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 الخطة االسبوعية
 21/ 11/  2019إلــى        17/  11/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  األول;  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتٍح انرزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌذذد فائذج كم ركٍ يٍ أركاٌ اإلصالو -
 ٌضًع انذذٌس انشزٌف )دذٌس انزدًح( -

-  

 ءج جهزٌح صذٍذح ٌقزأ قزا

 ًٌٍز تٍٍ األصىاخ انقصٍزج وانطىٌهح نهذزوف

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

sentences.  

Reading: Practice reading the words-
Phonics Pages: 70-72-78-80 

Writing: Practice writing the words-    
Phonics Pages: 70-72-78-80 

 االدذ
 صفً

 انٍىو األول 

 صفً : أركاٌ اإلصالو

 تٍد: _دفع دذٌس انزدًح تانذٍىاٌ

 

 انٍىو انصاًَ 

 صفً : ذضًٍع انذذٌس انشزٌف 

 ------انثٍد : 

 

 انٍىو انصانس

 صفً : يزاجعح انرالوج 

 -----تٍد : __

نًقطع يزاجعح ذذهٍم انكهًاخ إنى يقاطعها انصذٍذح وانرزكٍز عهى ا

 انضاكٍ

  
Phonics: Unit 10 

 letter Bb 

 Phonics Page 75 انرذرٌة عهى انرذهٍم وانرزكٍة واجة

 االشٍٍُ
 قزاءج يٍ كراب اقزأ وذعهى  صفً

  
Phonics: Unit 10 

 letter Jj 

 Phonics Page 84 قزاءج قصح خارجٍح يع األهم انكزاو نهرذذز عُها أياو انراليٍذ واجة

 اءانصالش
 انكهًاخ نركىٌٍ  جًهح يفٍذجذذرٌثاخ عهى يهارج انرزكٍة وذزذٍة  صفً

 Phonics: Unit 11 
 Letter Ff 

 Collect pictures for letter Ff  انقزاءج واجة ٌىيً نذروس انكراب أو أي قصح خارجٍح  واجة

 األرتعاء
 كراتح عهى دفرز انُضخ فً انصف  صفً

Phonics: Unit 11 
 Letter Ll 

 واجة
 

 ذذرٌة انرهًٍذ عهى انقزاءج واجة ٌىيً 
Phonics Page 92 

 انخًٍش
 صفً

يضزح يالدظح صأدرفع تكراب انًضزح ودفرز اإليالء تخزاَح انصف 

 نهفصم انذراصً انصاًَ أيا تاقً انكرة صرثقى يع انطانة

Quiz: 
Phonics: Pages 45-47-49-54 

 

 ------------------------------------------------------------ ...................................................... واجة
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 ( أ ) األول;  الصف والشعبةتابع 
 

 انرصًٍى و انركُىنىجٍا انرزتٍح األخالقٍح انذراصاخ االجرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 كهح انُثاذاخ واكهح انهذىوًٌٍز تٍٍ انذٍىاَاخ ا

 ٌرعزف عهى دورج دٍاج انثاَذا وانذجاجح

 ٌضرخذو انًضاعفاخ نهجًع         

 ٌضرخذو شثه انًضاعفاخ نهجًع 

ٌعذد انطانة  انخذياخ انرً 

ذقذيها نُا دونرُا انذثٍثح 

دونح اال ياراخ انعزتٍح 

 انًرذذج

ٌعثز انطانة عٍ يىاقف دذشد يعه 

 ذعثز عٍ انرضايخ

-Understand the project 
requirements. 
-Make a car that moves 
forward when it is pushed 

 

 االدذ
 صفً

أي يٍ انذٍىاَاخ ذأكم َثاذاخ وذاكم نذىيا ص 

243 - 245 

 اصرخذاو انًضاعفاخ نهجًع 

 343 -:33ص 

 درس اذذاد تالدي  

 

 
 

 درس انرضايخ  

يهذىظح ارجىا ارصال يهف 

 انعالياخ االخالقٍح نىضع 
 

Stream project 
Design a car( unit 5) 

 واجة
جًع صىر عٍ دٍىاَاخ ذأكم انُثاخ ودٍىاَاخ 

 ذاكم انهذىو 
344 -345 

 االشٍٍُ
 248دم ص  صفً

اخرثار قصٍز يٍ يقارَح انًجًىعاخ 

  21درى انطزح يٍ 

 295درى -258يٍ انصفذح 

  247واجة ص  واجة

 انصالشاء
 254- 253الصركشاف ص دم ا صفً

 اصرخذاو شثه انًضاعفاخ نهجًع 

346 – 347  

 -------  واجة

 األرتعاء
 256 - 255يا انًقصىد تذورج انذٍاج ص  صفً

 اصرخذاو شثه انًضاعفاخ نهجًع

 349 - 348ص 

 واجة
ادضار يجضًاخ او صىر عٍ دورج دٍاج انثاَذا 

 وانذجاجه
 942- 932ص 

 انخًٍش
 انرعزف عهى يهارج قٍاس انكرم و انذجىو ًصف

 اصرزاذٍجٍح دم يضائم 

 357-354ص

 359ص  دم ورقح عًم  واجة
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 الخطة االسبوعية

 21/ 11/  2019إلــى        17/  11/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ب األول;  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعزتٍح انرزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌذذد فائذج كم ركٍ يٍ أركاٌ اإلصالو -
 ٌضًع انذذٌس انشزٌف )دذٌس انزدًح( -

-  

 ٌقزأ قزاءج جهزٌح صذٍذح 

 ًٌٍز تٍٍ األصىاخ انقصٍزج وانطىٌهح نهذزوف
 

يالدظح:انزجاء إرصال كراب اقزأ وذعهى كم ٌىو يع انطالب ودفرز 

 انُضخ أٌضا.

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

sentences.  

Reading: Practice reading the words-
Phonics Pages: 70-72-78-80 

Writing: Practice writing the words-    
Phonics Pages: 70-72-78-80 

 االدذ
 صفً

 انٍىو األول 

 صفً : أركاٌ اإلصالو

 دًح تانذٍىاٌتٍد: _دفع دذٌس انز

 

 انٍىو انصاًَ 

 صفً : ذضًٍع انذذٌس انشزٌف 

 ------انثٍد : 

 

 انٍىو انصانس

 صفً : يزاجعح انرالوج 

 -----تٍد : __

يزاجعح ذذهٍم انكهًاخ إنى يقاطعها انصذٍذح وانرزكٍز عهى انًقطع 

 انضاكٍ

  
Phonics: Unit 10 

 letter Bb 

 Phonics Page 75 انرذرٌة عهى انرذهٍم وانرزكٍة واجة

 االشٍٍُ
 قزاءج يٍ كراب اقزأ وذعهى  صفً

  
Phonics: Unit 10 

 letter Jj 

 Phonics Page 84 قزاءج قصح خارجٍح يع األهم انكزاو نهرذذز عُها أياو انراليٍذ واجة

 انصالشاء
 ذذرٌثاخ عهى يهارج انرزكٍة وذزذٍة انكهًاخ نركىٌٍ  جًهح يفٍذج صفً

 Phonics: Unit 11 
 Letter Ff 

 Collect pictures for letter Ff  انقزاءج واجة ٌىيً نذروس انكراب أو أي قصح خارجٍح  واجة

 األرتعاء
 كراتح عهى دفرز انُضخ فً انصف  صفً

Phonics: Unit 11 
 Letter Ll 

 واجة
 

 ذذرٌة انرهًٍذ عهى انقزاءج واجة ٌىيً 
Phonics Page 92 

 انخًٍش
 صفً

ح يالدظح صأدرفع تكراب انًضزح ودفرز اإليالء تخزاَح انصف يضز

 نهفصم انذراصً انصاًَ أيا تاقً انكرة صرثقى يع انطانة

Quiz: 
Phonics: Pages 45-47-49-54 

 

 ------------------------------------------------------------ ...................................................... واجة
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 ( ب ) األول;  الصف والشعبةتابع 
 

 انرصًٍى و انركُىنىجٍا انرزتٍح األخالقٍح انذراصاخ االجرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ًٌٍز تٍٍ انذٍىاَاخ اكهح انُثاذاخ واكهح انهذىو

 ٌرعزف عهى دورج دٍاج انثاَذا وانذجاجح

 ًضاعفاخ نهجًعٌضرخذو ان         

 ٌضرخذو شثه انًضاعفاخ نهجًع 

ٌعذد انطانة  انخذياخ انرً 

ذقذيها نُا دونرُا انذثٍثح 

دونح اال ياراخ انعزتٍح 

 انًرذذج

ٌعثز انطانة عٍ يىاقف دذشد يعه 

 ذعثز عٍ انرضايخ

-Understand the project 
requirements. 
-Make a car that moves 
forward when it is pushed 

 

 االدذ
 صفً

أي يٍ انذٍىاَاخ ذأكم َثاذاخ وذاكم نذىيا ص 

243 - 245 

 اصرخذاو انًضاعفاخ نهجًع 

 343 -:33ص 

 درس اذذاد تالدي  

 

 
 

 درس انرضايخ  

يهذىظح ارجىا ارصال يهف 

 االخالقٍح نىضع انعالياخ 
 

Stream project 
Design a car( unit 5) 

 واجة
ُثاخ ودٍىاَاخ جًع صىر عٍ دٍىاَاخ ذأكم ان

 ذاكم انهذىو 
344 -345 

 االشٍٍُ
 248دم ص  صفً

اخرثار قصٍز يٍ يقارَح انًجًىعاخ 

  21درى انطزح يٍ 

 295درى -258يٍ انصفذح 

  247واجة ص  واجة

 انصالشاء
 254- 253دم االصركشاف ص  صفً

 اصرخذاو شثه انًضاعفاخ نهجًع 

346 – 347  

 -------  واجة

 األرتعاء
 256 - 255يا انًقصىد تذورج انذٍاج ص  صفً

 اصرخذاو شثه انًضاعفاخ نهجًع

 349 - 348ص 

 واجة
ادضار يجضًاخ او صىر عٍ دورج دٍاج انثاَذا 

 وانذجاجه
 942- 932ص 

 انخًٍش
 انرعزف عهى يهارج قٍاس انكرم و انذجىو صفً

 اصرزاذٍجٍح دم يضائم 

 357-354ص

 359ص  ورقح عًم  دم واجة
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 الخطة االسبوعية

 21/ 11/  2019إلــى        17/  11/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ج األول;  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعزتٍح انرزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌذذد فائذج كم ركٍ يٍ أركاٌ اإلصالو -
 دذٌس انزدًح(ٌضًع انذذٌس انشزٌف ) -

-  

 ٌقزأ قزاءج جهزٌح صذٍذح 

 ًٌٍز تٍٍ األصىاخ انقصٍزج وانطىٌهح نهذزوف
 

يالدظح:انزجاء إرصال كراب اقزأ وذعهى كم ٌىو يع انطالب ودفرز 

 انُضخ أٌضا.

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

sentences.  

Reading: Practice reading the words-
Phonics Pages: 70-72-78-80 

Writing: Practice writing the words-    
Phonics Pages: 70-72-78-80 

 االدذ
 صفً

 انٍىو األول 

 صفً : أركاٌ اإلصالو

 تٍد: _دفع دذٌس انزدًح تانذٍىاٌ

 

 انٍىو انصاًَ 

 صفً : ذضًٍع انذذٌس انشزٌف 

 ------انثٍد : 

 

 نسانٍىو انصا

 صفً : يزاجعح انرالوج 

 -----تٍد : __

يزاجعح ذذهٍم انكهًاخ إنى يقاطعها انصذٍذح وانرزكٍز عهى انًقطع 

 انضاكٍ

  
Phonics: Unit 10 

 letter Bb 

 Phonics Page 75 انرذرٌة عهى انرذهٍم وانرزكٍة واجة

 االشٍٍُ
 قزاءج يٍ كراب اقزأ وذعهى  صفً

  
Phonics: Unit 10 

 letter Jj 

 Phonics Page 84 قزاءج قصح خارجٍح يع األهم انكزاو نهرذذز عُها أياو انراليٍذ واجة

 انصالشاء
 ذذرٌثاخ عهى يهارج انرزكٍة وذزذٍة انكهًاخ نركىٌٍ  جًهح يفٍذج صفً

 Phonics: Unit 11 
 Letter Ff 

 Collect pictures for letter Ff  انقزاءج واجة ٌىيً نذروس انكراب أو أي قصح خارجٍح  واجة

 األرتعاء
 كراتح عهى دفرز انُضخ فً انصف  صفً

Phonics: Unit 11 
 Letter Ll 

 واجة
 

 ذذرٌة انرهًٍذ عهى انقزاءج واجة ٌىيً 
Phonics Page 92 

 انخًٍش
 صفً

يضزح يالدظح صأدرفع تكراب انًضزح ودفرز اإليالء تخزاَح انصف 

 اقً انكرة صرثقى يع انطانةنهفصم انذراصً انصاًَ أيا ت

Quiz: 
Phonics: Pages 45-47-49-54 

 

 ------------------------------------------------------------ ...................................................... واجة
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 ( ج ) األول;  الصف والشعبةتابع 
  

 انرصًٍى و انركُىنىجٍا انرزتٍح األخالقٍح جرًاعٍحانذراصاخ اال انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ًٌٍز تٍٍ انذٍىاَاخ اكهح انُثاذاخ واكهح انهذىو

 ٌرعزف عهى دورج دٍاج انثاَذا وانذجاجح

 ٌضرخذو انًضاعفاخ نهجًع         

 ٌضرخذو شثه انًضاعفاخ نهجًع 

ٌعذد انطانة  انخذياخ انرً 

ونرُا انذثٍثح ذقذيها نُا د

دونح اال ياراخ انعزتٍح 

 انًرذذج

ٌعثز انطانة عٍ يىاقف دذشد يعه 

 ذعثز عٍ انرضايخ

-Understand the project 
requirements. 
-Make a car that moves 
forward when it is pushed 

 

 االدذ
 صفً

أي يٍ انذٍىاَاخ ذأكم َثاذاخ وذاكم نذىيا ص 

243 - 245 

 فاخ نهجًع اصرخذاو انًضاع

 343 -:33ص 

 درس اذذاد تالدي  

 

 
 

 درس انرضايخ  

يهذىظح ارجىا ارصال يهف 

 االخالقٍح نىضع انعالياخ 
 

Stream project 
Design a car( unit 5) 

 واجة
جًع صىر عٍ دٍىاَاخ ذأكم انُثاخ ودٍىاَاخ 

 ذاكم انهذىو 
344 -345 

 االشٍٍُ
 248دم ص  صفً

َح انًجًىعاخ اخرثار قصٍز يٍ يقار

  21درى انطزح يٍ 

 295درى -258يٍ انصفذح 

  247واجة ص  واجة

 انصالشاء
 254- 253دم االصركشاف ص  صفً

 اصرخذاو شثه انًضاعفاخ نهجًع 

346 – 347  

 -------  واجة

 األرتعاء
 256 - 255يا انًقصىد تذورج انذٍاج ص  صفً

 اصرخذاو شثه انًضاعفاخ نهجًع

 349 - 348 ص

 واجة
ادضار يجضًاخ او صىر عٍ دورج دٍاج انثاَذا 

 وانذجاجه
 942- 932ص 

 انخًٍش
 انرعزف عهى يهارج قٍاس انكرم و انذجىو صفً

 اصرزاذٍجٍح دم يضائم 

 357-354ص

 359ص  دم ورقح عًم  واجة
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 الخطة االسبوعية
 21/ 11/  2019   إلــى     17/  11/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د األول;  الصف والشعبة
  

 English انهغح انعزتٍح انرزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌذذد فائذج كم ركٍ يٍ أركاٌ اإلصالو -
 ٌضًع انذذٌس انشزٌف )دذٌس انزدًح( -

-  

 ٌقزأ قزاءج جهزٌح صذٍذح 

 ًٌٍز تٍٍ األصىاخ انقصٍزج وانطىٌهح نهذزوف
 
الدظح:انزجاء إرصال كراب اقزأ وذعهى كم ٌىو يع انطالب ودفرز ي

 انُضخ أٌضا.

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

sentences.  

Reading: Practice reading the words-
Phonics Pages: 70-72-78-80 

Writing: Practice writing the words-    
Phonics Pages: 70-72-78-80 

 االدذ
 صفً

 انٍىو األول 

 صفً : أركاٌ اإلصالو

 تٍد: _دفع دذٌس انزدًح تانذٍىاٌ

 

 انٍىو انصاًَ 

 صفً : ذضًٍع انذذٌس انشزٌف 

 ------انثٍد : 

 

 انٍىو انصانس

 صفً : يزاجعح انرالوج 

 -----تٍد : __

انرزكٍز عهى انًقطع يزاجعح ذذهٍم انكهًاخ إنى يقاطعها انصذٍذح و

 انضاكٍ

  
Phonics: Unit 10 

 letter Bb 

 Phonics Page 75 انرذرٌة عهى انرذهٍم وانرزكٍة واجة

 االشٍٍُ
 قزاءج يٍ كراب اقزأ وذعهى  صفً

  
Phonics: Unit 10 

 letter Jj 

 Phonics Page 84 قزاءج قصح خارجٍح يع األهم انكزاو نهرذذز عُها أياو انراليٍذ واجة

 انصالشاء
 ذذرٌثاخ عهى يهارج انرزكٍة وذزذٍة انكهًاخ نركىٌٍ  جًهح يفٍذج صفً

 Phonics: Unit 11 
 Letter Ff 

 Collect pictures for letter Ff  انقزاءج واجة ٌىيً نذروس انكراب أو أي قصح خارجٍح  واجة

 األرتعاء
 كراتح عهى دفرز انُضخ فً انصف  صفً

Phonics: Unit 11 
 Letter Ll 

 واجة
 

 ذذرٌة انرهًٍذ عهى انقزاءج واجة ٌىيً 
Phonics Page 92 

 انخًٍش
 صفً

يضزح يالدظح صأدرفع تكراب انًضزح ودفرز اإليالء تخزاَح انصف 

 نهفصم انذراصً انصاًَ أيا تاقً انكرة صرثقى يع انطانة

Quiz: 
Phonics: Pages 45-47-49-54 

 

 ------------------------------------------------------------ ...................................................... واجة
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 ( د ) األول;  الصف والشعبةتابع 

 

 انرصًٍى و انركُىنىجٍا انرزتٍح األخالقٍح انذراصاخ االجرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٍ انذٍىاَاخ اكهح انُثاذاخ واكهح انهذىوًٌٍز تٍ

 ٌرعزف عهى دورج دٍاج انثاَذا وانذجاجح

 ٌضرخذو انًضاعفاخ نهجًع         

 ٌضرخذو شثه انًضاعفاخ نهجًع 

ٌعذد انطانة  انخذياخ انرً 

ذقذيها نُا دونرُا انذثٍثح 

دونح اال ياراخ انعزتٍح 

 انًرذذج

ٌعثز انطانة عٍ يىاقف دذشد يعه 

 انرضايخ ذعثز عٍ

-Understand the project 
requirements. 
-Make a car that moves 
forward when it is pushed 

 

 االدذ
 صفً

أي يٍ انذٍىاَاخ ذأكم َثاذاخ وذاكم نذىيا ص 

243 - 245 

 اصرخذاو انًضاعفاخ نهجًع 

 343 -:33ص 

 درس اذذاد تالدي  

 

 
 

 درس انرضايخ  

يهذىظح ارجىا ارصال يهف 

 خالقٍح نىضع انعالياخ اال
 

Stream project 
Design a car( unit 5) 

 واجة
جًع صىر عٍ دٍىاَاخ ذأكم انُثاخ ودٍىاَاخ 

 ذاكم انهذىو 
344 -345 

 االشٍٍُ
 248دم ص  صفً

اخرثار قصٍز يٍ يقارَح انًجًىعاخ 

  21درى انطزح يٍ 

 295درى -258يٍ انصفذح 

  247واجة ص  واجة

 شاءانصال
 254- 253دم االصركشاف ص  صفً

 اصرخذاو شثه انًضاعفاخ نهجًع 

346 – 347  

 -------  واجة

 األرتعاء
 256 - 255يا انًقصىد تذورج انذٍاج ص  صفً

 اصرخذاو شثه انًضاعفاخ نهجًع

 349 - 348ص 

 واجة
ادضار يجضًاخ او صىر عٍ دورج دٍاج انثاَذا 

 وانذجاجه
 942- 932ص 

 انخًٍش
 انرعزف عهى يهارج قٍاس انكرم و انذجىو صفً

 اصرزاذٍجٍح دم يضائم 

 357-354ص

 359ص  دم ورقح عًم  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 21/ 11/  2019إلــى        17/  11/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) هـ األول;  الصف والشعبة

  

 English تٍحانهغح انعز انرزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌذذد فائذج كم ركٍ يٍ أركاٌ اإلصالو -
 ٌضًع انذذٌس انشزٌف )دذٌس انزدًح( -

-  

 ٌقزأ قزاءج جهزٌح صذٍذح 

 ًٌٍز تٍٍ األصىاخ انقصٍزج وانطىٌهح نهذزوف
 

يالدظح:انزجاء إرصال كراب اقزأ وذعهى كم ٌىو يع انطالب ودفرز 

 انُضخ أٌضا.

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

sentences.  

Reading: Practice reading the words-
Phonics Pages: 70-72-78-80 

Writing: Practice writing the words-    
Phonics Pages: 70-72-78-80 

 االدذ
 صفً

 انٍىو األول 

 صفً : أركاٌ اإلصالو

 _دفع دذٌس انزدًح تانذٍىاٌتٍد: 

 

 انٍىو انصاًَ 

 صفً : ذضًٍع انذذٌس انشزٌف 

 ------انثٍد : 

 

 انٍىو انصانس

 صفً : يزاجعح انرالوج 

 -----تٍد : __

يزاجعح ذذهٍم انكهًاخ إنى يقاطعها انصذٍذح وانرزكٍز عهى انًقطع 

 انضاكٍ

  
Phonics: Unit 10 

 letter Bb 

 Phonics Page 75 ٍم وانرزكٍةانرذرٌة عهى انرذه واجة

 االشٍٍُ
 قزاءج يٍ كراب اقزأ وذعهى  صفً

  
Phonics: Unit 10 

 letter Jj 

 Phonics Page 84 قزاءج قصح خارجٍح يع األهم انكزاو نهرذذز عُها أياو انراليٍذ واجة

 انصالشاء
 ذذرٌثاخ عهى يهارج انرزكٍة وذزذٍة انكهًاخ نركىٌٍ  جًهح يفٍذج صفً

 Phonics: Unit 11 
 Letter Ff 

 Collect pictures for letter Ff  انقزاءج واجة ٌىيً نذروس انكراب أو أي قصح خارجٍح  واجة

 األرتعاء
 كراتح عهى دفرز انُضخ فً انصف  صفً

Phonics: Unit 11 
 Letter Ll 

 واجة
 

 ذذرٌة انرهًٍذ عهى انقزاءج واجة ٌىيً 
Phonics Page 92 

 خًٍشان
 صفً

يضزح يالدظح صأدرفع تكراب انًضزح ودفرز اإليالء تخزاَح انصف 

 نهفصم انذراصً انصاًَ أيا تاقً انكرة صرثقى يع انطانة

Quiz: 
Phonics: Pages 45-47-49-54 

 

 ------------------------------------------------------------ ...................................................... واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) األول;  الصف والشعبةتابع 

 

 انرصًٍى و انركُىنىجٍا انرزتٍح األخالقٍح انذراصاخ االجرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ًٌٍز تٍٍ انذٍىاَاخ اكهح انُثاذاخ واكهح انهذىو

 ٌرعزف عهى دورج دٍاج انثاَذا وانذجاجح

 ٌضرخذو انًضاعفاخ نهجًع         

 ٌضرخذو شثه انًضاعفاخ نهجًع 

ٌعذد انطانة  انخذياخ انرً 

ذقذيها نُا دونرُا انذثٍثح 

دونح اال ياراخ انعزتٍح 

 انًرذذج

ٌعثز انطانة عٍ يىاقف دذشد يعه 

 ذعثز عٍ انرضايخ

-Understand the project 
requirements. 
-Make a car that moves 
forward when it is pushed 

 

 االدذ
 صفً

أي يٍ انذٍىاَاخ ذأكم َثاذاخ وذاكم نذىيا ص 

243 - 245 

 اصرخذاو انًضاعفاخ نهجًع 

 343 -:33ص 

 درس اذذاد تالدي  

 

 
 

 درس انرضايخ  

يهذىظح ارجىا ارصال يهف 

 االخالقٍح نىضع انعالياخ 
 

Stream project 
Design a car( unit 5) 

 واجة
ٍىاَاخ ذأكم انُثاخ ودٍىاَاخ جًع صىر عٍ د

 ذاكم انهذىو 
344 -345 

 االشٍٍُ
 248دم ص  صفً

اخرثار قصٍز يٍ يقارَح انًجًىعاخ 

  21درى انطزح يٍ 

 295درى -258يٍ انصفذح 

  247واجة ص  واجة

 انصالشاء
 254- 253دم االصركشاف ص  صفً

 اصرخذاو شثه انًضاعفاخ نهجًع 

346 – 347  

 -------  جةوا

 األرتعاء
 256 - 255يا انًقصىد تذورج انذٍاج ص  صفً

 اصرخذاو شثه انًضاعفاخ نهجًع

 349 - 348ص 

 واجة
ادضار يجضًاخ او صىر عٍ دورج دٍاج انثاَذا 

 وانذجاجه
 942- 932ص 

 انخًٍش
 انرعزف عهى يهارج قٍاس انكرم و انذجىو صفً

 اصرزاذٍجٍح دم يضائم 

 357-354ص

 359ص  دم ورقح عًم  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 21/ 11/  2019إلــى        17/  11/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) و األول;  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعزتٍح انرزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌذذد فائذج كم ركٍ يٍ أركاٌ اإلصالو -
 نذذٌس انشزٌف )دذٌس انزدًح(ٌضًع ا -

-  

 ٌقزأ قزاءج جهزٌح صذٍذح 

 ًٌٍز تٍٍ األصىاخ انقصٍزج وانطىٌهح نهذزوف
 

يالدظح:انزجاء إرصال كراب اقزأ وذعهى كم ٌىو يع انطالب ودفرز 

 انُضخ أٌضا.

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

sentences.  

Reading: Practice reading the words-
Phonics Pages: 70-72-78-80 

Writing: Practice writing the words-    
Phonics Pages: 70-72-78-80 

 االدذ
 صفً

 انٍىو األول 

 صفً : أركاٌ اإلصالو

 تٍد: _دفع دذٌس انزدًح تانذٍىاٌ

 

 انٍىو انصاًَ 

 صفً : ذضًٍع انذذٌس انشزٌف 

 ------انثٍد : 

 

 انٍىو انصانس

 صفً : يزاجعح انرالوج 

 -----تٍد : __

يزاجعح ذذهٍم انكهًاخ إنى يقاطعها انصذٍذح وانرزكٍز عهى انًقطع 

 انضاكٍ

  
Phonics: Unit 10 

 letter Bb 

 Phonics Page 75 انرذرٌة عهى انرذهٍم وانرزكٍة واجة

 االشٍٍُ
 قزاءج يٍ كراب اقزأ وذعهى  صفً

  
Phonics: Unit 10 

 letter Jj 

 Phonics Page 84 قزاءج قصح خارجٍح يع األهم انكزاو نهرذذز عُها أياو انراليٍذ واجة

 انصالشاء
 ذذرٌثاخ عهى يهارج انرزكٍة وذزذٍة انكهًاخ نركىٌٍ  جًهح يفٍذج صفً

 Phonics: Unit 11 
 Letter Ff 

 Collect pictures for letter Ff  رجٍح انقزاءج واجة ٌىيً نذروس انكراب أو أي قصح خا واجة

 األرتعاء
 كراتح عهى دفرز انُضخ فً انصف  صفً

Phonics: Unit 11 
 Letter Ll 

 واجة
 

 ذذرٌة انرهًٍذ عهى انقزاءج واجة ٌىيً 
Phonics Page 92 

 انخًٍش
 صفً

يضزح يالدظح صأدرفع تكراب انًضزح ودفرز اإليالء تخزاَح انصف 

 ً انصاًَ أيا تاقً انكرة صرثقى يع انطانةنهفصم انذراص

Quiz: 
Phonics: Pages 45-47-49-54 

 

 ------------------------------------------------------------ ...................................................... واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) األول;  الصف والشعبةتابع 

 

 انرصًٍى و انركُىنىجٍا انرزتٍح األخالقٍح انذراصاخ االجرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ًٌٍز تٍٍ انذٍىاَاخ اكهح انُثاذاخ واكهح انهذىو

 ٌرعزف عهى دورج دٍاج انثاَذا وانذجاجح

 ٌضرخذو انًضاعفاخ نهجًع         

 ٌضرخذو شثه انًضاعفاخ نهجًع 

 ٌعذد انطانة  انخذياخ انرً

ذقذيها نُا دونرُا انذثٍثح 

دونح اال ياراخ انعزتٍح 

 انًرذذج

ٌعثز انطانة عٍ يىاقف دذشد يعه 

 ذعثز عٍ انرضايخ

-Understand the project 
requirements. 
-Make a car that moves 
forward when it is pushed 

 

 االدذ
 صفً

أي يٍ انذٍىاَاخ ذأكم َثاذاخ وذاكم نذىيا ص 

243 - 245 

 صرخذاو انًضاعفاخ نهجًع ا

 343 -:33ص 

 درس اذذاد تالدي  

 

 
 

 درس انرضايخ  

يهذىظح ارجىا ارصال يهف 

 االخالقٍح نىضع انعالياخ 
 

Stream project 
Design a car( unit 5) 

 واجة
جًع صىر عٍ دٍىاَاخ ذأكم انُثاخ ودٍىاَاخ 

 ذاكم انهذىو 
344 -345 

 االشٍٍُ
 248دم ص  صفً

قصٍز يٍ يقارَح انًجًىعاخ  اخرثار

  21درى انطزح يٍ 

 295درى -258يٍ انصفذح 

  247واجة ص  واجة

 انصالشاء
 254- 253دم االصركشاف ص  صفً

 اصرخذاو شثه انًضاعفاخ نهجًع 

346 – 347  

 -------  واجة

 األرتعاء
 256 - 255يا انًقصىد تذورج انذٍاج ص  صفً

 اعفاخ نهجًعاصرخذاو شثه انًض

 349 - 348ص 

 واجة
ادضار يجضًاخ او صىر عٍ دورج دٍاج انثاَذا 

 وانذجاجه
 942- 932ص 

 انخًٍش
 انرعزف عهى يهارج قٍاس انكرم و انذجىو صفً

 اصرزاذٍجٍح دم يضائم 

 357-354ص

 359ص  دم ورقح عًم  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 21/ 11/  2019إلــى        17 / 11/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ز األول;  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعزتٍح انرزتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌذذد فائذج كم ركٍ يٍ أركاٌ اإلصالو -
 ٌضًع انذذٌس انشزٌف )دذٌس انزدًح( -

-  

 ٌقزأ قزاءج جهزٌح صذٍذح 

 ىٌهح نهذزوفًٌٍز تٍٍ األصىاخ انقصٍزج وانط
 

يالدظح:انزجاء إرصال كراب اقزأ وذعهى كم ٌىو يع انطالب ودفرز 

 انُضخ أٌضا.

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

sentences.  

Reading: Practice reading the words-
Phonics Pages: 70-72-78-80 

Writing: Practice writing the words-    
Phonics Pages: 70-72-78-80 

 االدذ
 صفً

 انٍىو األول 

 صفً : أركاٌ اإلصالو

 تٍد: _دفع دذٌس انزدًح تانذٍىاٌ

 

 انٍىو انصاًَ 

 صفً : ذضًٍع انذذٌس انشزٌف 

 ------انثٍد : 

 

 انٍىو انصانس

 صفً : يزاجعح انرالوج 

 -----تٍد : __

طعها انصذٍذح وانرزكٍز عهى انًقطع يزاجعح ذذهٍم انكهًاخ إنى يقا

 انضاكٍ

  
Phonics: Unit 10 

 letter Bb 

 Phonics Page 75 انرذرٌة عهى انرذهٍم وانرزكٍة واجة

 االشٍٍُ
 قزاءج يٍ كراب اقزأ وذعهى  صفً

  
Phonics: Unit 10 

 letter Jj 

 Phonics Page 84 يٍذقزاءج قصح خارجٍح يع األهم انكزاو نهرذذز عُها أياو انرال واجة

 انصالشاء
 ذذرٌثاخ عهى يهارج انرزكٍة وذزذٍة انكهًاخ نركىٌٍ  جًهح يفٍذج صفً

 Phonics: Unit 11 
 Letter Ff 

 Collect pictures for letter Ff  انقزاءج واجة ٌىيً نذروس انكراب أو أي قصح خارجٍح  واجة

 األرتعاء
  كراتح عهى دفرز انُضخ فً انصف صفً

Phonics: Unit 11 
 Letter Ll 

 واجة
 

 ذذرٌة انرهًٍذ عهى انقزاءج واجة ٌىيً 
Phonics Page 92 

 انخًٍش
 صفً

يضزح يالدظح صأدرفع تكراب انًضزح ودفرز اإليالء تخزاَح انصف 

 نهفصم انذراصً انصاًَ أيا تاقً انكرة صرثقى يع انطانة

Quiz: 
Phonics: Pages 45-47-49-54 

 

 ------------------------------------------------------------ ...................................................... واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) األول;  الصف والشعبةتابع 

 

 انرصًٍى و انركُىنىجٍا انرزتٍح األخالقٍح انذراصاخ االجرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــٍانــ

 ًٌٍز تٍٍ انذٍىاَاخ اكهح انُثاذاخ واكهح انهذىو

 ٌرعزف عهى دورج دٍاج انثاَذا وانذجاجح

 ٌضرخذو انًضاعفاخ نهجًع         

 ٌضرخذو شثه انًضاعفاخ نهجًع 

ٌعذد انطانة  انخذياخ انرً 

ذقذيها نُا دونرُا انذثٍثح 

دونح اال ياراخ انعزتٍح 

 انًرذذج

شد يعه ٌعثز انطانة عٍ يىاقف دذ

 ذعثز عٍ انرضايخ

-Understand the project 
requirements. 
-Make a car that moves 
forward when it is pushed 

 

 االدذ
 صفً

أي يٍ انذٍىاَاخ ذأكم َثاذاخ وذاكم نذىيا ص 

243 - 245 

 اصرخذاو انًضاعفاخ نهجًع 

 343 -:33ص 

 درس اذذاد تالدي  

 

 
 

 درس انرضايخ  

ا ارصال يهف يهذىظح ارجى

 االخالقٍح نىضع انعالياخ 
 

Stream project 
Design a car( unit 5) 

 واجة
جًع صىر عٍ دٍىاَاخ ذأكم انُثاخ ودٍىاَاخ 

 ذاكم انهذىو 
344 -345 

 االشٍٍُ
 248دم ص  صفً

اخرثار قصٍز يٍ يقارَح انًجًىعاخ 

  21درى انطزح يٍ 

 295درى -258يٍ انصفذح 

  247 واجة ص واجة

 انصالشاء
 254- 253دم االصركشاف ص  صفً

 اصرخذاو شثه انًضاعفاخ نهجًع 

346 – 347  

 -------  واجة

 األرتعاء
 256 - 255يا انًقصىد تذورج انذٍاج ص  صفً

 اصرخذاو شثه انًضاعفاخ نهجًع

 349 - 348ص 

 واجة
ادضار يجضًاخ او صىر عٍ دورج دٍاج انثاَذا 

 جهوانذجا
 942- 932ص 

 انخًٍش
 انرعزف عهى يهارج قٍاس انكرم و انذجىو صفً

 اصرزاذٍجٍح دم يضائم 

 357-354ص

 359ص  دم ورقح عًم  واجة

 


