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 الخطة االسبوعية
 28/ 11/  2019إلــى        24/  11/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتُح انرزتُح اإلصاليُح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

  جَضًغ يؼاٍَ يفزداخ انضىر -
 َضًغ انحذَس انشزَف  -

 َمزأ  لزاءج جهزَح صحُحح 

To identify some English sounds. 
To use the new words in meaningful sentences. 

Reading: Practice reading the words  
Phonics Pages 113-114 

Writing : Practice writing  the words  
Phonics Pages 113-114 

 االحذ

 صفٍ

 انُىو األول

 صفٍ : يزاجؼح درس انزحًح تانحُىاٌ

 انثُد : حفع انحذَس )انزحًح تانحُىاٌ(

 

 انُىو انصاٍَ 

 صفٍ : ذضًُغ انحذَس انشزَف

 

 انُىو انصانس

 صفٍ : ذضًُغ حذَس أركاٌ اإلصالو 

 

يالحظح صُرى جًغ انذفاذز واالحرفاظ تها نهفصم انمادو فٍ خزاَح انصف . نذا 

 َزجً ارصال انذفاذز

ُز ػهً انًمطغ انضاكٍ وذحهُم ذحهُم انكهًاخ إنً يماطؼها انصحُحح وانرزك

 انشذج

  
Phonics :Unit 14 

Qq sound  

 

 Phonics : Page 100 يٍ كراب الزأ وذؼهى431و 431لزاءجصـ واجة

 االشٍُُ

 ذزذُة انكهًاخ نركىٍَ جًم يفُذج  صفٍ

  
 

Phonics :Unit 14 
Letter Zz 

 

 Collect pictures of letter Zz انرذرَة ػهً انرحهُم وذكىٍَ انجًم انًفُذج واجة

 انصالشاء

 لزاءج جًم خارجُح  صفٍ
 Discussion about all the letters  

Worksheet  

 Complete the worksheet at home  لزاءج لصح تًضاػذج ونٍ األيز نرحضٍُ يهارج انمزاءج نذي انطانة  واجة

 األرتؼاء
  Write  about a given picture كراتح حزف انضٍُ فٍ دفرز انُضخ  صفٍ

 واجة
 

 انرذرَة ػهً انرحهُم وانرزكُة.
Practice writing at home 

 انخًُش
  Reading inside the classroom كراتح انشٍُ فٍ دفرز انُضخ صفٍ

  Practice reading at home ..................................................... واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) األول:  ف والشعبةالصتابع 
 

 انرصًُى و انركُىنىجُا انرزتُح األخاللُح انذراصاخ االجرًاػُح انزَاضُاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َصُف انحُىاَاخ انً يجًىػاخ  

 َثٍُ اوجه االخرالف وانرشاته تٍُ انحُىاَاخ 

 نُجًغ ػذدٍَ 41َكىٌ 

 َجًغ االػذاد تاٌ ذزذُة

 أػذاد 3َجًغ 

 اٌ َطثك انطانة ياذؼهًُا صاتما اٌ َطثك ياذؼهًُا صاتما

Learn how to be safe. 
Learn how to do the right 
thing online. 
Learn how to create a 
password. 

 االحذ
 413 - 411حم االصركشاف ص  صفٍ

 111انجًغ تأٌ ذزذُة يٍ انصفحح 

 112حرً 

يزاجؼح دروس يُاصثاخ  

 _ اذحاد تالدٌ (وطُُح 

 
 

يزاجؼح دروس  طزق انرؼثُز ػٍ  

 انًشاػز ( 

 اَا واصزذٍ . 
 يهحىظح

ارجى انًحافظح ػهً يهف 

 االخاللُه الخز انؼاو

Cyber Safety (Unit 3) 

 161-112ص   واجة

 االشٍُُ
 يزاجؼح درس اَىاع انحُىاَاخ  صفٍ

 164جًغ شالز اػذاد يٍ انصفحح 

  161حرً 

 -  واجة

 انصالشاء
 اكًال درس جًغ شالز اػذاد  دورج حُاج انثاَذا وانذجاجحيزاجؼح درس  صفٍ

 166-161ص   واجة

 األرتؼاء
 يزاجؼح وحذج انجًغ فزاشحيزاجؼح درس دورج حُاج ان صفٍ

 -  واجة

 انخًُش
 يزاجؼح وحذج انطزح  صفٍ

 -   واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 28/ 11/  2019إلــى        24/  11/  2019بـوع مــن  لألســـ
 ( ) ب األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼزتُح انرزتُح اإلصاليُح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

  جَضًغ يؼاٍَ يفزداخ انضىر -
 َضًغ انحذَس انشزَف  -

 َمزأ  لزاءج جهزَح صحُحح 

To identify some English sounds. 
To use the new words in meaningful sentences. 

Reading: Practice reading the words  
Phonics Pages 113-114 

Writing : Practice writing  the words  
Phonics Pages 113-114 

 االحذ

 صفٍ

 انُىو األول

 صفٍ : يزاجؼح درس انزحًح تانحُىاٌ

 زحًح تانحُىاٌ(انثُد : حفع انحذَس )ان

 

 انُىو انصاٍَ 

 صفٍ : ذضًُغ انحذَس انشزَف

 

 انُىو انصانس

 صفٍ : ذضًُغ حذَس أركاٌ اإلصالو 

 

يالحظح صُرى جًغ انذفاذز واالحرفاظ تها نهفصم انمادو فٍ خزاَح انصف . نذا 

 َزجً ارصال انذفاذز

حهُم ذحهُم انكهًاخ إنً يماطؼها انصحُحح وانرزكُز ػهً انًمطغ انضاكٍ وذ

 انشذج

  
Phonics :Unit 14 

Qq sound  

 

 Phonics : Page 100 يٍ كراب الزأ وذؼهى431و 431لزاءجصـ واجة

 االشٍُُ

 ذزذُة انكهًاخ نركىٍَ جًم يفُذج  صفٍ

  
 

Phonics :Unit 14 
Letter Zz 

 

 Collect pictures of letter Zz انرذرَة ػهً انرحهُم وذكىٍَ انجًم انًفُذج واجة

 انصالشاء

 لزاءج جًم خارجُح  صفٍ
 Discussion about all the letters  

Worksheet  

 Complete the worksheet at home  لزاءج لصح تًضاػذج ونٍ األيز نرحضٍُ يهارج انمزاءج نذي انطانة  واجة

 األرتؼاء
  Write  about a given picture كراتح حزف انضٍُ فٍ دفرز انُضخ  صفٍ

 واجة
 

 انرذرَة ػهً انرحهُم وانرزكُة.
Practice writing at home 

 انخًُش
  Reading inside the classroom كراتح انشٍُ فٍ دفرز انُضخ صفٍ

  Practice reading at home ..................................................... واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ب ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرصًُى و انركُىنىجُا انرزتُح األخاللُح انذراصاخ االجرًاػُح انزَاضُاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َصُف انحُىاَاخ انً يجًىػاخ  

 َثٍُ اوجه االخرالف وانرشاته تٍُ انحُىاَاخ 

 نُجًغ ػذدٍَ 41َكىٌ 

 َجًغ االػذاد تاٌ ذزذُة

 أػذاد 3َجًغ 

 اٌ َطثك انطانة ياذؼهًُا صاتما ا صاتمااٌ َطثك ياذؼهًُ

Learn how to be safe. 
Learn how to do the right 
thing online. 
Learn how to create a 
password. 

 االحذ
 413 - 411حم االصركشاف ص  صفٍ

 111انجًغ تأٌ ذزذُة يٍ انصفحح 

 112حرً 

يزاجؼح دروس يُاصثاخ  

 وطُُح _ اذحاد تالدٌ (

 
 

ؼح دروس  طزق انرؼثُز ػٍ يزاج 

 انًشاػز ( 

 اَا واصزذٍ . 
 يهحىظح

ارجى انًحافظح ػهً يهف 

 االخاللُه الخز انؼاو

Cyber Safety (Unit 3) 

 161-112ص   واجة

 االشٍُُ
 يزاجؼح درس اَىاع انحُىاَاخ  صفٍ

 164جًغ شالز اػذاد يٍ انصفحح 

  161حرً 

 -  واجة

 انصالشاء
 اكًال درس جًغ شالز اػذاد  ح درس دورج حُاج انثاَذا وانذجاجحيزاجؼ صفٍ

 166-161ص   واجة

 األرتؼاء
 يزاجؼح وحذج انجًغ يزاجؼح درس دورج حُاج انفزاشح صفٍ

 -  واجة

 انخًُش
 يزاجؼح وحذج انطزح  صفٍ

 -   واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 28/ 11/  2019إلــى        24/  11/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ج األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼزتُح انرزتُح اإلصاليُح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

  جَضًغ يؼاٍَ يفزداخ انضىر -
 َضًغ انحذَس انشزَف  -

 َمزأ  لزاءج جهزَح صحُحح 

To identify some English sounds. 
To use the new words in meaningful sentences. 

Reading: Practice reading the words  
Phonics Pages 113-114 

Writing : Practice writing  the words  
Phonics Pages 113-114 

 االحذ

 صفٍ

 انُىو األول

 صفٍ : يزاجؼح درس انزحًح تانحُىاٌ

 انثُد : حفع انحذَس )انزحًح تانحُىاٌ(

 

 نصاٍَ انُىو ا

 صفٍ : ذضًُغ انحذَس انشزَف

 

 انُىو انصانس

 صفٍ : ذضًُغ حذَس أركاٌ اإلصالو 

 

يالحظح صُرى جًغ انذفاذز واالحرفاظ تها نهفصم انمادو فٍ خزاَح انصف . نذا 

 َزجً ارصال انذفاذز

ذحهُم انكهًاخ إنً يماطؼها انصحُحح وانرزكُز ػهً انًمطغ انضاكٍ وذحهُم 

 انشذج

  
Phonics :Unit 14 

Qq sound  

 

 Phonics : Page 100 يٍ كراب الزأ وذؼهى431و 431لزاءجصـ واجة

 االشٍُُ

 ذزذُة انكهًاخ نركىٍَ جًم يفُذج  صفٍ

  
 

Phonics :Unit 14 
Letter Zz 

 

 Collect pictures of letter Zz انرذرَة ػهً انرحهُم وذكىٍَ انجًم انًفُذج واجة

 انصالشاء

 جًم خارجُح لزاءج  صفٍ
 Discussion about all the letters  

Worksheet  

 Complete the worksheet at home  لزاءج لصح تًضاػذج ونٍ األيز نرحضٍُ يهارج انمزاءج نذي انطانة  واجة

 األرتؼاء
  Write  about a given picture كراتح حزف انضٍُ فٍ دفرز انُضخ  صفٍ

 واجة
 

 انرحهُم وانرزكُة.انرذرَة ػهً 
Practice writing at home 

 انخًُش
  Reading inside the classroom كراتح انشٍُ فٍ دفرز انُضخ صفٍ

  Practice reading at home ..................................................... واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) األول:  الصف والشعبةتابع 
  

 انرصًُى و انركُىنىجُا انرزتُح األخاللُح انذراصاخ االجرًاػُح ُاخانزَاض انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َصُف انحُىاَاخ انً يجًىػاخ  

 َثٍُ اوجه االخرالف وانرشاته تٍُ انحُىاَاخ 

 نُجًغ ػذدٍَ 41َكىٌ 

 َجًغ االػذاد تاٌ ذزذُة

 أػذاد 3َجًغ 

 ياذؼهًُا صاتما اٌ َطثك انطانة اٌ َطثك ياذؼهًُا صاتما

Learn how to be safe. 
Learn how to do the right 
thing online. 
Learn how to create a 
password. 

 االحذ
 413 - 411حم االصركشاف ص  صفٍ

 111انجًغ تأٌ ذزذُة يٍ انصفحح 

 112حرً 

يزاجؼح دروس يُاصثاخ  

 وطُُح _ اذحاد تالدٌ (

 
 

ٍ يزاجؼح دروس  طزق انرؼثُز ػ 

 انًشاػز ( 

 اَا واصزذٍ . 
 يهحىظح

ارجى انًحافظح ػهً يهف 

 االخاللُه الخز انؼاو

Cyber Safety (Unit 3) 

 161-112ص   واجة

 االشٍُُ
 يزاجؼح درس اَىاع انحُىاَاخ  صفٍ

 164جًغ شالز اػذاد يٍ انصفحح 

  161حرً 

 -  واجة

 انصالشاء
 اكًال درس جًغ شالز اػذاد  ا وانذجاجحيزاجؼح درس دورج حُاج انثاَذ صفٍ

 166-161ص   واجة

 األرتؼاء
 يزاجؼح وحذج انجًغ يزاجؼح درس دورج حُاج انفزاشح صفٍ

 -  واجة

 انخًُش
 يزاجؼح وحذج انطزح  صفٍ

 -   واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 28/ 11/  2019إلــى        24/  11/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د األول:  الصف والشعبة
  

 English انهغح انؼزتُح انرزتُح اإلصاليُح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

  جَضًغ يؼاٍَ يفزداخ انضىر -
 َضًغ انحذَس انشزَف  -

 َمزأ  لزاءج جهزَح صحُحح 

To identify some English sounds. 
To use the new words in meaningful sentences. 

Reading: Practice reading the words  
Phonics Pages 113-114 

Writing : Practice writing  the words  
Phonics Pages 113-114 

 االحذ

 صفٍ

 انُىو األول

 صفٍ : يزاجؼح درس انزحًح تانحُىاٌ

 انثُد : حفع انحذَس )انزحًح تانحُىاٌ(

 

 انُىو انصاٍَ 

 َس انشزَفصفٍ : ذضًُغ انحذ

 

 انُىو انصانس

 صفٍ : ذضًُغ حذَس أركاٌ اإلصالو 

 

يالحظح صُرى جًغ انذفاذز واالحرفاظ تها نهفصم انمادو فٍ خزاَح انصف . نذا 

 َزجً ارصال انذفاذز

ذحهُم انكهًاخ إنً يماطؼها انصحُحح وانرزكُز ػهً انًمطغ انضاكٍ وذحهُم 

 انشذج

  
Phonics :Unit 14 

Qq sound  

 

 Phonics : Page 100 يٍ كراب الزأ وذؼهى431و 431لزاءجصـ ةواج

 االشٍُُ

 ذزذُة انكهًاخ نركىٍَ جًم يفُذج  صفٍ

  
 

Phonics :Unit 14 
Letter Zz 

 

 Collect pictures of letter Zz انرذرَة ػهً انرحهُم وذكىٍَ انجًم انًفُذج واجة

 انصالشاء
 لزاءج جًم خارجُح  صفٍ

 Discussion about all the letters  
Worksheet  

 Complete the worksheet at home  لزاءج لصح تًضاػذج ونٍ األيز نرحضٍُ يهارج انمزاءج نذي انطانة  واجة

 األرتؼاء
  Write  about a given picture كراتح حزف انضٍُ فٍ دفرز انُضخ  صفٍ

 واجة
 

 انرذرَة ػهً انرحهُم وانرزكُة.
Practice writing at home 

 انخًُش
  Reading inside the classroom كراتح انشٍُ فٍ دفرز انُضخ صفٍ

  Practice reading at home ..................................................... واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرصًُى و انركُىنىجُا انرزتُح األخاللُح انذراصاخ االجرًاػُح انزَاضُاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َصُف انحُىاَاخ انً يجًىػاخ  

 َثٍُ اوجه االخرالف وانرشاته تٍُ انحُىاَاخ 

 نُجًغ ػذدٍَ 41َكىٌ 

 َجًغ االػذاد تاٌ ذزذُة

 أػذاد 3َجًغ 

 اٌ َطثك انطانة ياذؼهًُا صاتما اٌ َطثك ياذؼهًُا صاتما

Learn how to be safe. 
Learn how to do the right 
thing online. 
Learn how to create a 
password. 

 االحذ
 413 - 411حم االصركشاف ص  صفٍ

 111انجًغ تأٌ ذزذُة يٍ انصفحح 

 112حرً 

يزاجؼح دروس يُاصثاخ  

 وطُُح _ اذحاد تالدٌ (

 
 

يزاجؼح دروس  طزق انرؼثُز ػٍ  

 انًشاػز ( 

 . اَا واصزذٍ 
 يهحىظح

ارجى انًحافظح ػهً يهف 

 االخاللُه الخز انؼاو

Cyber Safety (Unit 3) 

 161-112ص   واجة

 االشٍُُ
 يزاجؼح درس اَىاع انحُىاَاخ  صفٍ

 164جًغ شالز اػذاد يٍ انصفحح 

  161حرً 

 -  واجة

 انصالشاء
 غ شالز اػذاداكًال درس جً  يزاجؼح درس دورج حُاج انثاَذا وانذجاجح صفٍ

 166-161ص   واجة

 األرتؼاء
 يزاجؼح وحذج انجًغ يزاجؼح درس دورج حُاج انفزاشح صفٍ

 -  واجة

 انخًُش
 يزاجؼح وحذج انطزح  صفٍ

 -   واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 28/ 11/  2019إلــى        24/  11/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) هـ ولاأل:  الصف والشعبة

  
 

 English انهغح انؼزتُح انرزتُح اإلصاليُح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

  جَضًغ يؼاٍَ يفزداخ انضىر -
 َضًغ انحذَس انشزَف  -

 َمزأ  لزاءج جهزَح صحُحح 

To identify some English sounds. 
To use the new words in meaningful sentences. 

Reading: Practice reading the words  
Phonics Pages 113-114 

Writing : Practice writing  the words  
Phonics Pages 113-114 

 االحذ

 صفٍ

 انُىو األول

 صفٍ : يزاجؼح درس انزحًح تانحُىاٌ

 انثُد : حفع انحذَس )انزحًح تانحُىاٌ(

 

 انُىو انصاٍَ 

 صفٍ : ذضًُغ انحذَس انشزَف

 

 سانُىو انصان

 صفٍ : ذضًُغ حذَس أركاٌ اإلصالو 

 

يالحظح صُرى جًغ انذفاذز واالحرفاظ تها نهفصم انمادو فٍ خزاَح انصف . نذا 

 َزجً ارصال انذفاذز

ذحهُم انكهًاخ إنً يماطؼها انصحُحح وانرزكُز ػهً انًمطغ انضاكٍ وذحهُم 

 انشذج

  
Phonics :Unit 14 

Qq sound  

 

 Phonics : Page 100 راب الزأ وذؼهىيٍ ك431و 431لزاءجصـ واجة

 االشٍُُ

 ذزذُة انكهًاخ نركىٍَ جًم يفُذج  صفٍ

  
 

Phonics :Unit 14 
Letter Zz 

 

 Collect pictures of letter Zz انرذرَة ػهً انرحهُم وذكىٍَ انجًم انًفُذج واجة

 انصالشاء

 لزاءج جًم خارجُح  صفٍ
 Discussion about all the letters  

Worksheet  

 Complete the worksheet at home  لزاءج لصح تًضاػذج ونٍ األيز نرحضٍُ يهارج انمزاءج نذي انطانة  واجة

 األرتؼاء
  Write  about a given picture كراتح حزف انضٍُ فٍ دفرز انُضخ  صفٍ

 واجة
 

 انرذرَة ػهً انرحهُم وانرزكُة.
Practice writing at home 

 نخًُشا
  Reading inside the classroom كراتح انشٍُ فٍ دفرز انُضخ صفٍ

  Practice reading at home ..................................................... واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 صًُى و انركُىنىجُاانر انرزتُح األخاللُح انذراصاخ االجرًاػُح انزَاضُاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َصُف انحُىاَاخ انً يجًىػاخ  

 َثٍُ اوجه االخرالف وانرشاته تٍُ انحُىاَاخ 

 نُجًغ ػذدٍَ 41َكىٌ 

 َجًغ االػذاد تاٌ ذزذُة

 أػذاد 3َجًغ 

 اٌ َطثك انطانة ياذؼهًُا صاتما اٌ َطثك ياذؼهًُا صاتما

Learn how to be safe. 
Learn how to do the right 
thing online. 
Learn how to create a 
password. 

 االحذ
 413 - 411حم االصركشاف ص  صفٍ

 111انجًغ تأٌ ذزذُة يٍ انصفحح 

 112حرً 

يزاجؼح دروس يُاصثاخ  

 وطُُح _ اذحاد تالدٌ (

 
 

يزاجؼح دروس  طزق انرؼثُز ػٍ  

 انًشاػز ( 

 اَا واصزذٍ . 
 يهحىظح

ظح ػهً يهف ارجى انًحاف

 االخاللُه الخز انؼاو

Cyber Safety (Unit 3) 

 161-112ص   واجة

 االشٍُُ
 يزاجؼح درس اَىاع انحُىاَاخ  صفٍ

 164جًغ شالز اػذاد يٍ انصفحح 

  161حرً 

 -  واجة

 انصالشاء
 اكًال درس جًغ شالز اػذاد  يزاجؼح درس دورج حُاج انثاَذا وانذجاجح صفٍ

 166-161ص   ةواج

 األرتؼاء
 يزاجؼح وحذج انجًغ يزاجؼح درس دورج حُاج انفزاشح صفٍ

 -  واجة

 انخًُش
 يزاجؼح وحذج انطزح  صفٍ

 -   واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 28/ 11/  2019إلــى        24/  11/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) و األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼزتُح نرزتُح اإلصاليُحا انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

  جَضًغ يؼاٍَ يفزداخ انضىر -
 َضًغ انحذَس انشزَف  -

 َمزأ  لزاءج جهزَح صحُحح 

To identify some English sounds. 
To use the new words in meaningful sentences. 

Reading: Practice reading the words  
Phonics Pages 113-114 

Writing : Practice writing  the words  
Phonics Pages 113-114 

 االحذ

 صفٍ

 انُىو األول

 صفٍ : يزاجؼح درس انزحًح تانحُىاٌ

 انثُد : حفع انحذَس )انزحًح تانحُىاٌ(

 

 انُىو انصاٍَ 

 صفٍ : ذضًُغ انحذَس انشزَف

 

 انُىو انصانس

 اٌ اإلصالو صفٍ : ذضًُغ حذَس أرك

 

يالحظح صُرى جًغ انذفاذز واالحرفاظ تها نهفصم انمادو فٍ خزاَح انصف . نذا 

 َزجً ارصال انذفاذز

ذحهُم انكهًاخ إنً يماطؼها انصحُحح وانرزكُز ػهً انًمطغ انضاكٍ وذحهُم 

 انشذج

  
Phonics :Unit 14 

Qq sound  

 

 Phonics : Page 100 يٍ كراب الزأ وذؼهى431و 431لزاءجصـ واجة

 االشٍُُ

 ذزذُة انكهًاخ نركىٍَ جًم يفُذج  صفٍ

  
 

Phonics :Unit 14 
Letter Zz 

 

 Collect pictures of letter Zz انرذرَة ػهً انرحهُم وذكىٍَ انجًم انًفُذج واجة

 انصالشاء
 لزاءج جًم خارجُح  صفٍ

 Discussion about all the letters  
Worksheet  

 Complete the worksheet at home  زاءج لصح تًضاػذج ونٍ األيز نرحضٍُ يهارج انمزاءج نذي انطانة ل واجة

 األرتؼاء
  Write  about a given picture كراتح حزف انضٍُ فٍ دفرز انُضخ  صفٍ

 واجة
 

 انرذرَة ػهً انرحهُم وانرزكُة.
Practice writing at home 

 انخًُش
  Reading inside the classroom فٍ دفرز انُضخ كراتح انشٍُ صفٍ

  Practice reading at home ..................................................... واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرصًُى و انركُىنىجُا انرزتُح األخاللُح انذراصاخ االجرًاػُح انزَاضُاخ انؼهىو انًادج

 ذج انرؼهىَىا
 
 

 ىوـــانــُ

 َصُف انحُىاَاخ انً يجًىػاخ  

 َثٍُ اوجه االخرالف وانرشاته تٍُ انحُىاَاخ 

 نُجًغ ػذدٍَ 41َكىٌ 

 َجًغ االػذاد تاٌ ذزذُة

 أػذاد 3َجًغ 

 اٌ َطثك انطانة ياذؼهًُا صاتما اٌ َطثك ياذؼهًُا صاتما

Learn how to be safe. 
Learn how to do the right 
thing online. 
Learn how to create a 
password. 

 االحذ
 413 - 411حم االصركشاف ص  صفٍ

 111انجًغ تأٌ ذزذُة يٍ انصفحح 

 112حرً 

يزاجؼح دروس يُاصثاخ  

 وطُُح _ اذحاد تالدٌ (

 
 

يزاجؼح دروس  طزق انرؼثُز ػٍ  

 انًشاػز ( 

 اَا واصزذٍ . 
 يهحىظح

ارجى انًحافظح ػهً يهف 

 خز انؼاواالخاللُه ال

Cyber Safety (Unit 3) 

 161-112ص   واجة

 االشٍُُ
 يزاجؼح درس اَىاع انحُىاَاخ  صفٍ

 164جًغ شالز اػذاد يٍ انصفحح 

  161حرً 

 -  واجة

 انصالشاء
 اكًال درس جًغ شالز اػذاد  يزاجؼح درس دورج حُاج انثاَذا وانذجاجح صفٍ

 166-161ص   واجة

 اءاألرتؼ
 يزاجؼح وحذج انجًغ يزاجؼح درس دورج حُاج انفزاشح صفٍ

 -  واجة

 انخًُش
 يزاجؼح وحذج انطزح  صفٍ

 -   واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 28/ 11/  2019إلــى        24/  11/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ز األول:  الصف والشعبة

   

 English انؼزتُحانهغح  انرزتُح اإلصاليُح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

  جَضًغ يؼاٍَ يفزداخ انضىر -
 َضًغ انحذَس انشزَف  -

 َمزأ  لزاءج جهزَح صحُحح 

To identify some English sounds. 
To use the new words in meaningful sentences. 

Reading: Practice reading the words  
Phonics Pages 113-114 

Writing : Practice writing  the words  
Phonics Pages 113-114 

 االحذ

 صفٍ

 انُىو األول

 صفٍ : يزاجؼح درس انزحًح تانحُىاٌ

 انثُد : حفع انحذَس )انزحًح تانحُىاٌ(

 

 انُىو انصاٍَ 

 صفٍ : ذضًُغ انحذَس انشزَف

 

 انُىو انصانس

 صفٍ : ذضًُغ حذَس أركاٌ اإلصالو 

 

ى جًغ انذفاذز واالحرفاظ تها نهفصم انمادو فٍ خزاَح انصف . نذا يالحظح صُر

 َزجً ارصال انذفاذز

ذحهُم انكهًاخ إنً يماطؼها انصحُحح وانرزكُز ػهً انًمطغ انضاكٍ وذحهُم 

 انشذج

  
Phonics :Unit 14 

Qq sound  

 

 Phonics : Page 100 يٍ كراب الزأ وذؼهى431و 431لزاءجصـ واجة

 االشٍُُ

 ذزذُة انكهًاخ نركىٍَ جًم يفُذج  ٍصف

  
 

Phonics :Unit 14 
Letter Zz 

 

 Collect pictures of letter Zz انرذرَة ػهً انرحهُم وذكىٍَ انجًم انًفُذج واجة

 انصالشاء
 لزاءج جًم خارجُح  صفٍ

 Discussion about all the letters  
Worksheet  

 Complete the worksheet at home  يز نرحضٍُ يهارج انمزاءج نذي انطانة لزاءج لصح تًضاػذج ونٍ األ واجة

 األرتؼاء
  Write  about a given picture كراتح حزف انضٍُ فٍ دفرز انُضخ  صفٍ

 واجة
 

 انرذرَة ػهً انرحهُم وانرزكُة.
Practice writing at home 

 انخًُش
  Reading inside the classroom كراتح انشٍُ فٍ دفرز انُضخ صفٍ

  Practice reading at home ..................................................... واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرصًُى و انركُىنىجُا انرزتُح األخاللُح انذراصاخ االجرًاػُح انزَاضُاخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َصُف انحُىاَاخ انً يجًىػاخ  

 َثٍُ اوجه االخرالف وانرشاته تٍُ انحُىاَاخ 

 نُجًغ ػذدٍَ 41َكىٌ 

 َجًغ االػذاد تاٌ ذزذُة

 أػذاد 3َجًغ 

 اٌ َطثك انطانة ياذؼهًُا صاتما اٌ َطثك ياذؼهًُا صاتما

Learn how to be safe. 
Learn how to do the right 
thing online. 
Learn how to create a 
password. 

 االحذ
 413 - 411حم االصركشاف ص  صفٍ

 111انجًغ تأٌ ذزذُة يٍ انصفحح 

 112حرً 

يزاجؼح دروس يُاصثاخ  

 وطُُح _ اذحاد تالدٌ (

 
 

يزاجؼح دروس  طزق انرؼثُز ػٍ  

 انًشاػز ( 

 اَا واصزذٍ . 
 يهحىظح

ارجى انًحافظح ػهً يهف 

 االخاللُه الخز انؼاو

Cyber Safety (Unit 3) 

 161-112ص   واجة

 االشٍُُ
 يزاجؼح درس اَىاع انحُىاَاخ  صفٍ

 164جًغ شالز اػذاد يٍ انصفحح 

  161حرً 

 -  واجة

 انصالشاء
 اكًال درس جًغ شالز اػذاد  يزاجؼح درس دورج حُاج انثاَذا وانذجاجح صفٍ

 166-161ص   واجة

 األرتؼاء
 يزاجؼح وحذج انجًغ حُاج انفزاشحيزاجؼح درس دورج  صفٍ

 -  واجة

 انخًُش
 يزاجؼح وحذج انطزح  صفٍ

 -   واجة

 


