
 

QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية 
 10/4/2018إلى   30/9منبوع ـلألس

 /أ1الصف والشعبة:
  English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح االصاليٍح انًادج

 َٕاذج انرؼهى

 انٍٕو

 ٌٕضخ يفٕٓو انصذق ٔانكزب 

 ٌماسٌ تٍٍ جزاء انصادق ٔانكارب 

 

 ٌمشأ انذسس لشاءج صهًٍح 

 ٌُطك دشف انراء

 ٌكرة كهًاخ فٍٓا دشف انراء .

-To identify school objects. 

-To form meaningful sentences. 

Reading: Practice reading (Treasure Hunt) story 

from Anchor Reading Book  .  

Writing: Writing Book Pages 6 and 7 

 انصذق طشٌك انجُح  صفً االدذ

 

41ذًضٕح ٌذة انرهٌٍٕ صانذسس   
Bridge to Success, Unit 2 (Our Classroom) 

Learner’s Book, Lesson 5  Page (33) 

33ٔاجة اتذث ص  ٔاجة  
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 دضة جذٔل انذساصً(

  Collect cards about school objects لشاءج انذسس

 Bridge to Success, Unit 2(Our Classroom) 44لشاءج انذسس ص صفً االثٍٍُ

Learner’s Book, Lesson 7  Page (35) 

يالدظح)جًغ صٕس ٔتطالاخ ػٍ دشف انراء(-لشاءج انذسس ٔاجة  Activity Book, Pages 28/30 

ٌرثغ دسس انصذق طشٌك  صفً انثالثاء

 انجُح 

 (Bridge to Success, Unit 2 (Our Classroom) 49-48ذجشٌذ دشف انراء ص

Learner’s Book, Lesson 11  Page (39) 

 Reading ( Treasure Hunt) From Anchor  Reading ذذسٌثاخ دشف انراء فً كراب أدسس فً انثٍد   ٔاجة

Book  

 37-36أَشطح انطانة ص صفً االستؼاء
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 دضة جذٔل انذساصً(

 ايالء

  /تاب/تٕتًأَا /صأل/تذأ

Writing Worksheet  

 Activity Book, Pages 32/33 - ٔاجة

 انخًٍش

كراتح ػهى دفرش انُضخ دشف انراء تأشكانٓا فً يٕالؼٓا  أسكاٌ اإلصالو  صفً

 انًخرهفح يٍ انكهًح

Dictation: 

It’s a Chair/ It’s a book/ It’s a bag/ It’s a 

pencil/ It’s a pen 
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة  ٔاجة

 دضة جذٔل انذساصً(
-- Practice dictation   



  

 
وانؼهٕ انًادج  انرشتٍح االخاللٍح انذساصاخ االجرًاػٍح انشٌاضٍاخ 

 َٕاذج انرؼهى

 انٍٕو

 ٌثٍٍ اًٍْح انزْشج ٔانثًشج ٔانثزسج

 ٌرؼشف ػهى اجزاء انثزسج

 

 يجمع العدد صفر
 يجمع األعداد رأسيا

 يحل المسائل بكتابة جملة عددية
 بعدة طرق 5و  4يكون العددين 

 اسِ.دمٕق ج انطانةًٌٍز *

ٌرؼشف االياكٍ انشئٍضح فً انذً *

 فٍّ أػٍشانزي 

ٌٕضخ يؼُى االػرزاس ٔطشق 

 انرؼثٍش ػُّ.

 االدذ

55 - 54دم يشاجؼح انٕدذج  ص صفً  
 29دسس جًغ انؼذد صفش يٍ انصفذح 

 32درى  انصفذح 
ٔجٍشاًَ ألاستًدسس دك   

 دسس

  

أػرزسأَا   
 ------- ٔاجة

 يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ

 34-33ص  االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس

  43دم صفذح 
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 دضة جذٔل انذساصً(

 االثٍٍُ

 صفً
57 - 56دم يشاجؼح انٕدذج  ص  درى  37دسس انجًغ انشأصً يٍ انصفذح  

40انصفذح   

 ٔاجة
يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ  ---------

42-41االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص  

 انثالثاء

 صفً
65 - 64نًارا ذؼذ انزْٕس يًٓح ص  درس حل المسائل :اكتب جملة عددية من  

 46حتى الصفحة  44الصفحة 

أػٍش أٌٍدسس   ٔاجة 
تزٔس يخرهفح –ادضاس ثًاس طثٍؼٍح يخرهفح  يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ  

48-47االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص   

28دم صفذح   
)ٌشجى ادضاس يالدظح : 

انكرة دضة جذٔل 

 انذساصً(

 االستؼاء

 صفً
67- 66يا اجزاء انثزسج ص  يٍ  5ٔ 4دسس طشق ذكٌٍٕ انؼذدٌٍ  

 52درى انصفذح  49انصفذح 

 ٔاجة

جًغ صٕس ػٍ اجزاء انثزسج أ ادضاس 

 ػٍ اجزاء انثزسجٌذٔي يجضى 

يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ 

54-53االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص   
47دم صفذح  

يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 دضة جذٔل انذساصً(

 انخًٍش

 صفً
69دم ص   

 ٔسلح دصاد االصثٕع

 ٔاجة
68ٔاجة ص   

 

 



 

QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية 
 10/4/2018إلى   30/9منبوع ـلألس

 /ب1الصف والشعبة:
  English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح االصاليٍح انًادج

 َٕاذج انرؼهى

 انٍٕو

 يفٕٓو انصذق ٔانكزب  ٌٕضخ

 ٌماسٌ تٍٍ جزاء انصادق ٔانكارب 

 

 ٌمشأ انذسس لشاءج صهًٍح 

 ٌُطك دشف انراء

 ٌكرة كهًاخ فٍٓا دشف انراء .

-To identify school objects. 

-To form meaningful sentences. 

Reading: Practice reading (Treasure Hunt) story 

from Anchor Reading Book  .  

Writing: Writing Book Pages 6 and 7 

 انصذق طشٌك انجُح  صفً االدذ

 

41ذًضٕح ٌذة انرهٌٍٕ صانذسس   
Bridge to Success, Unit 2 (Our Classroom) 

Learner’s Book, Lesson 5  Page (33) 

33ٔاجة اتذث ص  ٔاجة  
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 دضة جذٔل انذساصً(

ذسسلشاءج ان  Collect cards about school objects  

44لشاءج انذسس ص صفً االثٍٍُ  Bridge to Success, Unit 2(Our Classroom) 

Learner’s Book, Lesson 7  Page (35) 

يالدظح)جًغ صٕس ٔتطالاخ ػٍ دشف انراء(-لشاءج انذسس ٔاجة  Activity Book, Pages 28/30 

صذق طشٌك ٌرثغ دسس ان صفً انثالثاء

 انجُح 

 (Bridge to Success, Unit 2 (Our Classroom) 49-48ذجشٌذ دشف انراء ص

Learner’s Book, Lesson 11  Page (39) 

 Reading ( Treasure Hunt) From Anchor  Reading ذذسٌثاخ دشف انراء فً كراب أدسس فً انثٍد   ٔاجة

Book  

 37-36أَشطح انطانة ص صفً االستؼاء
دظح : )ٌشجى ادضاس انكرة يال

 دضة جذٔل انذساصً(

 ايالء

  أَا /صأل/تذأ/تاب/تٕتً

Writing Worksheet  

 Activity Book, Pages 32/33 - ٔاجة

 انخًٍش

كراتح ػهى دفرش انُضخ دشف انراء تأشكانٓا فً يٕالؼٓا  أسكاٌ اإلصالو  صفً

 انًخرهفح يٍ انكهًح

Dictation: 

It’s a Chair/ It’s a book/ It’s a bag/ It’s a 

pencil/ It’s a pen 
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة  ٔاجة

 دضة جذٔل انذساصً(
-- Practice dictation   



  

 
 انرشتٍح االخاللٍح انذساصاخ االجرًاػٍح انشٌاضٍاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى

 انٍٕو

 ٌثٍٍ اًٍْح انزْشج ٔانثًشج ٔانثزسج

 انثزسجٌرؼشف ػهى اجزاء 

 

 يجمع العدد صفر
 يجمع األعداد رأسيا

 يحل المسائل بكتابة جملة عددية
 بعدة طرق 5و  4يكون العددين 

 دمٕق جاسِ. انطانة*ًٌٍز 

*ٌرؼشف االياكٍ انشئٍضح فً انذً 

 فٍّ أػٍشانزي 

ٌٕضخ يؼُى االػرزاس ٔطشق 

 انرؼثٍش ػُّ.

 االدذ

55 - 54دم يشاجؼح انٕدذج  ص صفً  
 29د صفش يٍ انصفذح دسس جًغ انؼذ

 32درى  انصفذح 
 دسس دك ألاستً ٔجٍشاًَ

 دسس

  

 أَا أػرزس
 ------- ٔاجة

يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ 

 34-33االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص 

  43دم صفذح 
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 دضة جذٔل انذساصً(

 االثٍٍُ

 صفً
57 - 56دم يشاجؼح انٕدذج  ص  درى  37نجًغ انشأصً يٍ انصفذح دسس ا 

40انصفذح   

 ٔاجة
يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ  ---------

42-41االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص  

 انثالثاء

 صفً
65 - 64نًارا ذؼذ انزْٕس يًٓح ص  درس حل المسائل :اكتب جملة عددية من  

 46حتى الصفحة  44الصفحة 

 ٔاجة دسس أٌٍ أػٍش
تزٔس يخرهفح –ثًاس طثٍؼٍح يخرهفح ادضاس  يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ  

48-47االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص   

28دم صفذح   
يالدظح : )ٌشجى ادضاس 

انكرة دضة جذٔل 

 انذساصً(

 االستؼاء

 صفً
67- 66يا اجزاء انثزسج ص  يٍ  5ٔ 4دسس طشق ذكٌٍٕ انؼذدٌٍ  

 52درى انصفذح  49انصفذح 

 ٔاجة

جًغ صٕس ػٍ اجزاء انثزسج أ ادضاس 

 ػٍ اجزاء انثزسج ٌذٔييجضى 

يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ 

54-53االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص   
47دم صفذح  

يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 دضة جذٔل انذساصً(

 انخًٍش

 صفً
69دم ص   

 ٔسلح دصاد االصثٕع

 ٔاجة
68ٔاجة ص   

 

 



 

QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية 
 10/4/2018إلى   30/9منبوع ـلألس

 /ج1الصف والشعبة:
  English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح االصاليٍح انًادج

 َٕاذج انرؼهى

 انٍٕو

 ٌٕضخ يفٕٓو انصذق ٔانكزب 

 ٌماسٌ تٍٍ جزاء انصادق ٔانكارب 

 

 ٌمشأ انذسس لشاءج صهًٍح 

 ٌُطك دشف انراء

 ٌكرة كهًاخ فٍٓا دشف انراء .

-To identify school objects. 

-To form meaningful sentences. 

Reading: Practice reading (Treasure Hunt) story 

from Anchor Reading Book  .  

Writing: Writing Book Pages 6 and 7 

 انصذق طشٌك انجُح  صفً االدذ

 

41ذًضٕح ٌذة انرهٌٍٕ صانذسس   
Bridge to Success, Unit 2 (Our Classroom) 

Learner’s Book, Lesson 5  Page (33) 

33ٔاجة اتذث ص  ٔاجة  
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 دضة جذٔل انذساصً(

  Collect cards about school objects لشاءج انذسس

44لشاءج انذسس ص صفً االثٍٍُ  Bridge to Success, Unit 2(Our Classroom) 

Learner’s Book, Lesson 7  Page (35) 

يالدظح)جًغ صٕس ٔتطالاخ ػٍ دشف انراء(-لشاءج انذسس ٔاجة  Activity Book, Pages 28/30 

ٌرثغ دسس انصذق طشٌك  صفً انثالثاء

 انجُح 

 (Bridge to Success, Unit 2 (Our Classroom) 49-48ذجشٌذ دشف انراء ص

Learner’s Book, Lesson 11  Page (39) 

شف انراء فً كراب أدسس فً انثٍد ذذسٌثاخ د  ٔاجة  Reading ( Treasure Hunt) From Anchor  Reading 

Book  

 37-36أَشطح انطانة ص صفً االستؼاء
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 دضة جذٔل انذساصً(

 ايالء

  أَا /صأل/تذأ/تاب/تٕتً

Writing Worksheet  

 Activity Book, Pages 32/33 - ٔاجة

 انخًٍش

كراتح ػهى دفرش انُضخ دشف انراء تأشكانٓا فً يٕالؼٓا  أسكاٌ اإلصالو  صفً

 انًخرهفح يٍ انكهًح

Dictation: 

It’s a Chair/ It’s a book/ It’s a bag/ It’s a 

pencil/ It’s a pen 
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة  ٔاجة

 دضة جذٔل انذساصً(
-- Practice dictation   



  

 
 

 

هٕوانؼ انًادج  انرشتٍح االخاللٍح انذساصاخ االجرًاػٍح انشٌاضٍاخ 

 َٕاذج انرؼهى

 انٍٕو

 ٌثٍٍ اًٍْح انزْشج ٔانثًشج ٔانثزسج

 ٌرؼشف ػهى اجزاء انثزسج

 

 يجمع العدد صفر
 يجمع األعداد رأسيا

 يحل المسائل بكتابة جملة عددية

 بعدة طرق 5و  4يكون العددين 

 دمٕق جاسِ. انطانة*ًٌٍز 

ياكٍ انشئٍضح فً انذً *ٌرؼشف اال

 فٍّ أػٍشانزي 

ٌٕضخ يؼُى االػرزاس ٔطشق 

 انرؼثٍش ػُّ.

 االدذ

55 - 54دم يشاجؼح انٕدذج  ص صفً  
 29دسس جًغ انؼذد صفش يٍ انصفذح 

 32درى  انصفذح 
 دسس دك ألاستً ٔجٍشاًَ

 دسس

  

 أَا أػرزس
 ------- ٔاجة

يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ 

 34-33طاء انذسس ص االَرٓاء يٍ اػ

  43دم صفذح 
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 دضة جذٔل انذساصً(

 االثٍٍُ

 صفً
57 - 56دم يشاجؼح انٕدذج  ص  درى  37دسس انجًغ انشأصً يٍ انصفذح  

40انصفذح   

 ٔاجة
يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ  ---------

42-41االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص  

 انثالثاء

 صفً
65 - 64نًارا ذؼذ انزْٕس يًٓح ص  درس حل المسائل :اكتب جملة عددية من  

 46حتى الصفحة  44الصفحة 

 ٔاجة دسس أٌٍ أػٍش
تزٔس يخرهفح –ادضاس ثًاس طثٍؼٍح يخرهفح  يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ  

48-47االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص   

28دم صفذح   
يالدظح : )ٌشجى ادضاس 

رة دضة جذٔل انك

 انذساصً(

 االستؼاء

 صفً
67- 66يا اجزاء انثزسج ص  يٍ  5ٔ 4دسس طشق ذكٌٍٕ انؼذدٌٍ  

 52درى انصفذح  49انصفذح 

 ٔاجة
جًغ صٕس ػٍ اجزاء انثزسج أ ادضاس 

 اجزاء انثزسج ٌذٔييجضى ػٍ 

يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ 

54-53االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص   
47دم صفذح  

ظح : )ٌشجى ادضاس انكرة يالد

 دضة جذٔل انذساصً(
 انخًٍش

 صفً
69دم ص   

 ٔسلح دصاد االصثٕع

 ٔاجة
68ٔاجة ص   

 

 



 

QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية 
 10/4/2018إلى   30/9منبوع ـلألس

 /د1الصف والشعبة:
  English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح االصاليٍح انًادج

 َٕاذج انرؼهى

 انٍٕو

 انكزب ٌٕضخ يفٕٓو انصذق ٔ

 ٌماسٌ تٍٍ جزاء انصادق ٔانكارب 

 

 ٌمشأ انذسس لشاءج صهًٍح 

 ٌُطك دشف انراء

 ٌكرة كهًاخ فٍٓا دشف انراء .

-To identify school objects. 

-To form meaningful sentences. 

Reading: Practice reading (Treasure Hunt) story 

from Anchor Reading Book  .  

Writing: Writing Book Pages 6 and 7 

 انصذق طشٌك انجُح  صفً االدذ

 

41ذًضٕح ٌذة انرهٌٍٕ صانذسس   
Bridge to Success, Unit 2 (Our Classroom) 

Learner’s Book, Lesson 5  Page (33) 

33ٔاجة اتذث ص  ٔاجة  
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 دضة جذٔل انذساصً(

  Collect cards about school objects لشاءج انذسس

44لشاءج انذسس ص صفً االثٍٍُ  Bridge to Success, Unit 2(Our Classroom) 

Learner’s Book, Lesson 7  Page (35) 

يالدظح)جًغ صٕس ٔتطالاخ ػٍ دشف انراء(-لشاءج انذسس ٔاجة  Activity Book, Pages 28/30 

ٌرثغ دسس انصذق طشٌك  صفً انثالثاء

  انجُح

 (Bridge to Success, Unit 2 (Our Classroom) 49-48ذجشٌذ دشف انراء ص

Learner’s Book, Lesson 11  Page (39) 

 Reading ( Treasure Hunt) From Anchor  Reading ذذسٌثاخ دشف انراء فً كراب أدسس فً انثٍد   ٔاجة

Book  

 37-36أَشطح انطانة ص صفً االستؼاء
دضاس انكرة يالدظح : )ٌشجى ا

 دضة جذٔل انذساصً(

 ايالء

  أَا /صأل/تذأ/تاب/تٕتً

Writing Worksheet  

 Activity Book, Pages 32/33 - ٔاجة

 انخًٍش

كراتح ػهى دفرش انُضخ دشف انراء تأشكانٓا فً يٕالؼٓا  أسكاٌ اإلصالو  صفً

 انًخرهفح يٍ انكهًح

Dictation: 

It’s a Chair/ It’s a book/ It’s a bag/ It’s a 

pencil/ It’s a pen 
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة  ٔاجة

 دضة جذٔل انذساصً(
-- Practice dictation   



  

 
 انرشتٍح االخاللٍح انذساصاخ االجرًاػٍح انشٌاضٍاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى

 انٍٕو

 ٌثٍٍ اًٍْح انزْشج ٔانثًشج ٔانثزسج

 ٌرؼشف ػهى اجزاء انثزسج

 

 يجمع العدد صفر
 يجمع األعداد رأسيا

 يحل المسائل بكتابة جملة عددية
 بعدة طرق 5و  4يكون العددين 

 دمٕق جاسِ. انطانة*ًٌٍز 

*ٌرؼشف االياكٍ انشئٍضح فً انذً 

 فٍّ أػٍشانزي 

ٌٕضخ يؼُى االػرزاس ٔطشق 

 انرؼثٍش ػُّ.

 االدذ

55 - 54دم يشاجؼح انٕدذج  ص صفً  
 29انصفذح  دسس جًغ انؼذد صفش يٍ

 32درى  انصفذح 
 دسس دك ألاستً ٔجٍشاًَ

 دسس

  

 أَا أػرزس
 ------- ٔاجة

يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ 

 34-33االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص 

  43دم صفذح 
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 دضة جذٔل انذساصً(

 االثٍٍُ

 صفً
57 - 56دم يشاجؼح انٕدذج  ص  درى  37أصً يٍ انصفذح دسس انجًغ انش 

40انصفذح   

 ٔاجة
يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ  ---------

42-41االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص  

 انثالثاء

 صفً
65 - 64نًارا ذؼذ انزْٕس يًٓح ص  درس حل المسائل :اكتب جملة عددية من  

 46حتى الصفحة  44الصفحة 

 ٔاجة دسس أٌٍ أػٍش
تزٔس يخرهفح –ؼٍح يخرهفح ادضاس ثًاس طثٍ يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ  

48-47االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص   

28دم صفذح   
يالدظح : )ٌشجى ادضاس 

انكرة دضة جذٔل 

 انذساصً(

 االستؼاء

 صفً
67- 66يا اجزاء انثزسج ص  يٍ  5ٔ 4دسس طشق ذكٌٍٕ انؼذدٌٍ  

 52درى انصفذح  49انصفذح 

 ٔاجة

ػٍ اجزاء انثزسج أ ادضاس  جًغ صٕس

 اجزاء انثزسج ٌذٔييجضى ػٍ 

يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ 

54-53االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص   
47دم صفذح  

يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 دضة جذٔل انذساصً(

 انخًٍش

 صفً
69دم ص   

 ٔسلح دصاد االصثٕع

 ٔاجة
68ٔاجة ص   

 

 



 

QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية 
 10/4/2018إلى   30/9من بوعـلألس

 /هـ1الصف والشعبة:
  English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح االصاليٍح انًادج

 َٕاذج انرؼهى

 انٍٕو

 ٌٕضخ يفٕٓو انصذق ٔانكزب 

 ٌماسٌ تٍٍ جزاء انصادق ٔانكارب 

 

 ٌمشأ انذسس لشاءج صهًٍح 

 ٌُطك دشف انراء

 ٌكرة كهًاخ فٍٓا دشف انراء .

-To identify school objects. 

-To form meaningful sentences. 

Reading: Practice reading (Treasure Hunt) story 

from Anchor Reading Book  .  

Writing: Writing Book Pages 6 and 7 

 انصذق طشٌك انجُح  صفً االدذ

 

41ذًضٕح ٌذة انرهٌٍٕ صانذسس   
Bridge to Success, Unit 2 (Our Classroom) 

Learner’s Book, Lesson 5  Page (33) 

33ٔاجة اتذث ص  ٔاجة  
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 دضة جذٔل انذساصً(

  Collect cards about school objects لشاءج انذسس

44لشاءج انذسس ص صفً االثٍٍُ  Bridge to Success, Unit 2(Our Classroom) 

Learner’s Book, Lesson 7  Page (35) 

يالدظح)جًغ صٕس ٔتطالاخ ػٍ دشف انراء(-لشاءج انذسس ٔاجة  Activity Book, Pages 28/30 

ٌرثغ دسس انصذق طشٌك  صفً انثالثاء

 انجُح 

 (Bridge to Success, Unit 2 (Our Classroom) 49-48ذجشٌذ دشف انراء ص

Learner’s Book, Lesson 11  Page (39) 

ء فً كراب أدسس فً انثٍد ذذسٌثاخ دشف انرا  ٔاجة  Reading ( Treasure Hunt) From Anchor  Reading 

Book  

 37-36أَشطح انطانة ص صفً االستؼاء
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 دضة جذٔل انذساصً(

 ايالء

  أَا /صأل/تذأ/تاب/تٕتً

Writing Worksheet  

 Activity Book, Pages 32/33 - ٔاجة

 انخًٍش

كراتح ػهى دفرش انُضخ دشف انراء تأشكانٓا فً يٕالؼٓا  اٌ اإلصالو أسك صفً

 انًخرهفح يٍ انكهًح

Dictation: 

It’s a Chair/ It’s a book/ It’s a bag/ It’s a 

pencil/ It’s a pen 
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة  ٔاجة

 دضة جذٔل انذساصً(
-- Practice dictation   



  

 
ضٍاخانشٌا انؼهٕو انًادج  انرشتٍح االخاللٍح انذساصاخ االجرًاػٍح 

 َٕاذج انرؼهى

 انٍٕو

 ٌثٍٍ اًٍْح انزْشج ٔانثًشج ٔانثزسج

 ٌرؼشف ػهى اجزاء انثزسج

 

 يجمع العدد صفر
 يجمع األعداد رأسيا

 يحل المسائل بكتابة جملة عددية
 بعدة طرق 5و  4يكون العددين 

 دمٕق جاسِ. انطانة*ًٌٍز 

ٍضح فً انذً *ٌرؼشف االياكٍ انشئ

 فٍّ أػٍشانزي 

ٌٕضخ يؼُى االػرزاس ٔطشق 

 انرؼثٍش ػُّ.

 االدذ

55 - 54دم يشاجؼح انٕدذج  ص صفً  
 29دسس جًغ انؼذد صفش يٍ انصفذح 

 32درى  انصفذح 
 دسس دك ألاستً ٔجٍشاًَ

 دسس

  

 أَا أػرزس
 ------- ٔاجة

يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ 

 34-33ص  االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس

  43دم صفذح 
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 دضة جذٔل انذساصً(

 االثٍٍُ

 صفً
57 - 56دم يشاجؼح انٕدذج  ص  درى  37دسس انجًغ انشأصً يٍ انصفذح  

40انصفذح   

 ٔاجة
يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ  ---------

42-41االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص  

 انثالثاء

 صفً
65 - 64ذؼذ انزْٕس يًٓح ص  نًارا درس حل المسائل :اكتب جملة عددية من  

 46حتى الصفحة  44الصفحة 

 ٔاجة دسس أٌٍ أػٍش
تزٔس يخرهفح –ادضاس ثًاس طثٍؼٍح يخرهفح  يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ  

48-47االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص   

28دم صفذح   
يالدظح : )ٌشجى ادضاس 

ٔل انكرة دضة جذ

 انذساصً(

 االستؼاء

 صفً
67- 66يا اجزاء انثزسج ص  يٍ  5ٔ 4دسس طشق ذكٌٍٕ انؼذدٌٍ  

 52درى انصفذح  49انصفذح 

 ٔاجة

جًغ صٕس ػٍ اجزاء انثزسج أ ادضاس 

 ػٍ اجزاء انثزسج ٌذٔييجضى 

يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ 

54-53االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص   
47دم صفذح  

ى ادضاس انكرة يالدظح : )ٌشج

 دضة جذٔل انذساصً(

 انخًٍش

 صفً
69دم ص   

 ٔسلح دصاد االصثٕع

 ٔاجة
68ٔاجة ص   

 

 



 

QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية 
 10/4/2018إلى   30/9منبوع ـلألس

 /و1الصف والشعبة:
  English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح االصاليٍح انًادج

 َٕاذج انرؼهى

 انٍٕو

 ٌٕضخ يفٕٓو انصذق ٔانكزب 

 اسٌ تٍٍ جزاء انصادق ٔانكارب ٌم

 

 ٌمشأ انذسس لشاءج صهًٍح 

 ٌُطك دشف انراء

 ٌكرة كهًاخ فٍٓا دشف انراء .

-To identify school objects. 

-To form meaningful sentences. 

Reading: Practice reading (Treasure Hunt) story 

from Anchor Reading Book  .  

Writing: Writing Book Pages 6 and 7 

 انصذق طشٌك انجُح  صفً االدذ

 

41ذًضٕح ٌذة انرهٌٍٕ صانذسس   
Bridge to Success, Unit 2 (Our Classroom) 

Learner’s Book, Lesson 5  Page (33) 

33ٔاجة اتذث ص  ٔاجة  
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 دضة جذٔل انذساصً(

  Collect cards about school objects لشاءج انذسس

44لشاءج انذسس ص صفً االثٍٍُ  Bridge to Success, Unit 2(Our Classroom) 

Learner’s Book, Lesson 7  Page (35) 

يالدظح)جًغ صٕس ٔتطالاخ ػٍ دشف انراء(-لشاءج انذسس ٔاجة  Activity Book, Pages 28/30 

ٌرثغ دسس انصذق طشٌك  صفً انثالثاء

 انجُح 

 (Bridge to Success, Unit 2 (Our Classroom) 49-48شف انراء صذجشٌذ د

Learner’s Book, Lesson 11  Page (39) 

 Reading ( Treasure Hunt) From Anchor  Reading ذذسٌثاخ دشف انراء فً كراب أدسس فً انثٍد   ٔاجة

Book  

 37-36أَشطح انطانة ص صفً االستؼاء
ة يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكر

 دضة جذٔل انذساصً(

 ايالء

  أَا /صأل/تذأ/تاب/تٕتً

Writing Worksheet  

 Activity Book, Pages 32/33 - ٔاجة

 انخًٍش

كراتح ػهى دفرش انُضخ دشف انراء تأشكانٓا فً يٕالؼٓا  أسكاٌ اإلصالو  صفً

 انًخرهفح يٍ انكهًح

Dictation: 

It’s a Chair/ It’s a book/ It’s a bag/ It’s a 

pencil/ It’s a pen 
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة  ٔاجة

 دضة جذٔل انذساصً(
-- Practice dictation   



  
 

 

 
 انرشتٍح االخاللٍح انذساصاخ االجرًاػٍح انشٌاضٍاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذج انرؼهى

 انٍٕو

 ٌثٍٍ اًٍْح انزْشج ٔانثًشج ٔانثزسج

 ٌرؼشف ػهى اجزاء انثزسج

 

 ريجمع العدد صف
 يجمع األعداد رأسيا

 يحل المسائل بكتابة جملة عددية

 بعدة طرق 5و  4يكون العددين 

 دمٕق جاسِ. انطانة*ًٌٍز 

*ٌرؼشف االياكٍ انشئٍضح فً انذً 

 فٍّ أػٍشانزي 

ٌٕضخ يؼُى االػرزاس ٔطشق 

 انرؼثٍش ػُّ.

 االدذ

55 - 54دم يشاجؼح انٕدذج  ص صفً  
 29دسس جًغ انؼذد صفش يٍ انصفذح 

 32ى  انصفذح در
 دسس دك ألاستً ٔجٍشاًَ

 دسس

  

 أَا أػرزس
 ------- ٔاجة

يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ 

 34-33االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص 

  43دم صفذح 
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 دضة جذٔل انذساصً(

 االثٍٍُ

 صفً
57 - 56دم يشاجؼح انٕدذج  ص  درى  37 دسس انجًغ انشأصً يٍ انصفذح 

40انصفذح   

 ٔاجة
يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ  ---------

42-41االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص  

 انثالثاء

 صفً
65 - 64نًارا ذؼذ انزْٕس يًٓح ص  درس حل المسائل :اكتب جملة عددية من  

 46حتى الصفحة  44الصفحة 

 ٔاجة دسس أٌٍ أػٍش
تزٔس يخرهفح –ادضاس ثًاس طثٍؼٍح يخرهفح  يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ  

48-47االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص   

28دم صفذح   
يالدظح : )ٌشجى ادضاس 

انكرة دضة جذٔل 

 انذساصً(

 االستؼاء

 صفً
67- 66يا اجزاء انثزسج ص  يٍ  5ٔ 4دسس طشق ذكٌٍٕ انؼذدٌٍ  

 52درى انصفذح  49انصفذح 

 ٔاجة
زسج أ ادضاس جًغ صٕس ػٍ اجزاء انث

 ػٍ اجزاء انثزسج ٌذٔييجضى 

يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ 

54-53االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص   
47دم صفذح  

يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 انخًٍش دضة جذٔل انذساصً(

 صفً
69دم ص   

 ٔسلح دصاد االصثٕع

 ٔاجة
68ٔاجة ص   

 

 



 

QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية 
 10/4/2018إلى   30/9منبوع ـلألس

 /ز1الصف والشعبة:
  English انهغح انؼشتٍح انرشتٍح االصاليٍح انًادج

 َٕاذج انرؼهى

 انٍٕو

 ٌٕضخ يفٕٓو انصذق ٔانكزب 

 ٌماسٌ تٍٍ جزاء انصادق ٔانكارب 

 

 ٌمشأ انذسس لشاءج صهًٍح 

 ٌُطك دشف انراء

 ٌكرة كهًاخ فٍٓا دشف انراء .

-To identify school objects. 

-To form meaningful sentences. 

Reading: Practice reading (Treasure Hunt) story 

from Anchor Reading Book  .  

Writing: Writing Book Pages 6 and 7 

 انصذق طشٌك انجُح  صفً االدذ

 

41ذًضٕح ٌذة انرهٌٍٕ صانذسس   
Bridge to Success, Unit 2 (Our Classroom) 

Learner’s Book, Lesson 5  Page (33) 

33ٔاجة اتذث ص  ٔاجة  
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 دضة جذٔل انذساصً(

  Collect cards about school objects لشاءج انذسس

44لشاءج انذسس ص صفً االثٍٍُ  Bridge to Success, Unit 2(Our Classroom) 

Learner’s Book, Lesson 7  Page (35) 

يالدظح)جًغ صٕس ٔتطالاخ ػٍ دشف انراء(-ءج انذسسلشا ٔاجة  Activity Book, Pages 28/30 

ٌرثغ دسس انصذق طشٌك  صفً انثالثاء

 انجُح 

 (Bridge to Success, Unit 2 (Our Classroom) 49-48ذجشٌذ دشف انراء ص

Learner’s Book, Lesson 11  Page (39) 

فً انثٍد ذذسٌثاخ دشف انراء فً كراب أدسس   ٔاجة  Reading ( Treasure Hunt) From Anchor  Reading 

Book  

 37-36أَشطح انطانة ص صفً االستؼاء
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 دضة جذٔل انذساصً(

 ايالء

  أَا /صأل/تذأ/تاب/تٕتً

Writing Worksheet  

 Activity Book, Pages 32/33 - ٔاجة

 انخًٍش

تح ػهى دفرش انُضخ دشف انراء تأشكانٓا فً يٕالؼٓا كرا أسكاٌ اإلصالو  صفً

 انًخرهفح يٍ انكهًح

Dictation: 

It’s a Chair/ It’s a book/ It’s a bag/ It’s a 

pencil/ It’s a pen 
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة  ٔاجة

 دضة جذٔل انذساصً(

-- Practice dictation 

   



  

الجرًاػٍحانذساصاخ ا انشٌاضٍاخ انؼهٕو انًادج  انرشتٍح االخاللٍح 

 َٕاذج انرؼهى

 انٍٕو

 ٌثٍٍ اًٍْح انزْشج ٔانثًشج ٔانثزسج

 ٌرؼشف ػهى اجزاء انثزسج

 

 يجمع العدد صفر
 يجمع األعداد رأسيا

 يحل المسائل بكتابة جملة عددية
 بعدة طرق 5و  4يكون العددين 

 دمٕق جاسِ. انطانة*ًٌٍز 

*ٌرؼشف االياكٍ انشئٍضح فً انذً 

 فٍّ أػٍشي انز

ٌٕضخ يؼُى االػرزاس ٔطشق 

 انرؼثٍش ػُّ.

 االدذ

55 - 54دم يشاجؼح انٕدذج  ص صفً  
 29دسس جًغ انؼذد صفش يٍ انصفذح 

 32درى  انصفذح 
 دسس دك ألاستً ٔجٍشاًَ

 دسس

  

 أَا أػرزس
 ------- ٔاجة

يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ 

 34-33االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص 

  43ح دم صفذ
يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

 دضة جذٔل انذساصً(

 االثٍٍُ

 صفً
57 - 56دم يشاجؼح انٕدذج  ص  درى  37دسس انجًغ انشأصً يٍ انصفذح  

40انصفذح   

 ٔاجة
يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ  ---------

42-41االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص  

 انثالثاء

 صفً
65 - 64ح ص نًارا ذؼذ انزْٕس يًٓ درس حل المسائل :اكتب جملة عددية من  

 46حتى الصفحة  44الصفحة 

 ٔاجة دسس أٌٍ أػٍش
تزٔس يخرهفح –ادضاس ثًاس طثٍؼٍح يخرهفح  يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ  

48-47االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص   

28دم صفذح   
يالدظح : )ٌشجى ادضاس 

انكرة دضة جذٔل 

 انذساصً(

ستؼاءاال  

 صفً
67- 66يا اجزاء انثزسج ص  يٍ  5ٔ 4دسس طشق ذكٌٍٕ انؼذدٌٍ  

 52درى انصفذح  49انصفذح 

 ٔاجة

جًغ صٕس ػٍ اجزاء انثزسج أ ادضاس 

 يجضى ػٍ اجزاء انثزسج

يالدظح : انٕاجة ٌذذد فً انصف تؼذ 

54-53االَرٓاء يٍ اػطاء انذسس ص   
47دم صفذح  

يالدظح : )ٌشجى ادضاس انكرة 

ضة جذٔل انذساصً(د  

 انخًٍش

 صفً
69دم ص   

 ٔسلح دصاد االصثٕع

 ٔاجة
68ٔاجة ص   

 

 


