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kh 

 الخطة االسبوعية
  5/ 3/  2020إلــى        1/  3/  2020لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعشتٍح انرشتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 انحذٌس انششٌف قشاءج صهًٍح  ٌقشأأٌ  -
 نهحذٌسانًعُى اإلجًانً  ٌعشف -

 قشاءج جهشٌح طحٍححأٌ ٌقشأ انًرعهى 

 أٌ ًٌٍز انًرعهى تٍٍ انظىخ انقظٍش وانطىٌم 
يالحظح )انرذسٌة عهى انقشاءج واجة ٌىيً ،أسجى يراتعح انًفكشج 

( 4نًعشفح أي يالحظاخ يٍ انًعهًح،أسجى احضاس كراب انطانة )

 ودفرش انُضخ واإليالء ٌىيٍا يع انطانة( 

 

To read the story . 
To use the new words in meaningful sentences.  

 

Reading: Anchor: Prepare and read the story ( 
Bert and Beth Go far far away )Pages ( 94-98) 

Writing : Anchor: Pages 76-77  

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول 

 انحذٌس انششٌف انثش حضٍ انخهق 

 انثٍد : حفظ انحذٌس انششٌف 

 

 انٍىو انصاًَ 

 ركًال دسس انثش حضٍ انخهق اص

 + ذضًٍع انحذٌس انششٌف 

 

 انٍىو انصانس 

 ذالوج 

 671يشاجعح طفحح 
  

Phonics  
Pages 54-55 

  Collect (oi/oy) flashcards حم ذذسٌثاخ حشف انعٍٍ وانغٍٍ يٍ كراب اقشأ وذعهى واجة

 االشٍٍُ

 يُاقشح ويراتعح قظح حشف انهاء طفً

 Phonics  
Pages 57-58 

 

 

 681قشاءج طفحح  واجة
Phonics  
Page 56 

 

 انصالشاء
 يراتعح ذذسٌثاخ حشف انهاء طفً

  
Dictation : tooth-book-pool-foot-food 

Put each word in a sentence of your own. 

   Worksheets حم ذذسٌثاخ حشف انفاء يٍ كراب اقشأ وذعهى واجة

 األستعاء

  Reading the story in the class ثاخ حشف انهاء +انكراتح فً دفرش انُضخيراتعح حم ذذسٌ طفً

 واجة
قشاءج َض حشف انهاء +حم ذذسٌثاخ حشف انقاف يٍ كراب اقشأ 

 وذعهى

 

Practice reading at home  

 انخًٍش
                      Education City يراتعح انىاجثاخ فً كراب اقشأ وذعهى +يضشح               طفً

 انقشاءج واجة ٌىيً يٍ َظىص انكراب أو قظض خاسجٍح   واجة
Log in to the Education city and complete the 

assigned homework  



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرظًٍى وانركُىنىجٍا انرشتٍح األخالقٍح انذساصاخ االجرًاعٍح انشٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 ذج انرعهىَىا
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌثٍٍ يا انزي ٌضثة ذعاقة انُهاس    

 وانهٍم

ٌظف نًارا ٌثذو اٌ انشًش وانقًش 

 ٌرحشكاٌ

 

 611ٌكرة االعذاد حرى              

 611ٌقشأ وٌكرة االعذاد حرى 

_ٌعثش انطانة عٍ االعًال انرً ٌقىو تها فً 

 انعٍذ

 

 

 _ ٌقرشح انطانة كٍف َهرى تاالخشٌٍ
 

 ال يهف االخالقٍحاسجى اسص -

- Code Fateen to move on 
the grid from start to finish 

and collect maximum  
points. 

- Use STREAM process to 
solve a problem.  

 االحذ
 طفً

يا انزي ٌضثة ذعاقة انُهاس وانهٍم 

 171ص 

يٍ انظفحح  611األعذاد حرى 

 418حرى  414

 دسس : أٌاو أحثها 

 ( ) انعٍذ

انٍىو االول : انرحذز عٍ انعٍذ االعًال انرً  

 َقىو تٍها

 انٍىو انصاًَ : االحرفال تانعٍذ داخم انظف

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسس : األهرًاو تاالخشٌٍ

 

 

Unit 3 
STREAM Project 
Activity 1, 2 and 3 

 

 

 -  واجة

 االشٍٍُ
 طفً

ٌظف نًارا ٌثذو اٌ انشًش وانقًش 

 171ٌرحشكاٌ  ص 

 

حرى  -419يٍ  611رى انعذ ح

444  

 

 497)اخرثاس قظٍش يٍ انظفحح 

 (464حرى 

 -  واجة

 انصالشاء
 172انحم فً انكراب ص  طفً

يٍ  611قشاءج وكراتح االعذاد حرى 

  441حرى  442

 

  174واجة ص  واجة

 األستعاء
 طفً

 - 181حم يشاجعح انىحذج ص 

186 
 428حرى  424جًع انعششاخ يٍ 

   واجة

 انخًٍش
 طفً

 - 181حم يشاجعح انىحذج ص 

184 

حرى  424اكًال جًع انعششاخ يٍ 

428 

   واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

  5/ 3/  2020إلــى        1/  3/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) ب األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعشتٍح انرشتٍح اإلصاليٍح انًادج

 ذج انرعهىَىا
 
 

 ىوـــانــٍ

 انحذٌس انششٌف قشاءج صهًٍح  ٌقشأأٌ  -
 ٌعشف انًعُى اإلجًانً نهحذٌس

 أٌ ٌقشأ انًرعهى قشاءج جهشٌح طحٍحح

 أٌ ًٌٍز اانًرعهى أشكال حشف انهاء

 أٌ ًٌٍز انًرعهى تٍٍ انظىخ انقظٍش وانطىٌم نحشف انهاء
 يالحظح) أسجى يراتعح انىجثاخ وإسصال كشاصح انخط (

To read the story . 
To use the new words in meaningful sentences.  

 

Reading: Anchor: Prepare and read the story ( 
Bert and Beth Go far far away )Pages ( 94-98) 

Writing : Anchor: Pages 76-77  

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول 

 انحذٌس انششٌف انثش حضٍ انخهق 

 : حفظ انحذٌس انششٌف انثٍد 

 

 انٍىو انصاًَ 

 اصركًال دسس انثش حضٍ انخهق 

 + ذضًٍع انحذٌس انششٌف

 

 انٍىو انصانس 

 ذالوج

 677،678،679، 671يشاجعح طفحح 
  

Phonics  
Pages 54-55 

  Collect (oi/oy) flashcards حم ذذسٌثاخ حشف انعٍٍ وانغٍٍ يٍ كراب اقشأ وذعهى واجة

 االشٍٍُ

 قظح حشف انهاء طفً

 Phonics  
Pages 57-58 

 

 

 681قشاءج طفحح  واجة
Phonics  
Page 56 

 

 انصالشاء
 يراتعح حشف انهاء طفً

  
Dictation : tooth-book-pool-foot-food 

Put each word in a sentence of your own. 

   Worksheets حم ذذسٌثاخ حشف انفاء وانقاف يٍ كراب اقشأ وذعهى واجة

 األستعاء
  Reading the story in the class ذذسٌة عهى يهاسج انرحهٍم وانرشكٍة فً دفرش انُضخ طفً

 واجة
 

 
Practice reading at home  

 انخًٍش
                      Education City يضشح+ خط طفً

 قشاءج قظح خاسجٍح  واجة
Log in to the Education city and complete the 

assigned homework  



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ب ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرظًٍى وانركُىنىجٍا انرشتٍح األخالقٍح انذساصاخ االجرًاعٍح انشٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌثٍٍ يا انزي ٌضثة ذعاقة انُهاس    

 وانهٍم

ٌظف نًارا ٌثذو اٌ انشًش وانقًش 

 ٌرحشكاٌ

 

 611ٌكرة االعذاد حرى              

 611ٌقشأ وٌكرة االعذاد حرى 

_ٌعثش انطانة عٍ االعًال انرً ٌقىو تها فً 

 انعٍذ

 

 

 _ ٌقرشح انطانة كٍف َهرى تاالخشٌٍ
 

 اسجى اسصال يهف االخالقٍح -

- Code Fateen to move on 
the grid from start to finish 

and collect maximum  
points. 

- Use STREAM process to 
solve a problem.  

 االحذ
 طفً

يا انزي ٌضثة ذعاقة انُهاس وانهٍم 

 171ص 

يٍ انظفحح  611األعذاد حرى 

 418حرى  414

 دسس : أٌاو أحثها 

 ) انعٍذ (

انٍىو االول : انرحذز عٍ انعٍذ االعًال انرً  

 َقىو تٍها

 انٍىو انصاًَ : االحرفال تانعٍذ داخم انظف

 

 

 

 

 

 

 

 

 سس : األهرًاو تاالخشٌٍد

 

 

Unit 3 
STREAM Project 
Activity 1, 2 and 3 

 

 

 -  واجة

 االشٍٍُ
 طفً

ٌظف نًارا ٌثذو اٌ انشًش وانقًش 

 171ٌرحشكاٌ  ص 

 

حرى  -419يٍ  611انعذ حرى 

444  

 

 497)اخرثاس قظٍش يٍ انظفحح 

 (464حرى 

 -  واجة

 انصالشاء
 172 انحم فً انكراب ص طفً

يٍ  611قشاءج وكراتح االعذاد حرى 

  441حرى  442

 

  174واجة ص  واجة

 األستعاء
 طفً

 - 181حم يشاجعح انىحذج ص 

186 
 428حرى  424جًع انعششاخ يٍ 

   واجة

 انخًٍش
 طفً

 - 181حم يشاجعح انىحذج ص 

184 

حرى  424اكًال جًع انعششاخ يٍ 

428 

   واجة



 

QM-119-F3 
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 ة االسبوعيةالخط

  5/ 3/  2020إلــى        1/  3/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) ج األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعشتٍح انرشتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 انحذٌس انششٌف قشاءج صهًٍح  ٌقشأأٌ  -
 ٌعشف انًعُى اإلجًانً نهحذٌس

 جهشٌح طحٍحح أٌ ٌقشأ انًرعهى قشاءج

 أٌ ًٌٍز اانًرعهى أشكال حشف انهاء

 أٌ ًٌٍز انًرعهى تٍٍ انظىخ انقظٍش وانطىٌم نحشف انهاء

 يالحظح) أسجى يراتعح انىجثاخ وإسصال كشاصح انخط (

To read the story . 
To use the new words in meaningful sentences.  

 

Reading: Anchor: Prepare and read the story ( 
Bert and Beth Go far far away )Pages ( 94-98) 

Writing : Anchor: Pages 76-77  

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول 

 انحذٌس انششٌف انثش حضٍ انخهق 

 انثٍد : حفظ انحذٌس انششٌف 

 

 انٍىو انصاًَ 

 اصركًال دسس انثش حضٍ انخهق 

 + ذضًٍع انحذٌس انششٌف

 

 انٍىو انصانس 

 ذالوج

 677،678،679، 671يشاجعح طفحح 
  

Phonics  
Pages 54-55 

  Collect (oi/oy) flashcards حم ذذسٌثاخ حشف انعٍٍ وانغٍٍ يٍ كراب اقشأ وذعهى واجة

 االشٍٍُ

 قظح حشف انهاء طفً

 Phonics  
Pages 57-58 

 

 

 681قشاءج طفحح  واجة
Phonics  
Page 56 

 

 انصالشاء
 هاءيراتعح حشف ان طفً

  
Dictation : tooth-book-pool-foot-food 

Put each word in a sentence of your own. 

   Worksheets حم ذذسٌثاخ حشف انفاء وانقاف يٍ كراب اقشأ وذعهى واجة

 األستعاء
  Reading the story in the class ذذسٌة عهى يهاسج انرحهٍم وانرشكٍة فً دفرش انُضخ طفً

 واجة
 

 
Practice reading at home  

 انخًٍش
                      Education City يضشح طفً

 قشاءج قظح خاسجٍح  واجة
Log in to the Education city and complete the 

assigned homework  



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) األول:  الصف والشعبةتابع 
  

 انرظًٍى وانركُىنىجٍا تٍح األخالقٍحانرش انذساصاخ االجرًاعٍح انشٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌثٍٍ يا انزي ٌضثة ذعاقة انُهاس    

 وانهٍم

ٌظف نًارا ٌثذو اٌ انشًش وانقًش 

 ٌرحشكاٌ

 

 611ٌكرة االعذاد حرى              

 611ٌقشأ وٌكرة االعذاد حرى 

_ٌعثش انطانة عٍ االعًال انرً ٌقىو تها فً 

 انعٍذ

 

 

 قرشح انطانة كٍف َهرى تاالخشٌٍ_ ٌ
 

 اسجى اسصال يهف االخالقٍح -

- Code Fateen to move on 
the grid from start to finish 

and collect maximum  
points. 

- Use STREAM process to 
solve a problem.  

 االحذ
 طفً

يا انزي ٌضثة ذعاقة انُهاس وانهٍم 

 171ص 

ح يٍ انظفح 611األعذاد حرى 

 418حرى  414

 دسس : أٌاو أحثها 

 ) انعٍذ (

انٍىو االول : انرحذز عٍ انعٍذ االعًال انرً  

 َقىو تٍها

 انٍىو انصاًَ : االحرفال تانعٍذ داخم انظف

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسس : األهرًاو تاالخشٌٍ

 

 

Unit 3 
STREAM Project 
Activity 1, 2 and 3 

 

 

 -  واجة

 االشٍٍُ
 طفً

اٌ انشًش وانقًش  ٌظف نًارا ٌثذو

 171ٌرحشكاٌ  ص 

 

حرى  -419يٍ  611انعذ حرى 

444  

 

 497)اخرثاس قظٍش يٍ انظفحح 

 (464حرى 

 -  واجة

 انصالشاء
 172انحم فً انكراب ص  طفً

يٍ  611قشاءج وكراتح االعذاد حرى 

  441حرى  442

 

  174واجة ص  واجة

 األستعاء
 طفً

 - 181حم يشاجعح انىحذج ص 

186 
 428حرى  424جًع انعششاخ يٍ 

   واجة

 انخًٍش
 طفً

 - 181حم يشاجعح انىحذج ص 

184 

حرى  424اكًال جًع انعششاخ يٍ 

428 

   واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  5/ 3/  2020إلــى        1/  3/  2020لألســـبـوع مــن  

 ( ) د األول:  الصف والشعبة
  

 English انهغح انعشتٍح ح اإلصاليٍحانرشتٍ انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 انحذٌس انششٌف قشاءج صهًٍح  ٌقشأأٌ  -
 ٌعشف انًعُى اإلجًانً نهحذٌس

 أٌ ٌقشأ انًرعهى قشاءج جهشٌح طحٍحح

 أٌ ًٌٍز اانًرعهى أشكال حشف انهاء

 أٌ ًٌٍز انًرعهى تٍٍ انظىخ انقظٍش وانطىٌم نحشف انهاء

 يراتعح انىجثاخ وإسصال كشاصح انخط (يالحظح) أسجى 

To read the story . 
To use the new words in meaningful 

sentences.  
 

Reading: Anchor: Prepare and read the story 
( Bert and Beth Go far far away )Pages ( 94-
98) 

Writing : Anchor: Pages 76-77  

 االحذ
 طفً

 ذٌس انششٌف قشاءج صهًٍح أٌ ٌضًع انح -
 ٌثٍٍ انًعُى اإلجًانً

 انٍىو األول 

 انحذٌس انششٌف انثش حضٍ انخهق 

 انثٍد : حفظ انحذٌس انششٌف 

 

 انٍىو انصاًَ 

 اصركًال دسس انثش حضٍ انخهق 

 + ذضًٍع انحذٌس انششٌف

 

 انٍىو انصانس 

 ذالوج

 677،678،679، 671يشاجعح طفحح 

 Phonics  
Pages 54-55 

 

 Collect (oi / oy) flashcards حم ذذسٌثاخ حشف انعٍٍ وانغٍٍ يٍ كراب اقشأ وذعهى اجةو

 االشٍٍُ
 قظح حشف انهاء طفً

Phonics  
Page 58 

 681قشاءج طفحح  واجة
Phonics  
Page 57 

 انصالشاء
 يراتعح حشف انهاء طفً

 Dictation : tooth-book-pool-foot-food 
Put each word in a sentence of your own. 

 

 Worksheets  حم ذذسٌثاخ حشف انفاء وانقاف يٍ كراب اقشأ وذعهى واجة

 األستعاء
 Education City ذذسٌة عهى يهاسج انرحهٍم وانرشكٍة فً دفرش انُضخ طفً

 واجة
 

 

Log in to the Education city and complete the 
assigned homework  

 انخًٍش
 Writing book - Pages 76-79 ضشحي طفً

              Writing book - Pages 81 & 83 قشاءج قظح خاسجٍح  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرظًٍى وانركُىنىجٍا انرشتٍح األخالقٍح انذساصاخ االجرًاعٍح انشٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌثٍٍ يا انزي ٌضثة ذعاقة انُهاس    

 وانهٍم

ٌظف نًارا ٌثذو اٌ انشًش وانقًش 

 ٌرحشكاٌ

 

 611ٌكرة االعذاد حرى              

 611ٌقشأ وٌكرة االعذاد حرى 

_ٌعثش انطانة عٍ االعًال انرً ٌقىو تها فً 

 انعٍذ

 

 

 _ ٌقرشح انطانة كٍف َهرى تاالخشٌٍ
 

 اسجى اسصال يهف االخالقٍح -

- Code Fateen to move on 
the grid  from start to finish 

and collect maximum  
points. 

- Use STREAM process to 
solve a problem.  

 االحذ
 طفً

يا انزي ٌضثة ذعاقة انُهاس وانهٍم 

 171ص 

يٍ انظفحح  611األعذاد حرى 

 418حرى  414

 دسس : أٌاو أحثها 

 ) انعٍذ (

ز عٍ انعٍذ االعًال انرً  انٍىو االول : انرحذ

 َقىو تٍها

 انٍىو انصاًَ : االحرفال تانعٍذ داخم انظف

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسس : األهرًاو تاالخشٌٍ

 

 

Unit 3 
STREAM Project 
Activity 1, 2 and 3 

 

 

 -  واجة

 االشٍٍُ
 طفً

ٌظف نًارا ٌثذو اٌ انشًش وانقًش 

 171ٌرحشكاٌ  ص 

 

حرى  -419يٍ  611انعذ حرى 

444  

 

 497)اخرثاس قظٍش يٍ انظفحح 

 (464حرى 

 -  واجة

 انصالشاء
 172انحم فً انكراب ص  طفً

يٍ  611قشاءج وكراتح االعذاد حرى 

  441حرى  442

 

  174واجة ص  واجة

 األستعاء
 طفً

 - 181حم يشاجعح انىحذج ص 

186 
 428حرى  424جًع انعششاخ يٍ 

   واجة

 انخًٍش
 ًطف

 - 181حم يشاجعح انىحذج ص 

184 

حرى  424اكًال جًع انعششاخ يٍ 

428 

   واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

  5/ 3/  2020إلــى        1/  3/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) هـ األول:  الصف والشعبة

  

 English انهغح انعشتٍح انرشتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 انحذٌس انششٌف قشاءج صهًٍح  ٌقشأأٌ  -
 ٌعشف انًعُى اإلجًانً نهحذٌس -

 أٌ ٌقشأ انًرعهى قشاءج جهشٌح طحٍحح

 أٌ ًٌٍز انًرعهى تٍٍ انظىخ انقظٍش وانطىٌم 
يالحظح )انرذسٌة عهى انقشاءج واجة ٌىيً ،أسجى يراتعح انًفكشج 

( 4نًعشفح أي يالحظاخ يٍ انًعهًح،أسجى احضاس كراب انطانة )

 دفرش انُضخ واإليالء ٌىيٍا يع انطانة( و

 أسجى إسصال كشاصح انخط

To read the story . 
To use the new words in meaningful 

sentences.  

Reading: Anchor: Prepare and read the story 
( Bert and Beth Go far far away )Pages ( 94-
98) 

Writing : Anchor: Pages 76-77  

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول 

 انحذٌس انششٌف انثش حضٍ انخهق 

 انثٍد : حفظ انحذٌس انششٌف 

 

 انٍىو انصاًَ 

 اصركًال دسس انثش حضٍ انخهق 

 + ذضًٍع انحذٌس انششٌف

 

 انٍىو انصانس 

 ذالوج 

 671يشاجعح طفحح 

 Phonics  
Pages 54-55 

 

 Collect (oi / oy) flashcards أ وذعهىحم ذذسٌثاخ حشف انعٍٍ وانغٍٍ يٍ كراب اقش واجة

 االشٍٍُ
 يُاقشح ويراتعح قظح حشف انهاء طفً

Phonics  
Page 58 

 681قشاءج طفحح  واجة
Phonics  
Page 57 

 انصالشاء
 يراتعح ذذسٌثاخ حشف انهاء طفً

 Dictation : tooth-book-pool-foot-food 
Put each word in a sentence of your own. 

 

 Worksheets  حم ذذسٌثاخ حشف انفاء يٍ كراب اقشأ وذعهى واجة

 األستعاء

 Education City يراتعح حم ذذسٌثاخ حشف انهاء +انكراتح فً دفرش انُضخ طفً

 واجة
قشاءج َض حشف انهاء +حم ذذسٌثاخ حشف انقاف يٍ كراب اقشأ 

 وذعهى

 

Log in to the Education city and complete the 
assigned homework  

 انخًٍش
 Writing book - Pages 76-79 يراتعح انىاجثاخ فً كراب اقشأ وذعهى +يضشح               طفً

              Writing book - Pages 81 & 83 انقشاءج واجة ٌىيً يٍ َظىص انكراب أو قظض خاسجٍح   واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرظًٍى وانركُىنىجٍا انرشتٍح األخالقٍح انذساصاخ االجرًاعٍح انشٌاضٍاخ انعهىو جانًاد

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌثٍٍ يا انزي ٌضثة ذعاقة انُهاس    

 وانهٍم

ٌظف نًارا ٌثذو اٌ انشًش وانقًش 

 ٌرحشكاٌ

 

 611ٌكرة االعذاد حرى              

 611ٌقشأ وٌكرة االعذاد حرى 

انة عٍ االعًال انرً ٌقىو تها فً _ٌعثش انط

 انعٍذ

 

 

 _ ٌقرشح انطانة كٍف َهرى تاالخشٌٍ
 

 اسجى اسصال يهف االخالقٍح -

- Code Fateen to move on 
the grid  from start to finish 

and collect maximum  
points. 

- Use STREAM process to 
solve a problem.  

 االحذ
 طفً

انُهاس وانهٍم يا انزي ٌضثة ذعاقة 

 171ص 

يٍ انظفحح  611األعذاد حرى 

 418حرى  414

 دسس : أٌاو أحثها 

 ) انعٍذ (

انٍىو االول : انرحذز عٍ انعٍذ االعًال انرً  

 َقىو تٍها

 انٍىو انصاًَ : االحرفال تانعٍذ داخم انظف

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسس : األهرًاو تاالخشٌٍ

 

 

Unit 3 
STREAM Project 
Activity 1, 2 and 3 

 

 

 -  واجة

 االشٍٍُ
 طفً

ٌظف نًارا ٌثذو اٌ انشًش وانقًش 

 171ٌرحشكاٌ  ص 

 

حرى  -419يٍ  611انعذ حرى 

444  

 

 497)اخرثاس قظٍش يٍ انظفحح 

 (464حرى 

 -  واجة

 انصالشاء
 172انحم فً انكراب ص  طفً

يٍ  611قشاءج وكراتح االعذاد حرى 

  441حرى  442

 

  174ص واجة  واجة

 األستعاء
 طفً

 - 181حم يشاجعح انىحذج ص 

186 
 428حرى  424جًع انعششاخ يٍ 

   واجة

 انخًٍش
 طفً

 - 181حم يشاجعح انىحذج ص 

184 

حرى  424اكًال جًع انعششاخ يٍ 

428 

   واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

  5/ 3/  2020إلــى        1/  3/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) و األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعشتٍح انرشتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 انحذٌس انششٌف قشاءج صهًٍح  ٌقشأأٌ  -
 ٌعشف انًعُى اإلجًانً نهحذٌس -

 أٌ ٌقشأ انًرعهى قشاءج جهشٌح طحٍحح

 أٌ ًٌٍز انًرعهى تٍٍ انظىخ انقظٍش وانطىٌم 
ذسٌة عهى انقشاءج واجة ٌىيً ،أسجى يراتعح انًفكشج يالحظح )انر

( 4نًعشفح أي يالحظاخ يٍ انًعهًح،أسجى احضاس كراب انطانة )

 ودفرش انُضخ واإليالء ٌىيٍا يع انطانة( 

 أسجى إسصال كشاصح انخط

To read the story . 
To use the new words in meaningful 

sentences.  

Reading: Anchor: Prepare and read the story 
( Bert and Beth Go far far away )Pages ( 94-
98) 

Writing : Anchor: Pages 76-77  

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول 

 انحذٌس انششٌف انثش حضٍ انخهق 

 انثٍد : حفظ انحذٌس انششٌف 

 

 انٍىو انصاًَ 

 اصركًال دسس انثش حضٍ انخهق 

 + ذضًٍع انحذٌس انششٌف

 

 ٍىو انصانس ان

 ذالوج 

 671يشاجعح طفحح 

 Phonics  
Pages 54-55 

 

 Collect (oi / oy) flashcards حم ذذسٌثاخ حشف انعٍٍ وانغٍٍ يٍ كراب اقشأ وذعهى واجة

 االشٍٍُ
 يُاقشح ويراتعح قظح حشف انهاء طفً

Phonics  
Page 58 

 681قشاءج طفحح  واجة
Phonics  
Page 57 

 انصالشاء
 يراتعح ذذسٌثاخ حشف انهاء طفً

 Dictation : tooth-book-pool-foot-food 
Put each word in a sentence of your own. 

 

 Worksheets  حم ذذسٌثاخ حشف انفاء يٍ كراب اقشأ وذعهى واجة

 األستعاء

 Education City يراتعح حم ذذسٌثاخ حشف انهاء +انكراتح فً دفرش انُضخ طفً

 واجة
قشاءج َض حشف انهاء +حم ذذسٌثاخ حشف انقاف يٍ كراب اقشأ 

 وذعهى

 

Log in to the Education city and complete the 
assigned homework  

 انخًٍش
 Writing book - Pages 76-79 يراتعح انىاجثاخ فً كراب اقشأ وذعهى +يضشح               طفً

              Writing book - Pages 81 & 83 نكراب أو قظض خاسجٍح  انقشاءج واجة ٌىيً يٍ َظىص ا واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 
 

 انرظًٍى وانركُىنىجٍا انرشتٍح األخالقٍح انذساصاخ االجرًاعٍح انشٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌثٍٍ يا انزي ٌضثة ذعاقة انُهاس    

 وانهٍم

را ٌثذو اٌ انشًش وانقًش ٌظف نًا

 ٌرحشكاٌ

 

 611ٌكرة االعذاد حرى              

 611ٌقشأ وٌكرة االعذاد حرى 

_ٌعثش انطانة عٍ االعًال انرً ٌقىو تها فً 

 انعٍذ

 

 

 _ ٌقرشح انطانة كٍف َهرى تاالخشٌٍ
 

 اسجى اسصال يهف االخالقٍح -

- Code Fateen to move on 
the grid  from start to finish 

and collect maximum  
points. 

- Use STREAM process to 
solve a problem.  

 االحذ
 طفً

يا انزي ٌضثة ذعاقة انُهاس وانهٍم 

 171ص 

يٍ انظفحح  611األعذاد حرى 

 418حرى  414

 دسس : أٌاو أحثها 

 ) انعٍذ (

انٍىو االول : انرحذز عٍ انعٍذ االعًال انرً  

 َقىو تٍها

 : االحرفال تانعٍذ داخم انظفانٍىو انصاًَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسس : األهرًاو تاالخشٌٍ

 

 

Unit 3 
STREAM Project 
Activity 1, 2 and 3 

 

 

 -  واجة

 االشٍٍُ
 طفً

ٌظف نًارا ٌثذو اٌ انشًش وانقًش 

 171ٌرحشكاٌ  ص 

 

حرى  -419يٍ  611انعذ حرى 

444  

 

 497)اخرثاس قظٍش يٍ انظفحح 

 (464حرى 

 -  واجة

 انصالشاء
 172انحم فً انكراب ص  طفً

يٍ  611قشاءج وكراتح االعذاد حرى 

  441حرى  442

 

  174واجة ص  واجة

 األستعاء
 طفً

 - 181حم يشاجعح انىحذج ص 

186 
 428حرى  424جًع انعششاخ يٍ 

   واجة

 انخًٍش
 طفً

 - 181حم يشاجعح انىحذج ص 

184 

حرى  424يٍ  اكًال جًع انعششاخ

428 

   واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

  5/ 3/  2020إلــى        1/  3/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) ز األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعشتٍح انرشتٍح اإلصاليٍح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 انحذٌس انششٌف قشاءج صهًٍح  ٌقشأأٌ  -
 ى اإلجًانً نهحذٌسٌعشف انًعُ -

 أٌ ٌقشأ انًرعهى قشاءج جهشٌح طحٍحح

 أٌ ًٌٍز انًرعهى تٍٍ انظىخ انقظٍش وانطىٌم 
يالحظح )انرذسٌة عهى انقشاءج واجة ٌىيً ،أسجى يراتعح انًفكشج 

( 4نًعشفح أي يالحظاخ يٍ انًعهًح،أسجى احضاس كراب انطانة )

 ودفرش انُضخ واإليالء ٌىيٍا يع انطانة( 

 ال كشاصح انخطأسجى إسص

To read the story . 
To use the new words in meaningful 

sentences.  

Reading: Anchor: Prepare and read the story 
( Bert and Beth Go far far away )Pages ( 94-
98) 

Writing : Anchor: Pages 76-77  

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول 

 ضٍ انخهق انحذٌس انششٌف انثش ح

 انثٍد : حفظ انحذٌس انششٌف 

 

 انٍىو انصاًَ 

 اصركًال دسس انثش حضٍ انخهق 

 + ذضًٍع انحذٌس انششٌف

 

 انٍىو انصانس 

 ذالوج 

 671يشاجعح طفحح 

 Phonics  
Pages 54-55 

 

 Collect (oi / oy) flashcards حم ذذسٌثاخ حشف انعٍٍ وانغٍٍ يٍ كراب اقشأ وذعهى واجة

 االشٍٍُ
 يُاقشح ويراتعح قظح حشف انهاء طفً

Phonics  
Page 58 

 681قشاءج طفحح  واجة
Phonics  
Page 57 

 انصالشاء
 يراتعح ذذسٌثاخ حشف انهاء طفً

 Dictation : tooth-book-pool-foot-food 
Put each word in a sentence of your own. 

 

 Worksheets  عهىحم ذذسٌثاخ حشف انفاء يٍ كراب اقشأ وذ واجة

 األستعاء

 Education City يراتعح حم ذذسٌثاخ حشف انهاء +انكراتح فً دفرش انُضخ طفً

 واجة
قشاءج َض حشف انهاء +حم ذذسٌثاخ حشف انقاف يٍ كراب اقشأ 

 وذعهى

 

Log in to the Education city and complete the 
assigned homework  

 انخًٍش
 Writing book - Pages 76-79 يراتعح انىاجثاخ فً كراب اقشأ وذعهى +يضشح               طفً

              Writing book - Pages 81 & 83 انقشاءج واجة ٌىيً يٍ َظىص انكراب أو قظض خاسجٍح   واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 

 انرظًٍى وانركُىنىجٍا األخالقٍحانرشتٍح  انذساصاخ االجرًاعٍح انشٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌثٍٍ يا انزي ٌضثة ذعاقة انُهاس    

 وانهٍم

ٌظف نًارا ٌثذو اٌ انشًش وانقًش 

 ٌرحشكاٌ

 

 611ٌكرة االعذاد حرى              

 611ٌقشأ وٌكرة االعذاد حرى 

_ٌعثش انطانة عٍ االعًال انرً ٌقىو تها فً 

 انعٍذ

 

 

 انطانة كٍف َهرى تاالخشٌٍ _ ٌقرشح
 

 اسجى اسصال يهف االخالقٍح -

- Code Fateen to move on 
the grid  from start to finish 

and collect maximum  
points. 

- Use STREAM process to 
solve a problem.  

 االحذ
 طفً

يا انزي ٌضثة ذعاقة انُهاس وانهٍم 

 171ص 

يٍ انظفحح  611األعذاد حرى 

 418حرى  414

 دسس : أٌاو أحثها 

 ) انعٍذ (

انٍىو االول : انرحذز عٍ انعٍذ االعًال انرً  

 َقىو تٍها

 انٍىو انصاًَ : االحرفال تانعٍذ داخم انظف

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسس : األهرًاو تاالخشٌٍ

 

 

Unit 3 
STREAM Project 
Activity 1, 2 and 3 

 

 

 -  واجة

 االشٍٍُ
 طفً

انشًش وانقًش  ٌظف نًارا ٌثذو اٌ

 171ٌرحشكاٌ  ص 

 

حرى  -419يٍ  611انعذ حرى 

444  

 

 497)اخرثاس قظٍش يٍ انظفحح 

 (464حرى 

 -  واجة

 انصالشاء
 172انحم فً انكراب ص  طفً

يٍ  611قشاءج وكراتح االعذاد حرى 

  441حرى  442

 

  174واجة ص  واجة

 األستعاء
 طفً

 - 181حم يشاجعح انىحذج ص 

186 
 428حرى  424جًع انعششاخ يٍ 

   واجة

 انخًٍش
 طفً

 - 181حم يشاجعح انىحذج ص 

184 

حرى  424اكًال جًع انعششاخ يٍ 

428 

   واجة


