kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 11 / 11/ 8102

إلــى

15/ 11 / 8102

الصف والشعبة  4األول ( أ )
انًادج

انرشتيح اإلصالييح

َٕاذط انرؼهى
يضًغ دػاء انُٕو
يذنم ػهى كيفيح اقرذاؤِ تأتي ْشيشج (سضي هللا ػُّ)

انهغح انؼشتيح

يرؼشف ػهى اشكال ؼشف انزال.-اٌ يقشأ ظًم ٔكهًاخ انذسس قشاءج صؽيؽح.

انــيـــٕو

االؼذ

صفي

صفي
ٔاظة

انصالشاء

األستؼاء

انخًيش

To talk about their own toys.
To identify English sounds.
)Reading :Anchor (One Winter Day
Writing :Anchor Pages 38-39

قصح انذسس (رْة انزئة انفضٕني)ص 081

ٔاظة

االشُيٍ

English

صفي
ٔاظة
صفي
ٔاظة

يقشأ ص 082

انيٕو األٔل:
صفي  :دػاء انُٕو
ٔاظة  :األَشطح ص23-22

انيٕو انصاَي:
صفي :دسس أتٕ ْشيشج (سضي هللا ػُّ)
ٔاظة :األَشطح 39-39

انيٕو انصانس:
صفي  :اصركًال دسس أتٕ ْشيشج (سضي هللا ػُّ)
ٔاظة--- :

ذعشيذ ؼشف انزال ص 030
ؼم األَشطح ص 033-038
يراتؼح ؼم األَشطح ص 039-031
انرذسية ػهى االيالء
ايالء :ظؽذ –ؼعة-ظاد-شثد-أشاز-ظٕد-أظاب-داؾ-خشض-دسض
-------------------------------------------------

صفي

كراتح ؼشف انزال يغ انؽشكاخ ٔانًذٔد

ٔاظة

قشاءج انؽشٔف ظيذا

Bridge To Success
Learner’s Book Pages 84-85
Draw and write about your favorite toy on a
paper and bring it to school.
Bridge To Success
Learner’s Book Pages 86-86
Practice the Quiz at home
Pop Quiz
)Unit 4 (Toys
Practice reading the story at home please.
Worksheet about toys
Complete the worksheet at home
Writing about toys.
---------------------------------------------------------

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  4األول ( أ )
انؼهٕو

انًادج
َٕاذط انرؼهى
انــيـــٕو

االؼذ

االشُيٍ

انصالشاء

األستؼاء

انخًيش

انشياضياخ

يثيٍ كيف ذًُٕ انؽيٕاَاخ ٔذرغيش
يرؼشف ػهى دٔسج ؼياج انصؼهة ٔانطيٕس
يرؼشف ػهى دٔسج ؼياج انضفذع

انذساصاخ االظرًاػيح

يًصم انطانة انطشغ
يكرة انطانة ظًهح انطشغ انؼذديح
يطشغ انصفش ٔانكم
يطشغ انطانة ساصيا

صفي

كيف ذًُٕ انؽيٕاَاخ ٔذرغيش ص 011

ٔاظة

اؼضاس صٕس أ يعضى ػٍ دٔسج ؼياج انصؼهة

ص 081-003

صفي

كيف ذًُٕ انطيٕس ٔذرغيش ص 019

اخرثاس قصيش يٍ دسس ظًم انعًغ انؼذديح انى
دسس ؼم انًضائم
صفؽح 12- 83

ٔاظة

اؼضاس صٕس أ يعضى ػٍ دٔسج ؼياج طائش

----

صفي

كيف ذًُٕ انضفادع ٔذرغيش ص 012

ظًم انطشغ انؼذديح ص 081- 080

يًيز تيٍ االؼذاز ٔانًُاصثاخ انٕطُيح.

انرشتيح األخالقيح

اٌ يضركشف يايؽة ٔياال يؽة

ذًصيم انطشغ صفؽح 002-009

ٔاظة

اؼضاس صٕس أ يعضى ػٍ دٔسج ؼياج انضفذع

ص 089-089

صفي

انؽم في انكراب ص 090

طشغ انصفش ٔطشغ انكم ص 031-081

ٔاظة

ٔاظة ص 091

ص 038- 030

صفي

يشاظؼح دسس كيف ذًُٕ انؽيٕاَاخ ٔذرغيش ٔؼم
ٔسقح ػًم

انطشغ انشأصي ص 039-033

ٔاظة

--------------

ص 032 -031

دسس انيٕو انٕطُي
ؼم صفؽح 33

دسس أَا اؼة أَا ال أؼة
انٕاظة :ػًم يششٔع ػٍ انرضايػ يٍ خالل
انشصى أ انكراتح أ ذصٕيش انطانة في يٕقف
ذضايػ ٔؼفظٓا تًهف انرشتيح االخالقيح.

دسس يٕو انؼهى
انٕاظة 33

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 11 / 11/ 8102

إلــى

15/ 11 / 8102

الصف والشعبة  4األول ( ب )
انًادج

انرشتيح اإلصالييح

َٕاذط انرؼهى
يضًغ دػاء انُٕو
يذنم ػهى كيفيح اقرذاؤِ تأتي ْشيشج (سضي هللا ػُّ)

انهغح انؼشتيح

يرؼشف ػهى اشكال ؼشف انزال.-اٌ يقشأ ظًم ٔكهًاخ انذسس قشاءج صؽيؽح.

انــيـــٕو

االؼذ

صفي

صفي
ٔاظة

انصالشاء

األستؼاء

انخًيش

To talk about their own toys.
To identify English sounds.
)Reading :Anchor (One Winter Day
Writing :Anchor Pages 38-39

قصح انذسس (رْة انزئة انفضٕني)ص 081

ٔاظة

االشُيٍ

English

صفي
ٔاظة
صفي
ٔاظة

يقشأ ص 082

انيٕو األٔل:
صفي  :دػاء انُٕو
ٔاظة  :األَشطح ص23-22

انيٕو انصاَي:
صفي :دسس أتٕ ْشيشج (سضي هللا ػُّ)
ٔاظة :األَشطح 39-39

انيٕو انصانس:
صفي  :اصركًال دسس أتٕ ْشيشج (سضي هللا ػُّ)
ٔاظة--- :

ذعشيذ ؼشف انزال ص 030
ؼم األَشطح ص 033-038
يراتؼح ؼم األَشطح ص 039-031
انرذسية ػهى االيالء
ايالء :ظؽذ –ؼعة-ظاد-شثد-أشاز-ظٕد-أظاب-داؾ-خشض-دسض
-------------------------------------------------

صفي

كراتح ؼشف انزال يغ انؽشكاخ ٔانًذٔد

ٔاظة

قشاءج انؽشٔف ظيذا

Bridge To Success
Learner’s Book Pages 84-85
Draw and write about your favorite toy on a
paper and bring it to school.
Bridge To Success
Learner’s Book Pages 86-86
Practice the Quiz at home
Pop Quiz
)Unit 4 (Toys
Practice reading the story at home please.
Worksheet about toys
Complete the worksheet at home
Writing about toys.
---------------------------------------------------------

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  4األول ( ب )
انؼهٕو

انًادج
َٕاذط انرؼهى
انــيـــٕو

االؼذ

االشُيٍ

انصالشاء

األستؼاء

انخًيش

انشياضياخ

يثيٍ كيف ذًُٕ انؽيٕاَاخ ٔذرغيش
يرؼشف ػهى دٔسج ؼياج انصؼهة ٔانطيٕس
يرؼشف ػهى دٔسج ؼياج انضفذع

انذساصاخ االظرًاػيح

يًصم انطانة انطشغ
يكرة انطانة ظًهح انطشغ انؼذديح
يطشغ انصفش ٔانكم
يطشغ انطانة ساصيا

صفي

كيف ذًُٕ انؽيٕاَاخ ٔذرغيش ص 011

ٔاظة

اؼضاس صٕس أ يعضى ػٍ دٔسج ؼياج انصؼهة

ص 081-003

صفي

كيف ذًُٕ انطيٕس ٔذرغيش ص 019

اخرثاس قصيش يٍ دسس ظًم انعًغ انؼذديح انى
دسس ؼم انًضائم
صفؽح 12- 83

ٔاظة

اؼضاس صٕس أ يعضى ػٍ دٔسج ؼياج طائش

----

صفي

كيف ذًُٕ انضفادع ٔذرغيش ص 012

ظًم انطشغ انؼذديح ص 081- 080

يًيز تيٍ االؼذاز ٔانًُاصثاخ انٕطُيح.

انرشتيح األخالقيح

اٌ يضركشف يايؽة ٔياال يؽة

ذًصيم انطشغ صفؽح 002-009

ٔاظة

اؼضاس صٕس أ يعضى ػٍ دٔسج ؼياج انضفذع

ص 089-089

صفي

انؽم في انكراب ص 090

طشغ انصفش ٔطشغ انكم ص 031-081

ٔاظة

ٔاظة ص 091

ص 038- 030

صفي

يشاظؼح دسس كيف ذًُٕ انؽيٕاَاخ ٔذرغيش ٔؼم
ٔسقح ػًم

انطشغ انشأصي ص 039-033

ٔاظة

--------------

ص 032 -031

دسس انيٕو انٕطُي
ؼم صفؽح 33

دسس أَا اؼة أَا ال أؼة
انٕاظة :ػًم يششٔع ػٍ انرضايػ يٍ خالل
انشصى أ انكراتح أ ذصٕيش انطانة في يٕقف
ذضايػ ٔؼفظٓا تًهف انرشتيح االخالقيح.

دسس يٕو انؼهى
انٕاظة 33

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 11 / 11/ 8102

إلــى

15/ 11 / 8102

الصف والشعبة  4األول ( ج )
انًادج

انرشتيح اإلصالييح

َٕاذط انرؼهى
يضًغ دػاء انُٕو
يذنم ػهى كيفيح اقرذاؤِ تأتي ْشيشج (سضي هللا ػُّ)

انهغح انؼشتيح

يرؼشف ػهى اشكال ؼشف انزال.-اٌ يقشأ ظًم ٔكهًاخ انذسس قشاءج صؽيؽح.

انــيـــٕو

االؼذ

صفي

صفي
ٔاظة

انصالشاء

األستؼاء

انخًيش

To talk about their own toys.
To identify English sounds.
)Reading :Anchor (One Winter Day
Writing :Anchor Pages 38-39

قصح انذسس (رْة انزئة انفضٕني)ص 081

ٔاظة

االشُيٍ

English

صفي
ٔاظة
صفي
ٔاظة

يقشأ ص 082

انيٕو األٔل:
صفي  :دػاء انُٕو
ٔاظة  :األَشطح ص23-22

انيٕو انصاَي:
صفي :دسس أتٕ ْشيشج (سضي هللا ػُّ)
ٔاظة :األَشطح 39-39

انيٕو انصانس:
صفي  :اصركًال دسس أتٕ ْشيشج (سضي هللا ػُّ)
ٔاظة--- :

ذعشيذ ؼشف انزال ص 030
ؼم األَشطح ص 033-038
يراتؼح ؼم األَشطح ص 039-031
انرذسية ػهى االيالء
ايالء :ظؽذ –ؼعة-ظاد-شثد-أشاز-ظٕد-أظاب-داؾ-خشض-دسض
-------------------------------------------------

صفي

كراتح ؼشف انزال يغ انؽشكاخ ٔانًذٔد

ٔاظة

قشاءج انؽشٔف ظيذا

Bridge To Success
Learner’s Book Pages 84-85
Draw and write about your favorite toy on a
paper and bring it to school.
Bridge To Success
Learner’s Book Pages 86-86
Practice the Quiz at home
Pop Quiz
)Unit 4 (Toys
Practice reading the story at home please.
Worksheet about toys
Complete the worksheet at home
Writing about toys.
---------------------------------------------------------

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  4األول ( ج )
انؼهٕو

انًادج
َٕاذط انرؼهى
انــيـــٕو

االؼذ

االشُيٍ

انصالشاء

األستؼاء

انخًيش

انشياضياخ

يثيٍ كيف ذًُٕ انؽيٕاَاخ ٔذرغيش
يرؼشف ػهى دٔسج ؼياج انصؼهة ٔانطيٕس
يرؼشف ػهى دٔسج ؼياج انضفذع

انذساصاخ االظرًاػيح

يًصم انطانة انطشغ
يكرة انطانة ظًهح انطشغ انؼذديح
يطشغ انصفش ٔانكم
يطشغ انطانة ساصيا

صفي

كيف ذًُٕ انؽيٕاَاخ ٔذرغيش ص 011

ٔاظة

اؼضاس صٕس أ يعضى ػٍ دٔسج ؼياج انصؼهة

ص 081-003

صفي

كيف ذًُٕ انطيٕس ٔذرغيش ص 019

اخرثاس قصيش يٍ دسس ظًم انعًغ انؼذديح انى
دسس ؼم انًضائم
صفؽح 12- 83

ٔاظة

اؼضاس صٕس أ يعضى ػٍ دٔسج ؼياج طائش

----

صفي

كيف ذًُٕ انضفادع ٔذرغيش ص 012

ظًم انطشغ انؼذديح ص 081- 080

يًيز تيٍ االؼذاز ٔانًُاصثاخ انٕطُيح.

انرشتيح األخالقيح

اٌ يضركشف يايؽة ٔياال يؽة

ذًصيم انطشغ صفؽح 002-009

ٔاظة

اؼضاس صٕس أ يعضى ػٍ دٔسج ؼياج انضفذع

ص 089-089

صفي

انؽم في انكراب ص 090

طشغ انصفش ٔطشغ انكم ص 031-081

ٔاظة

ٔاظة ص 091

ص 038- 030

صفي

يشاظؼح دسس كيف ذًُٕ انؽيٕاَاخ ٔذرغيش ٔؼم
ٔسقح ػًم

انطشغ انشأصي ص 039-033

ٔاظة

--------------

ص 032 -031

دسس انيٕو انٕطُي
ؼم صفؽح 33

دسس أَا اؼة أَا ال أؼة
انٕاظة :ػًم يششٔع ػٍ انرضايػ يٍ خالل
انشصى أ انكراتح أ ذصٕيش انطانة في يٕقف
ذضايػ ٔؼفظٓا تًهف انرشتيح االخالقيح.

دسس يٕو انؼهى
انٕاظة 33

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 11 / 11/ 8102

إلــى

15/ 11 / 8102

الصف والشعبة  4األول ( د )
انًادج

انرشتيح اإلصالييح

َٕاذط انرؼهى
يضًغ دػاء انُٕو
يذنم ػهى كيفيح اقرذاؤِ تأتي ْشيشج (سضي هللا ػُّ)

انهغح انؼشتيح

يرؼشف ػهى اشكال ؼشف انزال.-اٌ يقشأ ظًم ٔكهًاخ انذسس قشاءج صؽيؽح.

انــيـــٕو

االؼذ

صفي

صفي
ٔاظة

انصالشاء

األستؼاء

انخًيش

To talk about their own toys.
To identify English sounds.
)Reading :Anchor (One Winter Day
Writing :Anchor Pages 38-39

قصح انذسس (رْة انزئة انفضٕني)ص 081

ٔاظة

االشُيٍ

English

صفي
ٔاظة
صفي
ٔاظة

يقشأ ص 082

انيٕو األٔل:
صفي  :دػاء انُٕو
ٔاظة  :األَشطح ص23-22

انيٕو انصاَي:
صفي :دسس أتٕ ْشيشج (سضي هللا ػُّ)
ٔاظة :األَشطح 39-39

انيٕو انصانس:
صفي  :اصركًال دسس أتٕ ْشيشج (سضي هللا ػُّ)
ٔاظة--- :

ذعشيذ ؼشف انزال ص 030
ؼم األَشطح ص 033-038
يراتؼح ؼم األَشطح ص 039-031
انرذسية ػهى االيالء
ايالء :ظؽذ –ؼعة-ظاد-شثد-أشاز-ظٕد-أظاب-داؾ-خشض-دسض
-------------------------------------------------

صفي

كراتح ؼشف انزال يغ انؽشكاخ ٔانًذٔد

ٔاظة

قشاءج انؽشٔف ظيذا

Bridge To Success
Learner’s Book Pages 84-85
Draw and write about your favorite toy on a
paper and bring it to school.
Bridge To Success
Learner’s Book Pages 86-86
Practice the Quiz at home
Pop Quiz
)Unit 4 (Toys
Practice reading the story at home please.
Worksheet about toys
Complete the worksheet at home
Writing about toys.
---------------------------------------------------------

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  4األول ( د )
انؼهٕو

انًادج
َٕاذط انرؼهى
انــيـــٕو

االؼذ

االشُيٍ

انصالشاء

األستؼاء

انخًيش

انشياضياخ

يثيٍ كيف ذًُٕ انؽيٕاَاخ ٔذرغيش
يرؼشف ػهى دٔسج ؼياج انصؼهة ٔانطيٕس
يرؼشف ػهى دٔسج ؼياج انضفذع

انذساصاخ االظرًاػيح

يًصم انطانة انطشغ
يكرة انطانة ظًهح انطشغ انؼذديح
يطشغ انصفش ٔانكم
يطشغ انطانة ساصيا

صفي

كيف ذًُٕ انؽيٕاَاخ ٔذرغيش ص 011

ٔاظة

اؼضاس صٕس أ يعضى ػٍ دٔسج ؼياج انصؼهة

ص 081-003

صفي

كيف ذًُٕ انطيٕس ٔذرغيش ص 019

اخرثاس قصيش يٍ دسس ظًم انعًغ انؼذديح انى
دسس ؼم انًضائم
صفؽح 12- 83

ٔاظة

اؼضاس صٕس أ يعضى ػٍ دٔسج ؼياج طائش

----

صفي

كيف ذًُٕ انضفادع ٔذرغيش ص 012

ظًم انطشغ انؼذديح ص 081- 080

يًيز تيٍ االؼذاز ٔانًُاصثاخ انٕطُيح.

انرشتيح األخالقيح

اٌ يضركشف يايؽة ٔياال يؽة

ذًصيم انطشغ صفؽح 002-009

ٔاظة

اؼضاس صٕس أ يعضى ػٍ دٔسج ؼياج انضفذع

ص 089-089

صفي

انؽم في انكراب ص 090

طشغ انصفش ٔطشغ انكم ص 031-081

ٔاظة

ٔاظة ص 091

ص 038- 030

صفي

يشاظؼح دسس كيف ذًُٕ انؽيٕاَاخ ٔذرغيش ٔؼم
ٔسقح ػًم

انطشغ انشأصي ص 039-033

ٔاظة

--------------

ص 032 -031

دسس انيٕو انٕطُي
ؼم صفؽح 33

دسس أَا اؼة أَا ال أؼة
انٕاظة :ػًم يششٔع ػٍ انرضايػ يٍ خالل
انشصى أ انكراتح أ ذصٕيش انطانة في يٕقف
ذضايػ ٔؼفظٓا تًهف انرشتيح االخالقيح.

دسس يٕو انؼهى
انٕاظة 33

QM-119-F3
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الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 11 / 11/ 8102

إلــى

15/ 11 / 8102

الصف والشعبة  4األول ( هـ )
انًادج

انرشتيح اإلصالييح

َٕاذط انرؼهى
يضًغ دػاء انُٕو
يذنم ػهى كيفيح اقرذاؤِ تأتي ْشيشج (سضي هللا ػُّ)

انهغح انؼشتيح

يرؼشف ػهى اشكال ؼشف انزال.-اٌ يقشأ ظًم ٔكهًاخ انذسس قشاءج صؽيؽح.

انــيـــٕو

االؼذ

صفي

صفي
ٔاظة

انصالشاء

األستؼاء

انخًيش

To talk about their own toys.
To identify English sounds.
)Reading :Anchor (One Winter Day
Writing :Anchor Pages 38-39

قصح انذسس (رْة انزئة انفضٕني)ص 081

ٔاظة

االشُيٍ

English

صفي
ٔاظة
صفي
ٔاظة

يقشأ ص 082

انيٕو األٔل:
صفي  :دػاء انُٕو
ٔاظة  :األَشطح ص23-22

انيٕو انصاَي:
صفي :دسس أتٕ ْشيشج (سضي هللا ػُّ)
ٔاظة :األَشطح 39-39

انيٕو انصانس:
صفي  :اصركًال دسس أتٕ ْشيشج (سضي هللا ػُّ)
ٔاظة--- :

ذعشيذ ؼشف انزال ص 030
ؼم األَشطح ص 033-038
يراتؼح ؼم األَشطح ص 039-031
انرذسية ػهى االيالء
ايالء :ظؽذ –ؼعة-ظاد-شثد-أشاز-ظٕد-أظاب-داؾ-خشض-دسض
-------------------------------------------------

صفي

كراتح ؼشف انزال يغ انؽشكاخ ٔانًذٔد

ٔاظة

قشاءج انؽشٔف ظيذا

Bridge To Success
Learner’s Book Pages 84-85
Draw and write about your favorite toy on a
paper and bring it to school.
Bridge To Success
Learner’s Book Pages 86-86
Practice the Quiz at home
Pop Quiz
)Unit 4 (Toys
Practice reading the story at home please.
Worksheet about toys
Complete the worksheet at home
Writing about toys.
---------------------------------------------------------
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تابع الصف والشعبة  4األول ( هـ )
انؼهٕو

انًادج
َٕاذط انرؼهى
انــيـــٕو

االؼذ

االشُيٍ

انصالشاء

األستؼاء

انخًيش

انشياضياخ

يثيٍ كيف ذًُٕ انؽيٕاَاخ ٔذرغيش
يرؼشف ػهى دٔسج ؼياج انصؼهة ٔانطيٕس
يرؼشف ػهى دٔسج ؼياج انضفذع

انذساصاخ االظرًاػيح

يًصم انطانة انطشغ
يكرة انطانة ظًهح انطشغ انؼذديح
يطشغ انصفش ٔانكم
يطشغ انطانة ساصيا

صفي

كيف ذًُٕ انؽيٕاَاخ ٔذرغيش ص 011

ٔاظة

اؼضاس صٕس أ يعضى ػٍ دٔسج ؼياج انصؼهة

ص 081-003

صفي

كيف ذًُٕ انطيٕس ٔذرغيش ص 019

اخرثاس قصيش يٍ دسس ظًم انعًغ انؼذديح انى
دسس ؼم انًضائم
صفؽح 12- 83

ٔاظة

اؼضاس صٕس أ يعضى ػٍ دٔسج ؼياج طائش

----

صفي

كيف ذًُٕ انضفادع ٔذرغيش ص 012

ظًم انطشغ انؼذديح ص 081- 080

يًيز تيٍ االؼذاز ٔانًُاصثاخ انٕطُيح.

انرشتيح األخالقيح

اٌ يضركشف يايؽة ٔياال يؽة

ذًصيم انطشغ صفؽح 002-009

ٔاظة

اؼضاس صٕس أ يعضى ػٍ دٔسج ؼياج انضفذع

ص 089-089

صفي

انؽم في انكراب ص 090

طشغ انصفش ٔطشغ انكم ص 031-081

ٔاظة

ٔاظة ص 091

ص 038- 030

صفي

يشاظؼح دسس كيف ذًُٕ انؽيٕاَاخ ٔذرغيش ٔؼم
ٔسقح ػًم

انطشغ انشأصي ص 039-033

ٔاظة

--------------

ص 032 -031

دسس انيٕو انٕطُي
ؼم صفؽح 33

دسس أَا اؼة أَا ال أؼة
انٕاظة :ػًم يششٔع ػٍ انرضايػ يٍ خالل
انشصى أ انكراتح أ ذصٕيش انطانة في يٕقف
ذضايػ ٔؼفظٓا تًهف انرشتيح االخالقيح.

دسس يٕو انؼهى
انٕاظة 33
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الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 11 / 11/ 8102

إلــى

15/ 11 / 8102

الصف والشعبة  4األول ( و )
انًادج

انرشتيح اإلصالييح

َٕاذط انرؼهى
يضًغ دػاء انُٕو
يذنم ػهى كيفيح اقرذاؤِ تأتي ْشيشج (سضي هللا ػُّ)

انهغح انؼشتيح

يرؼشف ػهى اشكال ؼشف انزال.-اٌ يقشأ ظًم ٔكهًاخ انذسس قشاءج صؽيؽح.

انــيـــٕو

االؼذ

صفي

صفي
ٔاظة

انصالشاء

األستؼاء

انخًيش

To talk about their own toys.
To identify English sounds.
)Reading :Anchor (One Winter Day
Writing :Anchor Pages 38-39

قصح انذسس (رْة انزئة انفضٕني)ص 081

ٔاظة

االشُيٍ

English

صفي
ٔاظة
صفي
ٔاظة

يقشأ ص 082

انيٕو األٔل:
صفي  :دػاء انُٕو
ٔاظة  :األَشطح ص23-22

انيٕو انصاَي:
صفي :دسس أتٕ ْشيشج (سضي هللا ػُّ)
ٔاظة :األَشطح 39-39

انيٕو انصانس:
صفي  :اصركًال دسس أتٕ ْشيشج (سضي هللا ػُّ)
ٔاظة--- :

ذعشيذ ؼشف انزال ص 030
ؼم األَشطح ص 033-038
يراتؼح ؼم األَشطح ص 039-031
انرذسية ػهى االيالء
ايالء :ظؽذ –ؼعة-ظاد-شثد-أشاز-ظٕد-أظاب-داؾ-خشض-دسض
-------------------------------------------------

صفي

كراتح ؼشف انزال يغ انؽشكاخ ٔانًذٔد

ٔاظة

قشاءج انؽشٔف ظيذا

Bridge To Success
Learner’s Book Pages 84-85
Draw and write about your favorite toy on a
paper and bring it to school.
Bridge To Success
Learner’s Book Pages 86-86
Practice the Quiz at home
Pop Quiz
)Unit 4 (Toys
Practice reading the story at home please.
Worksheet about toys
Complete the worksheet at home
Writing about toys.
---------------------------------------------------------
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تابع الصف والشعبة  4األول ( و )
انؼهٕو

انًادج
َٕاذط انرؼهى
انــيـــٕو

االؼذ

االشُيٍ

انصالشاء

األستؼاء

انخًيش

انشياضياخ

يثيٍ كيف ذًُٕ انؽيٕاَاخ ٔذرغيش
يرؼشف ػهى دٔسج ؼياج انصؼهة ٔانطيٕس
يرؼشف ػهى دٔسج ؼياج انضفذع

انذساصاخ االظرًاػيح

يًصم انطانة انطشغ
يكرة انطانة ظًهح انطشغ انؼذديح
يطشغ انصفش ٔانكم
يطشغ انطانة ساصيا

صفي

كيف ذًُٕ انؽيٕاَاخ ٔذرغيش ص 011

ٔاظة

اؼضاس صٕس أ يعضى ػٍ دٔسج ؼياج انصؼهة

ص 081-003

صفي

كيف ذًُٕ انطيٕس ٔذرغيش ص 019

اخرثاس قصيش يٍ دسس ظًم انعًغ انؼذديح انى
دسس ؼم انًضائم
صفؽح 12- 83

ٔاظة

اؼضاس صٕس أ يعضى ػٍ دٔسج ؼياج طائش

----

صفي

كيف ذًُٕ انضفادع ٔذرغيش ص 012

ظًم انطشغ انؼذديح ص 081- 080

يًيز تيٍ االؼذاز ٔانًُاصثاخ انٕطُيح.

انرشتيح األخالقيح

اٌ يضركشف يايؽة ٔياال يؽة

ذًصيم انطشغ صفؽح 002-009

ٔاظة

اؼضاس صٕس أ يعضى ػٍ دٔسج ؼياج انضفذع

ص 089-089

صفي

انؽم في انكراب ص 090

طشغ انصفش ٔطشغ انكم ص 031-081

ٔاظة

ٔاظة ص 091

ص 038- 030

صفي

يشاظؼح دسس كيف ذًُٕ انؽيٕاَاخ ٔذرغيش ٔؼم
ٔسقح ػًم

انطشغ انشأصي ص 039-033

ٔاظة

--------------

ص 032 -031

دسس انيٕو انٕطُي
ؼم صفؽح 33

دسس أَا اؼة أَا ال أؼة
انٕاظة :ػًم يششٔع ػٍ انرضايػ يٍ خالل
انشصى أ انكراتح أ ذصٕيش انطانة في يٕقف
ذضايػ ٔؼفظٓا تًهف انرشتيح االخالقيح.

دسس يٕو انؼهى
انٕاظة 33
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الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 11 / 11/ 8102

إلــى

15/ 11 / 8102

الصف والشعبة  4األول ( ز )
انًادج

انرشتيح اإلصالييح

َٕاذط انرؼهى
يضًغ دػاء انُٕو
يذنم ػهى كيفيح اقرذاؤِ تأتي ْشيشج (سضي هللا ػُّ)

انهغح انؼشتيح

يرؼشف ػهى اشكال ؼشف انزال.-اٌ يقشأ ظًم ٔكهًاخ انذسس قشاءج صؽيؽح.

انــيـــٕو

االؼذ

صفي

صفي
ٔاظة

انصالشاء

األستؼاء

انخًيش

To talk about their own toys.
To identify English sounds.
)Reading :Anchor (One Winter Day
Writing :Anchor Pages 38-39

قصح انذسس (رْة انزئة انفضٕني)ص 081

ٔاظة

االشُيٍ

English

صفي
ٔاظة
صفي
ٔاظة

يقشأ ص 082

انيٕو األٔل:
صفي  :دػاء انُٕو
ٔاظة  :األَشطح ص23-22

انيٕو انصاَي:
صفي :دسس أتٕ ْشيشج (سضي هللا ػُّ)
ٔاظة :األَشطح 39-39

انيٕو انصانس:
صفي  :اصركًال دسس أتٕ ْشيشج (سضي هللا ػُّ)
ٔاظة--- :

ذعشيذ ؼشف انزال ص 030
ؼم األَشطح ص 033-038
يراتؼح ؼم األَشطح ص 039-031
انرذسية ػهى االيالء
ايالء :ظؽذ –ؼعة-ظاد-شثد-أشاز-ظٕد-أظاب-داؾ-خشض-دسض
-------------------------------------------------

صفي

كراتح ؼشف انزال يغ انؽشكاخ ٔانًذٔد

ٔاظة

قشاءج انؽشٔف ظيذا

Bridge To Success
Learner’s Book Pages 84-85
Draw and write about your favorite toy on a
paper and bring it to school.
Bridge To Success
Learner’s Book Pages 86-86
Practice the Quiz at home
Pop Quiz
)Unit 4 (Toys
Practice reading the story at home please.
Worksheet about toys
Complete the worksheet at home
Writing about toys.
---------------------------------------------------------
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تابع الصف والشعبة  4األول ( ز )
انؼهٕو

انًادج
َٕاذط انرؼهى
انــيـــٕو

االؼذ

االشُيٍ

انصالشاء

األستؼاء

انخًيش

انشياضياخ

يثيٍ كيف ذًُٕ انؽيٕاَاخ ٔذرغيش
يرؼشف ػهى دٔسج ؼياج انصؼهة ٔانطيٕس
يرؼشف ػهى دٔسج ؼياج انضفذع

انذساصاخ االظرًاػيح

يًصم انطانة انطشغ
يكرة انطانة ظًهح انطشغ انؼذديح
يطشغ انصفش ٔانكم
يطشغ انطانة ساصيا

صفي

كيف ذًُٕ انؽيٕاَاخ ٔذرغيش ص 011

ٔاظة

اؼضاس صٕس أ يعضى ػٍ دٔسج ؼياج انصؼهة

ص 081-003

صفي

كيف ذًُٕ انطيٕس ٔذرغيش ص 019

اخرثاس قصيش يٍ دسس ظًم انعًغ انؼذديح انى
دسس ؼم انًضائم
صفؽح 12- 83

ٔاظة

اؼضاس صٕس أ يعضى ػٍ دٔسج ؼياج طائش

----

صفي

كيف ذًُٕ انضفادع ٔذرغيش ص 012

ظًم انطشغ انؼذديح ص 081- 080

يًيز تيٍ االؼذاز ٔانًُاصثاخ انٕطُيح.

انرشتيح األخالقيح

اٌ يضركشف يايؽة ٔياال يؽة

ذًصيم انطشغ صفؽح 002-009

ٔاظة

اؼضاس صٕس أ يعضى ػٍ دٔسج ؼياج انضفذع

ص 089-089

صفي

انؽم في انكراب ص 090

طشغ انصفش ٔطشغ انكم ص 031-081

ٔاظة

ٔاظة ص 091

ص 038- 030

صفي

يشاظؼح دسس كيف ذًُٕ انؽيٕاَاخ ٔذرغيش ٔؼم
ٔسقح ػًم

انطشغ انشأصي ص 039-033

ٔاظة

--------------

ص 032 -031

دسس انيٕو انٕطُي
ؼم صفؽح 33

دسس أَا اؼة أَا ال أؼة
انٕاظة :ػًم يششٔع ػٍ انرضايػ يٍ خالل
انشصى أ انكراتح أ ذصٕيش انطانة في يٕقف
ذضايػ ٔؼفظٓا تًهف انرشتيح االخالقيح.

دسس يٕو انؼهى
انٕاظة 33
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