
 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 16/ 5/  2019إلــى        12/  5/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼشتيح انرشتيح اإلصالييح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يثيٍ أهًيح انزساػح

 يثيٍ انًؼًُ اإلجًاني نهحذيس خيشكى يٍ ذؼهى انقشآٌ وػهًه

 انطانة قشاءج صحيحح يغ انضثظيقشأ 

 يرحذز انطانة تطالقح يضرخذيا انهغح انفصحً 

To identify different kinds of animals. 
To identify facts about these animals. 

Reading: Anchor: Alone and Together! 
Pages 136-142 

Writing: Anchor  
Pages`118-119   

 االحذ
 صفي

 و األول :انيى

 صفي : يرثغ دسس أحم انزساػح 

 --تيري: 

 

 انيىو انصاَي : 

 صفي: دسس خيشكى يٍ ذؼهى انقشآٌ وػهًه

 87ص 87تيري : واجة ص

 

 انيىو انصانس: 

 صفي : ذضًيغ انحذيس انششيف خيشكى يٍ ذؼهى انقشآٌ وػهًه

 تيري : ___

 اخرثاس انرقىيى األول يٍ انفصم انذساصي انصانس

 Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Pages 169-170 

 أيي يذ أقثم نهزا دسس قشاءج واجة
Write about your favorite animal and bring it 

to the class to show your friends.  

 االشُيٍ
 نهزا أقثم يذ أيي  صفي

Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Page171 

 Activity Book Page 188 قشاءج انقصح في انثيد واجة يىيي واجة

 انصالشاء
 يراتؼح دسس نهزا أقثم يذ أيي صفي

 Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Pages 172-173 

 Activity Book Page 193  تانصفيراتؼح انىاجثاخ انًحذدج يغ انطالب  واجة

 األستؼاء
  Reading the story in the class دسس خًش طشق صههح ذجؼم أيك ساضيح ػُظ صفي

 واجة
 

 قشاءج انذسس ويراتؼح انىاجثاخ انًحذدج تانصف

Practice for the quiz tomorrow 
(What animals can and can’t do?! )  

 انخًيش

 Pop quiz about animals سيراتؼح انذس صفي

 واجة
 14انرذسية فقظ ػهً كراتح جًهح أو جًهريٍ ذؼثيشا ػٍ انصىسج صـ

 يالحظح)الذحم انصفحح في انثيد(

Read: Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Page 169 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرشتيح األخالقيح انذساصاخ االجرًاػيح اخانشياضي انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  

 يرؼشف ػهً اَىاع انقىي

 يرؼشف ػهً انًغُاطيش

 يقشأ انطانة انىقد 

 يكرة انطانة انىقد 

 

 يرؼشف اهًيح انؼًم واَىاػه

 يرؼشف انحاجاخ االصاصيح وغيش االصاصيح.
 يىضح احرشاو االخشيٍ

 االحذ
 خرالف تيٍ اَىاع انقىييا اوجه اال صفي

 دسس انىقد تُصف انضاػح انضاػح انشقًيح 

 343 - 346ص 

 دسس حاجاذُا 

 17انىاجثصفحح 

 

 دسس نًارا َؼًم

 55انىاجة  صفحح  

 دسس احرشاو االخشيٍ

 14انىاجة صفحح 

 --------- واجة
يرى ذحذيذ انىاجة في انصف تؼذ االَرهاء يٍ 

 اػطاء انذسس 

 االشُيٍ
 165يشاجؼح انذسس  ص حم  صفي

 

 انىقد تانضاػح وَصف انضاػح 

 324- 347ص 

 

 ---- 161واجة ص  واجة

 انصالشاء
 167- 167حم االصركشاف ص  صفي

 اكًال دسس انىقد تانضاػح وَصف انضاػح 

 322- 324ص

 321 - 326ص  قطغ حذيذيح –احضاس يغُاطيش  واجة

 األستؼاء
  انرقىيى األول 114- 114انًغُاطيش ص  صفي

 ------ ------------ واجة

 انخًيش
 اخرثاس انرقىيى االول صفي

 انًشتغ و انًضرطيم 

 311 - 314ص 

 313 - 315ص  ------------ واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 16/ 5/  2019إلــى        12/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ب األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼشتيح انرشتيح اإلصالييح دجانًا

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يثيٍ أهًيح انزساػح

 يثيٍ انًؼًُ اإلجًاني نهحذيس خيشكى يٍ ذؼهى انقشآٌ وػهًه

 يقشأ انطانة قشاءج صحيحح يغ انضثظ

 يرحذز انطانة تطالقح يضرخذيا انهغح انفصحً 

To identify different kinds of animals. 
To identify facts about these animals. 

Reading: Anchor: Alone and Together! 
Pages 136-142 

Writing: Anchor  
Pages`118-119   

 االحذ
 صفي

 انيىو األول :

 صفي : يرثغ دسس أحم انزساػح 

 --تيري: 

 

 انيىو انصاَي : 

 صفي: دسس خيشكى يٍ ذؼهى انقشآٌ وػهًه

 87ص 87واجة صتيري : 

 

 انيىو انصانس: 

 صفي : ذضًيغ انحذيس انششيف خيشكى يٍ ذؼهى انقشآٌ وػهًه

 تيري : ___

 اخرثاس انرقىيى األول يٍ انفصم انذساصي انصانس

 Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Pages 169-170 

 أيي يذ أقثم نهزا دسس قشاءج واجة
Write about your favorite animal and bring it 

to the class to show your friends.  

 االشُيٍ
 نهزا أقثم يذ أيي  صفي

Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Page171 

 Activity Book Page 188 قشاءج انقصح في انثيد واجة يىيي واجة

 انصالشاء
 يراتؼح دسس نهزا أقثم يذ أيي صفي

 Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Pages 172-173 

 Activity Book Page 193  يراتؼح انىاجثاخ انًحذدج يغ انطالب تانصف واجة

 األستؼاء
  Reading the story in the class دسس خًش طشق صههح ذجؼم أيك ساضيح ػُظ صفي

 واجة
 

 قشاءج انذسس ويراتؼح انىاجثاخ انًحذدج تانصف

Practice for the quiz tomorrow 
(What animals can and can’t do?! )  

 انخًيش

 Pop quiz about animals يراتؼح انذسس صفي

 واجة
 14انرذسية فقظ ػهً كراتح جًهح أو جًهريٍ ذؼثيشا ػٍ انصىسج صـ

 صفحح في انثيد(يالحظح)الذحم ان

Read: Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Page 169 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ب ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرشتيح األخالقيح انذساصاخ االجرًاػيح انشياضياخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  

 يرؼشف ػهً اَىاع انقىي

 اطيشيرؼشف ػهً انًغُ

 يقشأ انطانة انىقد 

 يكرة انطانة انىقد 

 

 يرؼشف اهًيح انؼًم واَىاػه

 يرؼشف انحاجاخ االصاصيح وغيش االصاصيح.
 يىضح احرشاو االخشيٍ

 االحذ
 يا اوجه االخرالف تيٍ اَىاع انقىي صفي

 دسس انىقد تُصف انضاػح انضاػح انشقًيح 

 343 - 346ص 

 دسس حاجاذُا 

 17انىاجثصفحح 

 

 ارا َؼًمدسس نً

 55انىاجة  صفحح  

 دسس احرشاو االخشيٍ

 14انىاجة صفحح 

 --------- واجة
يرى ذحذيذ انىاجة في انصف تؼذ االَرهاء يٍ 

 اػطاء انذسس 

 االشُيٍ
 165حم يشاجؼح انذسس  ص  صفي

 

 انىقد تانضاػح وَصف انضاػح 

 324- 347ص 

 

 ---- 161واجة ص  واجة

 انصالشاء
 167- 167صركشاف ص حم اال صفي

 اكًال دسس انىقد تانضاػح وَصف انضاػح 

 322- 324ص

 321 - 326ص  قطغ حذيذيح –احضاس يغُاطيش  واجة

 األستؼاء
  انرقىيى األول 114- 114انًغُاطيش ص  صفي

 ------ ------------ واجة

 انخًيش
 اخرثاس انرقىيى االول صفي

 انًشتغ و انًضرطيم 

 311 - 314ص 

 313 - 315ص  ------------ واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 16/ 5/  2019إلــى        12/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ج األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼشتيح انرشتيح اإلصالييح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يثيٍ أهًيح انزساػح

 ني نهحذيس خيشكى يٍ ذؼهى انقشآٌ وػهًهيثيٍ انًؼًُ اإلجًا

 يقشأ انطانة قشاءج صحيحح يغ انضثظ

 يرحذز انطانة تطالقح يضرخذيا انهغح انفصحً 

To identify different kinds of animals. 
To identify facts about these animals. 

Reading: Anchor: Alone and Together! 
Pages 136-142 

Writing: Anchor  
Pages`118-119   

 االحذ
 صفي

 انيىو األول :

 صفي : يرثغ دسس أحم انزساػح 

 --تيري: 

 

 انيىو انصاَي : 

 صفي: دسس خيشكى يٍ ذؼهى انقشآٌ وػهًه

 87ص 87تيري : واجة ص

 

 انيىو انصانس: 

 صفي : ذضًيغ انحذيس انششيف خيشكى يٍ ذؼهى انقشآٌ وػهًه

 تيري : ___

 األول يٍ انفصم انذساصي انصانس اخرثاس انرقىيى

 Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Pages 169-170 

 أيي يذ أقثم نهزا دسس قشاءج واجة
Write about your favorite animal and bring it 

to the class to show your friends.  

 االشُيٍ
  نهزا أقثم يذ أيي صفي

Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Page171 

 Activity Book Page 188 قشاءج انقصح في انثيد واجة يىيي واجة

 انصالشاء
 يراتؼح دسس نهزا أقثم يذ أيي صفي

 Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Pages 172-173 

 Activity Book Page 193  يراتؼح انىاجثاخ انًحذدج يغ انطالب تانصف واجة

 األستؼاء
  Reading the story in the class دسس خًش طشق صههح ذجؼم أيك ساضيح ػُظ صفي

 واجة
 

 قشاءج انذسس ويراتؼح انىاجثاخ انًحذدج تانصف

Practice for the quiz tomorrow 
(What animals can and can’t do?! )  

 انخًيش

 Pop quiz about animals يراتؼح انذسس صفي

 واجة
 14انرذسية فقظ ػهً كراتح جًهح أو جًهريٍ ذؼثيشا ػٍ انصىسج صـ

 يالحظح)الذحم انصفحح في انثيد(

Read: Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Page 169 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) األول:  لشعبةالصف واتابع 
  

 انرشتيح األخالقيح انذساصاخ االجرًاػيح انشياضياخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  

 يرؼشف ػهً اَىاع انقىي

 يرؼشف ػهً انًغُاطيش

 يقشأ انطانة انىقد 

 يكرة انطانة انىقد 

 

 يرؼشف اهًيح انؼًم واَىاػه

 .يرؼشف انحاجاخ االصاصيح وغيش االصاصيح
 يىضح احرشاو االخشيٍ

 االحذ
 يا اوجه االخرالف تيٍ اَىاع انقىي صفي

 دسس انىقد تُصف انضاػح انضاػح انشقًيح 

 343 - 346ص 

 دسس حاجاذُا 

 17انىاجثصفحح 

 

 دسس نًارا َؼًم

 55انىاجة  صفحح  

 دسس احرشاو االخشيٍ

 14انىاجة صفحح 

 --------- واجة
االَرهاء يٍ يرى ذحذيذ انىاجة في انصف تؼذ 

 اػطاء انذسس 

 االشُيٍ
 165حم يشاجؼح انذسس  ص  صفي

 

 انىقد تانضاػح وَصف انضاػح 

 324- 347ص 

 

 ---- 161واجة ص  واجة

 انصالشاء
 167- 167حم االصركشاف ص  صفي

 اكًال دسس انىقد تانضاػح وَصف انضاػح 

 322- 324ص

 321 - 326ص  قطغ حذيذيح –احضاس يغُاطيش  واجة

 األستؼاء
  انرقىيى األول 114- 114انًغُاطيش ص  صفي

 ------ ------------ واجة

 انخًيش
 اخرثاس انرقىيى االول صفي

 انًشتغ و انًضرطيم 

 311 - 314ص 

 313 - 315ص  ------------ واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 16/ 5/  2019إلــى        12/  5/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د األول:  الصف والشعبة
  

 English انهغح انؼشتيح انرشتيح اإلصالييح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يثيٍ أهًيح انزساػح

 يثيٍ انًؼًُ اإلجًاني نهحذيس خيشكى يٍ ذؼهى انقشآٌ وػهًه

 يقشأ انطانة قشاءج صحيحح يغ انضثظ

 صحً يرحذز انطانة تطالقح يضرخذيا انهغح انف

To identify different kinds of animals. 
To identify facts about these animals. 

Reading: Anchor: Alone and Together! 
Pages 136-142 

Writing: Anchor  
Pages`118-119   

 االحذ
 صفي

 انيىو األول :

 صفي : يرثغ دسس أحم انزساػح 

 --تيري: 

 

 انيىو انصاَي : 

 في: دسس خيشكى يٍ ذؼهى انقشآٌ وػهًهص

 87ص 87تيري : واجة ص

 

 انيىو انصانس: 

 صفي : ذضًيغ انحذيس انششيف خيشكى يٍ ذؼهى انقشآٌ وػهًه

 تيري : ___

 اخرثاس انرقىيى األول يٍ انفصم انذساصي انصانس

 Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Pages 169-170 

 أيي يذ أقثم نهزا دسس قشاءج واجة
Write about your favorite animal and bring it 

to the class to show your friends.  

 االشُيٍ
 نهزا أقثم يذ أيي  صفي

Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Page171 

 Activity Book Page 188 يىييقشاءج انقصح في انثيد واجة  واجة

 انصالشاء
 يراتؼح دسس نهزا أقثم يذ أيي صفي

 Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Pages 172-173 

 Activity Book Page 193  يراتؼح انىاجثاخ انًحذدج يغ انطالب تانصف واجة

 األستؼاء
  Reading the story in the class م أيك ساضيح ػُظدسس خًش طشق صههح ذجؼ صفي

 واجة
 

 قشاءج انذسس ويراتؼح انىاجثاخ انًحذدج تانصف

Practice for the quiz tomorrow 
(What animals can and can’t do?! )  

 انخًيش

 Pop quiz about animals يراتؼح انذسس صفي

 واجة
 14انرذسية فقظ ػهً كراتح جًهح أو جًهريٍ ذؼثيشا ػٍ انصىسج صـ

 يالحظح)الذحم انصفحح في انثيد(

Read: Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Page 169 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 خالقيحانرشتيح األ انذساصاخ االجرًاػيح انشياضياخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  

 يرؼشف ػهً اَىاع انقىي

 يرؼشف ػهً انًغُاطيش

 يقشأ انطانة انىقد 

 يكرة انطانة انىقد 

 

 يرؼشف اهًيح انؼًم واَىاػه

 يرؼشف انحاجاخ االصاصيح وغيش االصاصيح.
 يىضح احرشاو االخشيٍ

 االحذ
 يا اوجه االخرالف تيٍ اَىاع انقىي صفي

 تُصف انضاػح انضاػح انشقًيح دسس انىقد 

 343 - 346ص 

 دسس حاجاذُا 

 17انىاجثصفحح 

 

 دسس نًارا َؼًم

 55انىاجة  صفحح  

 دسس احرشاو االخشيٍ

 14انىاجة صفحح 

 --------- واجة
يرى ذحذيذ انىاجة في انصف تؼذ االَرهاء يٍ 

 اػطاء انذسس 

 االشُيٍ
 165حم يشاجؼح انذسس  ص  صفي

 

 ح وَصف انضاػح انىقد تانضاػ

 324- 347ص 

 

 ---- 161واجة ص  واجة

 انصالشاء
 167- 167حم االصركشاف ص  صفي

 اكًال دسس انىقد تانضاػح وَصف انضاػح 

 322- 324ص

 321 - 326ص  قطغ حذيذيح –احضاس يغُاطيش  واجة

 األستؼاء
  انرقىيى األول 114- 114انًغُاطيش ص  صفي

 ------ ------------ واجة

 انخًيش
 اخرثاس انرقىيى االول صفي

 انًشتغ و انًضرطيم 

 311 - 314ص 

 313 - 315ص  ------------ واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 16/ 5/  2019إلــى        12/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) هـ األول:  الصف والشعبة

  

 English حانهغح انؼشتي انرشتيح اإلصالييح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يثيٍ أهًيح انزساػح

 يثيٍ انًؼًُ اإلجًاني نهحذيس خيشكى يٍ ذؼهى انقشآٌ وػهًه

 يقشأ انطانة قشاءج صحيحح يغ انضثظ

 يرحذز انطانة تطالقح يضرخذيا انهغح انفصحً 

To identify different kinds of animals. 
To identify facts about these animals. 

Reading: Anchor: Alone and Together! 
Pages 136-142 

Writing: Anchor  
Pages`118-119   

 االحذ
 صفي

 انيىو األول :

 صفي : يرثغ دسس أحم انزساػح 

 --تيري: 

 

 انيىو انصاَي : 

 صفي: دسس خيشكى يٍ ذؼهى انقشآٌ وػهًه

 87ص 87تيري : واجة ص

 

 انيىو انصانس: 

 : ذضًيغ انحذيس انششيف خيشكى يٍ ذؼهى انقشآٌ وػهًهصفي 

 تيري : ___

 اخرثاس انرقىيى األول يٍ انفصم انذساصي انصانس

 Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Pages 169-170 

 أيي يذ أقثم نهزا دسس قشاءج واجة
Write about your favorite animal and bring it 

to the class to show your friends.  

 االشُيٍ
 نهزا أقثم يذ أيي  صفي

Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Page171 

 Activity Book Page 188 قشاءج انقصح في انثيد واجة يىيي واجة

 انصالشاء
 يراتؼح دسس نهزا أقثم يذ أيي صفي

 Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Pages 172-173 

 Activity Book Page 193  يراتؼح انىاجثاخ انًحذدج يغ انطالب تانصف واجة

 األستؼاء
  Reading the story in the class دسس خًش طشق صههح ذجؼم أيك ساضيح ػُظ صفي

 واجة
 

 ح انىاجثاخ انًحذدج تانصفقشاءج انذسس ويراتؼ

Practice for the quiz tomorrow 
(What animals can and can’t do?! )  

 انخًيش

 Pop quiz about animals يراتؼح انذسس صفي

 واجة
 14انرذسية فقظ ػهً كراتح جًهح أو جًهريٍ ذؼثيشا ػٍ انصىسج صـ

 يالحظح)الذحم انصفحح في انثيد(

Read: Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Page 169 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرشتيح األخالقيح انذساصاخ االجرًاػيح انشياضياخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  

 يرؼشف ػهً اَىاع انقىي

 يرؼشف ػهً انًغُاطيش

 يقشأ انطانة انىقد 

 انة انىقد يكرة انط

 

 يرؼشف اهًيح انؼًم واَىاػه

 يرؼشف انحاجاخ االصاصيح وغيش االصاصيح.
 يىضح احرشاو االخشيٍ

 االحذ
 يا اوجه االخرالف تيٍ اَىاع انقىي صفي

 دسس انىقد تُصف انضاػح انضاػح انشقًيح 

 343 - 346ص 

 دسس حاجاذُا 

 17انىاجثصفحح 

 

 دسس نًارا َؼًم

 55انىاجة  صفحح  

 رشاو االخشيٍدسس اح

 14انىاجة صفحح 

 --------- واجة
يرى ذحذيذ انىاجة في انصف تؼذ االَرهاء يٍ 

 اػطاء انذسس 

 االشُيٍ
 165حم يشاجؼح انذسس  ص  صفي

 

 انىقد تانضاػح وَصف انضاػح 

 324- 347ص 

 

 ---- 161واجة ص  واجة

 انصالشاء
 167- 167حم االصركشاف ص  صفي

 د تانضاػح وَصف انضاػح اكًال دسس انىق

 322- 324ص

 321 - 326ص  قطغ حذيذيح –احضاس يغُاطيش  واجة

 األستؼاء
  انرقىيى األول 114- 114انًغُاطيش ص  صفي

 ------ ------------ واجة

 انخًيش
 اخرثاس انرقىيى االول صفي

 انًشتغ و انًضرطيم 

 311 - 314ص 

 313 - 315ص  ------------ واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 16/ 5/  2019إلــى        12/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) و األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼشتيح انرشتيح اإلصالييح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يثيٍ أهًيح انزساػح

 ػهًهيثيٍ انًؼًُ اإلجًاني نهحذيس خيشكى يٍ ذؼهى انقشآٌ و

 يقشأ انطانة قشاءج صحيحح يغ انضثظ

 يرحذز انطانة تطالقح يضرخذيا انهغح انفصحً 

To identify different kinds of animals. 
To identify facts about these animals. 

Reading: Anchor: Alone and Together! 
Pages 136-142 

Writing: Anchor  
Pages`118-119   

 ذاالح
 صفي

 انيىو األول :

 صفي : يرثغ دسس أحم انزساػح 

 --تيري: 

 

 انيىو انصاَي : 

 صفي: دسس خيشكى يٍ ذؼهى انقشآٌ وػهًه

 87ص 87تيري : واجة ص

 

 انيىو انصانس: 

 صفي : ذضًيغ انحذيس انششيف خيشكى يٍ ذؼهى انقشآٌ وػهًه

 تيري : ___

 اخرثاس انرقىيى األول يٍ انفصم انذساصي انصانس

 Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Pages 169-170 

 أيي يذ أقثم نهزا دسس قشاءج واجة
Write about your favorite animal and bring it 

to the class to show your friends.  

 االشُيٍ
 نهزا أقثم يذ أيي  صفي

Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Page171 

 Activity Book Page 188 قشاءج انقصح في انثيد واجة يىيي واجة

 انصالشاء
 يراتؼح دسس نهزا أقثم يذ أيي صفي

 Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Pages 172-173 

 Activity Book Page 193  يغ انطالب تانصفيراتؼح انىاجثاخ انًحذدج  واجة

 األستؼاء
  Reading the story in the class دسس خًش طشق صههح ذجؼم أيك ساضيح ػُظ صفي

 واجة
 

 قشاءج انذسس ويراتؼح انىاجثاخ انًحذدج تانصف

Practice for the quiz tomorrow 
(What animals can and can’t do?! )  

 انخًيش

 Pop quiz about animals راتؼح انذسسي صفي

 واجة
 14انرذسية فقظ ػهً كراتح جًهح أو جًهريٍ ذؼثيشا ػٍ انصىسج صـ

 يالحظح)الذحم انصفحح في انثيد(

Read: Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Page 169 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرشتيح األخالقيح انذساصاخ االجرًاػيح انشياضياخ ىوانؼه انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  

 يرؼشف ػهً اَىاع انقىي

 يرؼشف ػهً انًغُاطيش

 يقشأ انطانة انىقد 

 يكرة انطانة انىقد 

 

 يرؼشف اهًيح انؼًم واَىاػه

 يرؼشف انحاجاخ االصاصيح وغيش االصاصيح.
 يىضح احرشاو االخشيٍ

 االحذ
 يا اوجه االخرالف تيٍ اَىاع انقىي صفي

 دسس انىقد تُصف انضاػح انضاػح انشقًيح 

 343 - 346ص 

 دسس حاجاذُا 

 17انىاجثصفحح 

 

 دسس نًارا َؼًم

 55انىاجة  صفحح  

 دسس احرشاو االخشيٍ

 14انىاجة صفحح 

 --------- واجة
يرى ذحذيذ انىاجة في انصف تؼذ االَرهاء يٍ 

 اػطاء انذسس 

 يٍاالشُ
 165حم يشاجؼح انذسس  ص  صفي

 

 انىقد تانضاػح وَصف انضاػح 

 324- 347ص 

 

 ---- 161واجة ص  واجة

 انصالشاء
 167- 167حم االصركشاف ص  صفي

 اكًال دسس انىقد تانضاػح وَصف انضاػح 

 322- 324ص

 321 - 326ص  قطغ حذيذيح –احضاس يغُاطيش  واجة

 األستؼاء
  انرقىيى األول 114- 114ص انًغُاطيش  صفي

 ------ ------------ واجة

 انخًيش
 اخرثاس انرقىيى االول صفي

 انًشتغ و انًضرطيم 

 311 - 314ص 

 313 - 315ص  ------------ واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 16/ 5/  2019إلــى        12/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ز األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼشتيح انرشتيح اإلصالييح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يثيٍ أهًيح انزساػح

 يثيٍ انًؼًُ اإلجًاني نهحذيس خيشكى يٍ ذؼهى انقشآٌ وػهًه

 يقشأ انطانة قشاءج صحيحح يغ انضثظ

 يرحذز انطانة تطالقح يضرخذيا انهغح انفصحً 

To identify different kinds of animals. 
To identify facts about these animals. 

Reading: Anchor: Alone and Together! 
Pages 136-142 

Writing: Anchor  
Pages`118-119   

 االحذ
 صفي

 انيىو األول :

 صفي : يرثغ دسس أحم انزساػح 

 --تيري: 

 

 انيىو انصاَي : 

 ًهصفي: دسس خيشكى يٍ ذؼهى انقشآٌ وػه

 87ص 87تيري : واجة ص

 

 انيىو انصانس: 

 صفي : ذضًيغ انحذيس انششيف خيشكى يٍ ذؼهى انقشآٌ وػهًه

 تيري : ___

 اخرثاس انرقىيى األول يٍ انفصم انذساصي انصانس

 Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Pages 169-170 

 أيي يذ أقثم نهزا دسس قشاءج واجة
Write about your favorite animal and bring it 

to the class to show your friends.  

 االشُيٍ
 نهزا أقثم يذ أيي  صفي

Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Page171 

 Activity Book Page 188 قشاءج انقصح في انثيد واجة يىيي واجة

 الشاءانص
 يراتؼح دسس نهزا أقثم يذ أيي صفي

 Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Pages 172-173 

 Activity Book Page 193  يراتؼح انىاجثاخ انًحذدج يغ انطالب تانصف واجة

 األستؼاء
  Reading the story in the class دسس خًش طشق صههح ذجؼم أيك ساضيح ػُظ صفي

 واجة
 

 قشاءج انذسس ويراتؼح انىاجثاخ انًحذدج تانصف

Practice for the quiz tomorrow 
(What animals can and can’t do?! )  

 انخًيش

 Pop quiz about animals يراتؼح انذسس صفي

 واجة
 14انرذسية فقظ ػهً كراتح جًهح أو جًهريٍ ذؼثيشا ػٍ انصىسج صـ

 ح)الذحم انصفحح في انثيد(يالحظ

Read: Bridge to Success Learner’s Book  
Unit 9 ( Animals around us!) 

Page 169 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرشتيح األخالقيح انذساصاخ االجرًاػيح انشياضياخ انؼهىو انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  

 يرؼشف ػهً اَىاع انقىي

 ػهً انًغُاطيش يرؼشف

 يقشأ انطانة انىقد 

 يكرة انطانة انىقد 

 

 يرؼشف اهًيح انؼًم واَىاػه

 يرؼشف انحاجاخ االصاصيح وغيش االصاصيح.
 يىضح احرشاو االخشيٍ

 االحذ
 يا اوجه االخرالف تيٍ اَىاع انقىي صفي

 دسس انىقد تُصف انضاػح انضاػح انشقًيح 

 343 - 346ص 

 دسس حاجاذُا 

 17انىاجثصفحح 

 

 دسس نًارا َؼًم

 55انىاجة  صفحح  

 دسس احرشاو االخشيٍ

 14انىاجة صفحح 

 --------- واجة
يرى ذحذيذ انىاجة في انصف تؼذ االَرهاء يٍ 

 اػطاء انذسس 

 االشُيٍ
 165حم يشاجؼح انذسس  ص  صفي

 

 انىقد تانضاػح وَصف انضاػح 

 324- 347ص 

 

 ---- 161واجة ص  واجة

 انصالشاء
 167- 167حم االصركشاف ص  صفي

 اكًال دسس انىقد تانضاػح وَصف انضاػح 

 322- 324ص

 321 - 326ص  قطغ حذيذيح –احضاس يغُاطيش  واجة

 األستؼاء
  انرقىيى األول 114- 114انًغُاطيش ص  صفي

 ------ ------------ واجة

 انخًيش
 اخرثاس انرقىيى االول صفي

  انًشتغ و انًضرطيم

 311 - 314ص 

 313 - 315ص  ------------ واجة

 


