زيا ان طفً

 هدًغ اعرخذاو انًضاػفاخ ن

 838 - 889ص 

 832 -  833ص  خًغ طىس ػٍ حاخاخ انحٍىاَاخ واخة

 انخًٍظ
 حظاد األعثىع 088كٍف ذهثً انحٍىاَاخ احرٍاخاذها ص  طفً

 ------- 082واخة ص  واخة
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 الخطة االسبوعية
 1/ 01/  8102إلــى         82/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج ولاأل:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذح انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌهخض قظح يىنذ انشعىل )طهى هللا ػهٍه وعهى(-

 ذغًٍغ عىسج اإلخالص-

 اٌ ٌرؼشف ػهى حشف انحاء وانخاء

 اٌ ٌقشا كهًاخ انذسط قشاءج خٍذج يشكىنح

 اٌ ًٌٍض تٍٍ انًذود فً انكهًاخ

To identify different toys. 
To talk about their toys. 

Reading : Reading: Anchor  - Practice 

reading the story(One Winter Day) 

Writing : Anchor Page 20 (Class Work ) 
Anchor Page 21(H.W) 

 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول : 

 قصة مولد الرسول )ص(طفً: 

 06-85أنشطة الدرس واخة : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انٍىو انثاًَ: 

 متابعة درس مولد الرسول )ص( طفً :

التدريب على تالوة وحفظ سورة واخة : 

 اإلخالص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انثانث:انٍىو 

 .تسميع درس سورة اإلخالص طفً :

 --واخة : 

 28قشاءج انقظح ص 
Bridge to Success - Unit 4 (My Toys). 
Learner’s Book. Pages (69 and 70)   

 Activity Book  - Page 60 22قشاءج انذسط ص  واخة

 االثٍٍُ
 ذدشٌذ حشف انحاء  طفً

Bridge to Success - Unit 4 (My Toys). 
Learner’s Book. Pages (71 and 72) 

 Activity Book  - Page 61 حم انرذسٌثاخ نحشف انحاء فً كشاعح ادسط فً انثٍد واخة

 انثالثاء
 99قشاءج قظح حشف انخاء ص  طفً

Bridge to Success - Unit 4 (My Toys). 
Learner’s Book. Pages (73 and 74) 

 Bring pictures of different toys 011قشاءج انذسط ص  واخة

 األستؼاء
 Worksheet about toys ذدشٌذ حشف انخاء وحم انرذسٌثاخ  طفً

  Complete the worksheet at home حم انرذسٌثاخ نحشف انخاء فً كشاعح ادسط فً انثٍد واخة

 انخًٍظ
 انرذسٌة ػهى كراتح انحشفٍٍ يغ انًذود وانحشكاخ طفً

Dictation : 
This is my mum. 
This is my dad. 

Sister-brother-grandma-grandpa 

  Practice dictation at home انرذسٌة ػهى كراتح انحشوف فً انثٍد واخة
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 ( ج ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االخرًاػٍح انشٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذح انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌثٍٍ وخه االخرالف تٍٍ انثذٌٍاخ 

 وانطٍىسوانضواحف

 ٌظف خظائض انثشيائٍاخ واالعًاك وانحششاخ

 ي ذحراج انٍه انحٍىاَاخ نكً ذؼٍشزٌثٍٍ يا ان

 3او  8او 0ٌؼذ ذظاػذٌا تًقذاس 

 ٌؼذ ذظاػذٌا تاعرخذاو انفهىط 

 ٌغرخذو خط األػذاد نهدًغ

 ٌغرخذو انًضاػفاخ نهدًغ 

 ش.ٌذسك اهًٍح خىاص انغف

 ٌذسك اهًٍح تطاقح انهىٌح
 ٌذسك اهًٍح انًشاػش وكٍفٍح انرؼثٍش ػُها

 االحذ
 يا انثذٌٍاخ وانطٍىس وانضواحف طفً

 3او8أو0اندًغ تانؼذ انرظاػذي تًقذاس 

 802-800ص

 دسط خىاص انغفش

 احضاس ًَىرج طىسي ندىاص انغفش – 89انىاخة 

 

 دسط اهًٍح انرؼثٍش ػٍ انًشاػش 

غٍطح ذؼثش ػٍ انًشاػش انىاخة ذانٍف قظح ت

 انًخرهفح.وحفظها تًهف انرشتٍح االخالقٍح

 802 - 802ص  ------- واخة

 االثٍٍُ
 يا انثشيائٍاخ  واالعًاك وانحششاخ طفً

 انؼذ انرظاػذي تاعرخذاو انفهىط نهدًغ 

 881-808ص 

 888-880ص  ---------         واخة

 انثالثاء
 882- 883اعرخذاو خط األػذاد نهدًغ ص  003انحم فً انكراب ص  طفً

 882-888ص  008واخة ص  واخة

 دسط تطاقح انهىٌح

انىاخة احضاس ًَىرج طىسي نثطاقح انهىٌح 

 االياساذٍح

 األستؼاء
 081ي ذحراج انٍه انحٍىاَاخ نكً ذؼٍش ص زيا ان طفً

 اعرخذاو انًضاػفاخ نهدًغ 

 838 - 889ص 

 832 -  833ص  حٍىاَاخخًغ طىس ػٍ حاخاخ ان واخة

 انخًٍظ
 حظاد األعثىع 088كٍف ذهثً انحٍىاَاخ احرٍاخاذها ص  طفً

 ------- 082واخة ص  واخة
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 الخطة االسبوعية
 1/ 01/  8102إلــى         82/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) د األول:  الصف والشعبة
   

 English ؼشتٍحانهغح ان انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذح انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌهخض قظح يىنذ انشعىل )طهى هللا ػهٍه وعهى(-

 ذغًٍغ عىسج اإلخالص-

 اٌ ٌرؼشف ػهى حشف انحاء وانخاء

 اٌ ٌقشا كهًاخ انذسط قشاءج خٍذج يشكىنح

 اٌ ًٌٍض تٍٍ انًذود فً انكهًاخ

To identify different toys. 
To talk about their toys. 

Reading : Reading: Anchor  - Practice 

reading the story(One Winter Day) 

Writing : Anchor Page 20 (Class Work ) 
Anchor Page 21(H.W) 

 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول : 

 قصة مولد الرسول )ص(طفً: 

 06-85أنشطة الدرس واخة : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انٍىو انثاًَ: 

 متابعة درس مولد الرسول )ص( طفً :

التدريب على تالوة وحفظ سورة واخة : 

 اإلخالص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انٍىو انثانث:

 .تسميع درس سورة اإلخالص طفً :

 --واخة : 

 28قشاءج انقظح ص 
Bridge to Success - Unit 4 (My Toys). 
Learner’s Book. Pages (69 and 70)   

 Activity Book  - Page 60 22قشاءج انذسط ص  واخة

 االثٍٍُ
 ذدشٌذ حشف انحاء  طفً

Bridge to Success - Unit 4 (My Toys). 
Learner’s Book. Pages (71 and 72) 

 Activity Book  - Page 61 انرذسٌثاخ نحشف انحاء فً كشاعح ادسط فً انثٍد حم واخة

 انثالثاء
 99قشاءج قظح حشف انخاء ص  طفً

Bridge to Success - Unit 4 (My Toys). 
Learner’s Book. Pages (73 and 74) 

 Bring pictures of different toys 011قشاءج انذسط ص  واخة

 األستؼاء
 Worksheet about toys ذدشٌذ حشف انخاء وحم انرذسٌثاخ  طفً

  Complete the worksheet at home حم انرذسٌثاخ نحشف انخاء فً كشاعح ادسط فً انثٍد واخة

 انخًٍظ
 انرذسٌة ػهى كراتح انحشفٍٍ يغ انًذود وانحشكاخ طفً

Dictation : 
This is my mum. 
This is my dad. 

Sister-brother-grandma-grandpa 

  Practice dictation at home انرذسٌة ػهى كراتح انحشوف فً انثٍد واخة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االخرًاػٍح انشٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذح انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌثٍٍ وخه االخرالف تٍٍ انثذٌٍاخ 

 وانطٍىسوانضواحف

 ٌظف خظائض انثشيائٍاخ واالعًاك وانحششاخ

 ي ذحراج انٍه انحٍىاَاخ نكً ذؼٍشزٌثٍٍ يا ان

 3او  8او 0ٌؼذ ذظاػذٌا تًقذاس 

 ٌؼذ ذظاػذٌا تاعرخذاو انفهىط 

 ٌغرخذو خط األػذاد نهدًغ

 ٌغرخذو انًضاػفاخ نهدًغ 

 ٌذسك اهًٍح خىاص انغفش.

 ٌذسك اهًٍح تطاقح انهىٌح
 وكٍفٍح انرؼثٍش ػُهاٌذسك اهًٍح انًشاػش 

 االحذ
 يا انثذٌٍاخ وانطٍىس وانضواحف طفً

 3او8أو0اندًغ تانؼذ انرظاػذي تًقذاس 

 802-800ص

 دسط خىاص انغفش

 احضاس ًَىرج طىسي ندىاص انغفش – 89انىاخة 

 

 دسط اهًٍح انرؼثٍش ػٍ انًشاػش 

انىاخة ذانٍف قظح تغٍطح ذؼثش ػٍ انًشاػش 

 تٍح االخالقٍحانًخرهفح.وحفظها تًهف انرش

 802 - 802ص  ------- واخة

 االثٍٍُ
 يا انثشيائٍاخ  واالعًاك وانحششاخ طفً

 انؼذ انرظاػذي تاعرخذاو انفهىط نهدًغ 

 881-808ص 

 888-880ص  ---------         واخة

 انثالثاء
 882- 883اعرخذاو خط األػذاد نهدًغ ص  003انحم فً انكراب ص  طفً

 882-888ص  008اخة ص و واخة

 دسط تطاقح انهىٌح

انىاخة احضاس ًَىرج طىسي نثطاقح انهىٌح 

 االياساذٍح

 األستؼاء
 081ي ذحراج انٍه انحٍىاَاخ نكً ذؼٍش ص زيا ان طفً

 اعرخذاو انًضاػفاخ نهدًغ 

 838 - 889ص 

 832 -  833ص  خًغ طىس ػٍ حاخاخ انحٍىاَاخ واخة

 انخًٍظ
 حظاد األعثىع 088حٍىاَاخ احرٍاخاذها ص كٍف ذهثً ان طفً

 ------- 082واخة ص  واخة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 1/ 01/  8102إلــى         82/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذح انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ض قظح يىنذ انشعىل )طهى هللا ػهٍه وعهى(ٌهخ-

 ذغًٍغ عىسج اإلخالص-

 اٌ ٌرؼشف ػهى حشف انحاء وانخاء

 اٌ ٌقشا كهًاخ انذسط قشاءج خٍذج يشكىنح

 اٌ ًٌٍض تٍٍ انًذود فً انكهًاخ

To identify different toys. 
To talk about their toys. 

Reading : Reading: Anchor  - Practice 

reading the story(One Winter Day) 

Writing : Anchor Page 20 (Class Work ) 
Anchor Page 21(H.W) 

 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول : 

 قصة مولد الرسول )ص(طفً: 

 06-85أنشطة الدرس واخة : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًَ: انٍىو انث

 متابعة درس مولد الرسول )ص( طفً :

التدريب على تالوة وحفظ سورة واخة : 

 اإلخالص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انٍىو انثانث:

 .تسميع درس سورة اإلخالص طفً :

 --واخة : 

 28قشاءج انقظح ص 
Bridge to Success - Unit 4 (My Toys). 
Learner’s Book. Pages (69 and 70)   

 Activity Book  - Page 60 22قشاءج انذسط ص  واخة

 االثٍٍُ
 ذدشٌذ حشف انحاء  طفً

Bridge to Success - Unit 4 (My Toys). 
Learner’s Book. Pages (71 and 72) 

 Activity Book  - Page 61 حم انرذسٌثاخ نحشف انحاء فً كشاعح ادسط فً انثٍد واخة

 انثالثاء
 99قشاءج قظح حشف انخاء ص  طفً

Bridge to Success - Unit 4 (My Toys). 
Learner’s Book. Pages (73 and 74) 

 Bring pictures of different toys 011قشاءج انذسط ص  واخة

 األستؼاء
 Worksheet about toys ذدشٌذ حشف انخاء وحم انرذسٌثاخ  طفً

  Complete the worksheet at home حم انرذسٌثاخ نحشف انخاء فً كشاعح ادسط فً انثٍد واخة

 انخًٍظ
 انرذسٌة ػهى كراتح انحشفٍٍ يغ انًذود وانحشكاخ طفً

Dictation : 
This is my mum. 
This is my dad. 

Sister-brother-grandma-grandpa 

  Practice dictation at home شوف فً انثٍدانرذسٌة ػهى كراتح انح واخة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االخرًاػٍح انشٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذح انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌثٍٍ وخه االخرالف تٍٍ انثذٌٍاخ 

 وانطٍىسوانضواحف

 ٌظف خظائض انثشيائٍاخ واالعًاك وانحششاخ

 ي ذحراج انٍه انحٍىاَاخ نكً ذؼٍشزيا ان ٌثٍٍ

 3او  8او 0ٌؼذ ذظاػذٌا تًقذاس 

 ٌؼذ ذظاػذٌا تاعرخذاو انفهىط 

 ٌغرخذو خط األػذاد نهدًغ

 ٌغرخذو انًضاػفاخ نهدًغ 

 ٌذسك اهًٍح خىاص انغفش.

 ٌذسك اهًٍح تطاقح انهىٌح
 ٌذسك اهًٍح انًشاػش وكٍفٍح انرؼثٍش ػُها

 االحذ
 انطٍىس وانضواحفيا انثذٌٍاخ و طفً

 3او8أو0اندًغ تانؼذ انرظاػذي تًقذاس 

 802-800ص

 دسط خىاص انغفش

 احضاس ًَىرج طىسي ندىاص انغفش – 89انىاخة 

 

 دسط اهًٍح انرؼثٍش ػٍ انًشاػش 

انىاخة ذانٍف قظح تغٍطح ذؼثش ػٍ انًشاػش 

 انًخرهفح.وحفظها تًهف انرشتٍح االخالقٍح

 802 - 802ص  ------- واخة

 االثٍٍُ
 يا انثشيائٍاخ  واالعًاك وانحششاخ طفً

 انؼذ انرظاػذي تاعرخذاو انفهىط نهدًغ 

 881-808ص 

 888-880ص  ---------         واخة

 انثالثاء
 882- 883اعرخذاو خط األػذاد نهدًغ ص  003انحم فً انكراب ص  طفً

 882-888ص  008واخة ص  واخة

 دسط تطاقح انهىٌح

احضاس ًَىرج طىسي نثطاقح انهىٌح انىاخة 

 االياساذٍح

 األستؼاء
 081ي ذحراج انٍه انحٍىاَاخ نكً ذؼٍش ص زيا ان طفً

 اعرخذاو انًضاػفاخ نهدًغ 

 838 - 889ص 

 832 -  833ص  خًغ طىس ػٍ حاخاخ انحٍىاَاخ واخة

 انخًٍظ
 حظاد األعثىع 088كٍف ذهثً انحٍىاَاخ احرٍاخاذها ص  طفً

 ------- 082واخة ص  خةوا

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 1/ 01/  8102إلــى         82/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) و األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذح انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌهخض قظح يىنذ انشعىل )طهى هللا ػهٍه وعهى(-

 عىسج اإلخالص ذغًٍغ-

 اٌ ٌرؼشف ػهى حشف انحاء وانخاء

 اٌ ٌقشا كهًاخ انذسط قشاءج خٍذج يشكىنح

 اٌ ًٌٍض تٍٍ انًذود فً انكهًاخ

To identify different toys. 
To talk about their toys. 

Reading : Reading: Anchor  - Practice 

reading the story(One Winter Day) 

Writing : Anchor Page 20 (Class Work ) 
Anchor Page 21(H.W) 

 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول : 

 قصة مولد الرسول )ص(طفً: 

 06-85أنشطة الدرس واخة : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انٍىو انثاًَ: 

 متابعة درس مولد الرسول )ص( طفً :

التدريب على تالوة وحفظ سورة  واخة :

 اإلخالص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انٍىو انثانث:

 .تسميع درس سورة اإلخالص طفً :

 --واخة : 

 28قشاءج انقظح ص 
Bridge to Success - Unit 4 (My Toys). 
Learner’s Book. Pages (69 and 70)   

 Activity Book  - Page 60 22قشاءج انذسط ص  واخة

 االثٍٍُ
 ذدشٌذ حشف انحاء  طفً

Bridge to Success - Unit 4 (My Toys). 
Learner’s Book. Pages (71 and 72) 

 Activity Book  - Page 61 حم انرذسٌثاخ نحشف انحاء فً كشاعح ادسط فً انثٍد واخة

 انثالثاء
 99قظح حشف انخاء ص  قشاءج طفً

Bridge to Success - Unit 4 (My Toys). 
Learner’s Book. Pages (73 and 74) 

 Bring pictures of different toys 011قشاءج انذسط ص  واخة

 األستؼاء
 Worksheet about toys ذدشٌذ حشف انخاء وحم انرذسٌثاخ  طفً

  Complete the worksheet at home عح ادسط فً انثٍدحم انرذسٌثاخ نحشف انخاء فً كشا واخة

 انخًٍظ
 انرذسٌة ػهى كراتح انحشفٍٍ يغ انًذود وانحشكاخ طفً

Dictation : 
This is my mum. 
This is my dad. 

Sister-brother-grandma-grandpa 

  Practice dictation at home انرذسٌة ػهى كراتح انحشوف فً انثٍد واخة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) األول:  الصف والشعبةبع تا
 

 انرشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االخرًاػٍح انشٌاضٍاخ انؼهىو انًادج

 َىاذح انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌثٍٍ وخه االخرالف تٍٍ انثذٌٍاخ 

 وانطٍىسوانضواحف

 ٌظف خظائض انثشيائٍاخ واالعًاك وانحششاخ

 ي ذحراج انٍه انحٍىاَاخ نكً ذؼٍشزٌثٍٍ يا ان

 3او  8او 0ػذٌا تًقذاس ٌؼذ ذظا

 ٌؼذ ذظاػذٌا تاعرخذاو انفهىط 

 ٌغرخذو خط األػذاد نهدًغ

 ٌغرخذو انًضاػفاخ نهدًغ 

 ٌذسك اهًٍح خىاص انغفش.

 ٌذسك اهًٍح تطاقح انهىٌح
 ٌذسك اهًٍح انًشاػش وكٍفٍح انرؼثٍش ػُها

 االحذ
 يا انثذٌٍاخ وانطٍىس وانضواحف طفً

 3او8وأ0اندًغ تانؼذ انرظاػذي تًقذاس 

 802-800ص

 دسط خىاص انغفش

 احضاس ًَىرج طىسي ندىاص انغفش – 89انىاخة 

 

 دسط اهًٍح انرؼثٍش ػٍ انًشاػش 

انىاخة ذانٍف قظح تغٍطح ذؼثش ػٍ انًشاػش 

 انًخرهفح.وحفظها تًهف انرشتٍح االخالقٍح

 802 - 802ص  ------- واخة

 االثٍٍُ
 يا انثشيائٍاخ  واالعًاك وانحششاخ طفً

 نؼذ انرظاػذي تاعرخذاو انفهىط نهدًغ ا

 881-808ص 

 888-880ص  ---------         واخة

 انثالثاء
 882- 883اعرخذاو خط األػذاد نهدًغ ص  003انحم فً انكراب ص  طفً

 882-888ص  008واخة ص  واخة

 دسط تطاقح انهىٌح

انىاخة احضاس ًَىرج طىسي نثطاقح انهىٌح 

 االياساذٍح

 ستؼاءاأل
 081ي ذحراج انٍه انحٍىاَاخ نكً ذؼٍش ص زيا ان طفً

 اعرخذاو انًضاػفاخ نهدًغ 

 838 - 889ص 

 832 -  833ص  خًغ طىس ػٍ حاخاخ انحٍىاَاخ واخة

 انخًٍظ
 حظاد األعثىع 088كٍف ذهثً انحٍىاَاخ احرٍاخاذها ص  طفً

 ------- 082واخة ص  واخة

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 1/ 01/  8102إلــى         82/  01/  8102ســـبـوع مــن  لأل

 ( ) ز األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح اإلعاليٍح انًادج

 َىاذح انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌهخض قظح يىنذ انشعىل )طهى هللا ػهٍه وعهى(-

 ذغًٍغ عىسج اإلخالص-

 اٌ ٌرؼشف ػهى حشف انحاء وانخاء

 ٌقشا كهًاخ انذسط قشاءج خٍذج يشكىنح اٌ

 اٌ ًٌٍض تٍٍ انًذود فً انكهًاخ

To identify different toys. 
To talk about their toys. 

Reading : Reading: Anchor  - Practice 

reading the story(One Winter Day) 

Writing : Anchor Page 20 (Class Work ) 
Anchor Page 21(H.W) 

 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول : 

 قصة مولد الرسول )ص(طفً: 

 06-85أنشطة الدرس واخة : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انٍىو انثاًَ: 

 متابعة درس مولد الرسول )ص( طفً :

التدريب على تالوة وحفظ سورة واخة : 

 اإلخالص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انٍىو انثانث:

 .تسميع درس سورة اإلخالص طفً :

 --واخة : 

 28قشاءج انقظح ص 
Bridge to Success - Unit 4 (My Toys). 
Learner’s Book. Pages (69 and 70)   

 Activity Book  - Page 60 22قشاءج انذسط ص  واخة

 االثٍٍُ
 ذدشٌذ حشف انحاء  طفً

Bridge to Success - Unit 4 (My Toys). 
Learner’s Book. Pages (71 and 72) 

 Activity Book  - Page 61 حم انرذسٌثاخ نحشف انحاء فً كشاعح ادسط فً انثٍد واخة

 انثالثاء
 99قشاءج قظح حشف انخاء ص  طفً

Bridge to Success - Unit 4 (My Toys). 
Learner’s Book. Pages (73 and 74) 

 Bring pictures of different toys 011قشاءج انذسط ص  واخة

 األستؼاء
 Worksheet about toys ذدشٌذ حشف انخاء وحم انرذسٌثاخ  طفً

  Complete the worksheet at home حم انرذسٌثاخ نحشف انخاء فً كشاعح ادسط فً انثٍد واخة

 انخًٍظ
 انرذسٌة ػهى كراتح انحشفٍٍ يغ انًذود وانحشكاخ طفً

Dictation : 
This is my mum. 
This is my dad. 

Sister-brother-grandma-grandpa 

  Practice dictation at home انرذسٌة ػهى كراتح انحشوف فً انثٍد واخة
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 ( ز ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرشتٍح األخالقٍح انذساعاخ االخرًاػٍح نشٌاضٍاخا انؼهىو انًادج

 َىاذح انرؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌثٍٍ وخه االخرالف تٍٍ انثذٌٍاخ 

 وانطٍىسوانضواحف

 ٌظف خظائض انثشيائٍاخ واالعًاك وانحششاخ

 ي ذحراج انٍه انحٍىاَاخ نكً ذؼٍشزٌثٍٍ يا ان

 3او  8او 0ٌؼذ ذظاػذٌا تًقذاس 

 فهىط ٌؼذ ذظاػذٌا تاعرخذاو ان

 ٌغرخذو خط األػذاد نهدًغ

 ٌغرخذو انًضاػفاخ نهدًغ 

 ٌذسك اهًٍح خىاص انغفش.

 ٌذسك اهًٍح تطاقح انهىٌح
 ٌذسك اهًٍح انًشاػش وكٍفٍح انرؼثٍش ػُها

 االحذ
 يا انثذٌٍاخ وانطٍىس وانضواحف طفً

 3او8أو0اندًغ تانؼذ انرظاػذي تًقذاس 

 802-800ص

 دسط خىاص انغفش

 س ًَىرج طىسي ندىاص انغفشاحضا – 89انىاخة 

 

 دسط اهًٍح انرؼثٍش ػٍ انًشاػش 

انىاخة ذانٍف قظح تغٍطح ذؼثش ػٍ انًشاػش 

 انًخرهفح.وحفظها تًهف انرشتٍح االخالقٍح

 802 - 802ص  ------- واخة

 االثٍٍُ
 يا انثشيائٍاخ  واالعًاك وانحششاخ طفً

 انؼذ انرظاػذي تاعرخذاو انفهىط نهدًغ 

 881-808ص 

 888-880ص  ---------         واخة

 انثالثاء
 882- 883اعرخذاو خط األػذاد نهدًغ ص  003انحم فً انكراب ص  طفً

 882-888ص  008واخة ص  واخة

 دسط تطاقح انهىٌح

انىاخة احضاس ًَىرج طىسي نثطاقح انهىٌح 

 االياساذٍح

 األستؼاء
 081ٍش ص ي ذحراج انٍه انحٍىاَاخ نكً ذؼزيا ان طفً

 اعرخذاو انًضاػفاخ نهدًغ 

 838 - 889ص 

 832 -  833ص  خًغ طىس ػٍ حاخاخ انحٍىاَاخ واخة

 انخًٍظ
 حظاد األعثىع 088كٍف ذهثً انحٍىاَاخ احرٍاخاذها ص  طفً

 ------- 082واخة ص  واخة

  
 


