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 الخطة االسبوعية
 27/ 2/  2020إلــى        23/  2/  2020لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعشتيح انرشتيح اإلعالييح انًادج

 َٕاذط انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يرهٕ عٕسج انُاط ذالٔج عهيًح  -
 يغرُرط أٌ انثش ْٕ كم عًم فيّ خيش  -

 ظٓشيح طحيحح  ءجيمشأ انرهًيز لشا

 يًيض انرهًيز تيٍ انظٕخ انطٕيم ٔانمظيش 

يالحظح )يراتعح انمشاءج ٔاظة يٕيي عٕاء يٍ انكراب انًذسعي أٔ 

 لشاءج لظض خاسظيح (

 اإليالء تذٌٔ ذذسية نرحغيٍ يٓاسج انكراتح نذٖ انطالب

( ٔكراب الشأ ٔذعهى ٔدفرش انُغخ 4انشظاء اسعال كراب انطانة سلى)

 طانة .يٕييا يع ان

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

Reading : Anchor : Prepare and Read ( Bert and 
Beth Go Far, Far Away ) Pages:( 93-98) 
 

Writing : Anchor : Pages 70-71 

 االحذ

 طفي

 انيٕو األٔل 

 طفي : عٕسج انُاط 

 46+44ص انثيد : ٔاظة

 

 انيٕو انصاَي 

 طفي : انثش حغٍ انخهك 

 تيري : حفع عٕسج انُاط 

 

 انيٕو انصانس

 طفي : يغًع عٕسج انُاط 

 08+08انثيد : ٔاظة ص

 يُالشح لظح حشف انًيى 
  

Discuss  the sound (th)  
Worksheet about the sound  (th)   

 864لشاءج انُض طـ ٔاظة
https://youtu.be/o3INXFPrfJM 

 
Watch the video  

 االشُيٍ
 يراتعح ذذسيثاخ حشف انًيى  طفي

  
Discuss  the sound (ng)  

Worksheet about the sound  (ng)   

 

 ٔاظة
ٔاالحرفاظ تانكراب حم ذذسيثاخ حشف انًيى في كراب أدسط في انثيد 

 في انثيد

 Practice for the Dictation tomorrow 

 

 انصالشاء
 844يُالشح ٔلشاءج َض حشف انٌُٕ طـ طفي

Dictation : 
   (think-thumb-three-phone-photo)           

 Practice writing them in full sentences 

 Make a card with the sound (ng) words  يع انضثط انغهيى 844لشاءج انُض طـ ٔاظة

 األستعاء
  انٌُٕ إيالء +يراتعح ذذسيثاخ حشف طفي

Read the story in the classroom and answer the 
questions  

 ٔاظة
 

 حم ذذسيثاخ حشف انظاد ٔانضاد يٍ كراب الشأ ٔذعهى 
Practice reading at home  

 انخًيظ
 طفي

  الشأ ٔذعهىيغشح +كراب 

 

Writing sentence  in the classroom  using some  
 (high frequency words)  

 حم ذذسيثاخ حشف انطاء ٔانظاء يٍ كراب الشأ ٔذعهى  ٔاظة
Practice writing the high frequency words in your 

book 

https://youtu.be/o3INXFPrfJM
https://youtu.be/o3INXFPrfJM
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 ( أ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 ًيى ٔانركُٕنٕظياانرظ انرشتيح األخالليح انذساعاخ االظرًاعيح انشياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاذط انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يثيٍ انطانة يارا يٕظذ في انغًاء  

 يفغش انطانة  عثة اًْيح انشًظ 

يغركشف انطانة يفٕٓو  -

 انًماسَح
يماسٌ انطانة تيٍ  -

 عذديٍ
 828يكرة االعذاد حرٗ  -

 

 

 يثيٍ انطانة يارا َفعم في سيضاٌ_

 

 _يغركشف انطانة يفٕٓو االْرًاو

 

 نطانة كيف َٓرى تاالخشيٍ_ يمرشح ا
To follow STEAM engineer 
process to design a mask. 

 االحذ
 طفي

 اعركشاف 

كيف يؤشش ضٕء انشًظ في دسظح 

 انحشاسج ؟

يالحظح ) اخرثاس لظيش في دسط 

 (228-282دٔسج انًاء 

 اعرخذاو انًُادض نًماسَح االعذاد

 دسط أياو أحثٓا

 

ياء انري انيٕو األٔل : شٓش سيضاٌ االش

 َفعهٓا تّ

 انيٕو انصاَي : شٓش سيضاٌ   

 

اسظٕا اسعال ٔسق يهٌٕ نعًم فإَط 

 سيضاٌ
يٍ نذيح فإَط سيضاٌ يحضشِ يعاِ اشُاء 

 انحظح

 

 

 

 

 

 

 

 دسط االْرًاو تاالخشيٍ

 

اسظٕ اٌ يكرة انطانة كيف َٓرى تاالخشيٍ 

 أ طٕس نرحذز اياو صيالءِ

Unit 2 
 

Make a mask to Fateen in 
the class . 

Activity 5 and 6 

 

 -  ٔاظة

 االشُيٍ
 طفي

 يارا يٕظذ في انغًاء ؟

260-262 

 

 -178اخرثاس لظيش يٍ انظفحح 

 124حرٗ 

   ٔاظة

 انصالشاء
 طفي

 يا عثة اًْيح انشًظ ؟ 

248-248 

 اعرخذاو انشيٕص نًماسَح االعذاد

 

 - 242 ٔاظة

 األستعاء
 828االعذاد حرٗ  241ٔاكرة فكش ٔذحذز  طفي

 -  ٔاظة

 انخًيظ
 828االعذاد حرٗ  يٓاساخ انعهٕو  طفي

 -  ٔاظة
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 الخطة االسبوعية

 27/ 2/  2020إلــى        23/  2/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) ب األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعشتيح انرشتيح اإلعالييح انًادج

 اذط انرعهىَٕ
 
 

 ٕوـــانــي

 يرهٕ عٕسج انُاط ذالٔج عهيًح  -
 يغرُرط أٌ انثش ْٕ كم عًم فيّ خيش  -

 ظٓشيح طحيحح  يمشأ انرهًيز لشاءج

 يًيض انرهًيز تيٍ انظٕخ انطٕيم ٔانمظيش 

يالحظح )يراتعح انمشاءج ٔاظة يٕيي عٕاء يٍ انكراب انًذسعي أٔ 

 لشاءج لظض خاسظيح (

 رحغيٍ يٓاسج انكراتح نذٖ انطالباإليالء تذٌٔ ذذسية ن

( ٔكراب الشأ ٔذعهى ٔدفرش انُغخ 4انشظاء اسعال كراب انطانة سلى)

 يٕييا يع انطانة .

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

Reading : Anchor : Prepare and Read ( Bert and 
Beth Go Far, Far Away ) Pages:( 93-98) 
 

Writing : Anchor : Pages 70-71 

 االحذ

 طفي

 انيٕو األٔل 

 طفي : عٕسج انُاط 

 46+44انثيد : ٔاظة ص

 

 انيٕو انصاَي 

 طفي : انثش حغٍ انخهك 

 تيري : حفع عٕسج انُاط 

 

 انيٕو انصانس

 طفي : يغًع عٕسج انُاط 

 08+08انثيد : ٔاظة ص

 يُالشح لظح حشف انًيى 
  

Discuss  the sound (th)  
Worksheet about the sound  (th)   

 864لشاءج انُض طـ ٔاظة
https://youtu.be/o3INXFPrfJM 

 
Watch the video  

 االشُيٍ
 يراتعح ذذسيثاخ حشف انًيى  طفي

  
Discuss  the sound (ng)  

Worksheet about the sound  (ng)   

 

 ٔاظة
ٔاالحرفاظ تانكراب حم ذذسيثاخ حشف انًيى في كراب أدسط في انثيد 

 في انثيد

 Practice for the Dictation tomorrow 

 

 انصالشاء
 844يُالشح ٔلشاءج َض حشف انٌُٕ طـ طفي

Dictation : 
   (think-thumb-three-phone-photo)           

 Practice writing them in full sentences 

 Make a card with the sound (ng) words  يع انضثط انغهيى 844لشاءج انُض طـ ٔاظة

 األستعاء
 إيالء +يراتعح ذذسيثاخ حشف انٌُٕ  طفي

Read the story in the classroom and answer the 
questions  

 ٔاظة
 

 لشأ ٔذعهى حم ذذسيثاخ حشف انظاد ٔانضاد يٍ كراب ا
Practice reading at home  

 انخًيظ
 طفي

 يغشح +كراب الشأ ٔذعهى 

 

Writing sentence  in the classroom  using some  
 (high frequency words)  

 حم ذذسيثاخ حشف انطاء ٔانظاء يٍ كراب الشأ ٔذعهى  ٔاظة
Practice writing the high frequency words in your 

book 

https://youtu.be/o3INXFPrfJM
https://youtu.be/o3INXFPrfJM


 

QM-119-F3 

kh 

 ( ب ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرظًيى ٔانركُٕنٕظيا انرشتيح األخالليح انذساعاخ االظرًاعيح انشياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاذط انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يثيٍ انطانة يارا يٕظذ في انغًاء  

 يفغش انطانة  عثة اًْيح انشًظ 

يغركشف انطانة يفٕٓو  -

 انًماسَح
 يماسٌ انطانة تيٍ -

 عذديٍ
 828يكرة االعذاد حرٗ  -

 

 

 يثيٍ انطانة يارا َفعم في سيضاٌ_

 

 _يغركشف انطانة يفٕٓو االْرًاو

 

 _ يمرشح انطانة كيف َٓرى تاالخشيٍ
To follow STEAM engineer 
process to design a mask. 

 االحذ
 طفي

 اعركشاف 

كيف يؤشش ضٕء انشًظ في دسظح 

 انحشاسج ؟

في دسط يالحظح ) اخرثاس لظيش 

 (228-282دٔسج انًاء 

 اعرخذاو انًُادض نًماسَح االعذاد

 دسط أياو أحثٓا

 

انيٕو األٔل : شٓش سيضاٌ االشياء انري 

 َفعهٓا تّ

 انيٕو انصاَي : شٓش سيضاٌ   

 

اسظٕا اسعال ٔسق يهٌٕ نعًم فإَط 

 سيضاٌ

 

 

 

 

 

 

 

 دسط االْرًاو تاالخشيٍ

 

 اسظٕ اٌ يكرة انطانة كيف َٓرى تاالخشيٍ

 أ طٕس نرحذز اياو صيالءِ

Unit 2 
 

Make a mask to Fateen in 
the class . 

Activity 5 and 6 

 

 -  ٔاظة

 االشُيٍ
 طفي

 يارا يٕظذ في انغًاء ؟

260-262 

 

 -178اخرثاس لظيش يٍ انظفحح 

 124حرٗ 

   ٔاظة

 انصالشاء
 طفي

 يا عثة اًْيح انشًظ ؟ 

248-248 

 نًماسَح االعذاداعرخذاو انشيٕص 

 

 - 242 ٔاظة

 األستعاء
 828االعذاد حرٗ  241فكش ٔذحذز ٔاكرة  طفي

 -  ٔاظة

 انخًيظ
 828االعذاد حرٗ  يٓاساخ انعهٕو  طفي

 -  ٔاظة
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 الخطة االسبوعية

 27/ 2/  2020إلــى        23/  2/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) ج األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعشتيح انرشتيح اإلعالييح انًادج

 َٕاذط انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يرهٕ عٕسج انُاط ذالٔج عهيًح  -
 يغرُرط أٌ انثش ْٕ كم عًم فيّ خيش  -

 ظٓشيح طحيحح  يمشأ انرهًيز لشاءج

 يًيض انرهًيز تيٍ انظٕخ انطٕيم ٔانمظيش 

يٍ انكراب انًذسعي أٔ يالحظح )يراتعح انمشاءج ٔاظة يٕيي عٕاء 

 لشاءج لظض خاسظيح (

 اإليالء تذٌٔ ذذسية نرحغيٍ يٓاسج انكراتح نذٖ انطالب

( ٔكراب الشأ ٔذعهى ٔدفرش انُغخ 4انشظاء اسعال كراب انطانة سلى)

 يٕييا يع انطانة .

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

Reading : Anchor : Prepare and Read ( Bert and 
Beth Go Far, Far Away ) Pages:( 93-98) 
 

Writing : Anchor : Pages 70-71 

 االحذ

 طفي

 انيٕو األٔل 

 طفي : عٕسج انُاط 

 46+44انثيد : ٔاظة ص

 

 انيٕو انصاَي 

 طفي : انثش حغٍ انخهك 

 تيري : حفع عٕسج انُاط 

 

 انيٕو انصانس

 عٕسج انُاط طفي : يغًع 

 08+08انثيد : ٔاظة ص

 يُالشح لظح حشف انًيى 
  

Discuss  the sound (th)  
Worksheet about the sound  (th)   

 864لشاءج انُض طـ ٔاظة
https://youtu.be/o3INXFPrfJM 

 
Watch the video  

 االشُيٍ
 يثاخ حشف انًيى يراتعح ذذس طفي

  
Discuss  the sound (ng)  

Worksheet about the sound  (ng)   

 

 ٔاظة
ٔاالحرفاظ تانكراب حم ذذسيثاخ حشف انًيى في كراب أدسط في انثيد 

 في انثيد

 Practice for the Dictation tomorrow 

 

 انصالشاء
 844يُالشح ٔلشاءج َض حشف انٌُٕ طـ طفي

Dictation : 
   (think-thumb-three-phone-photo)           

 Practice writing them in full sentences 

 Make a card with the sound (ng) words  يع انضثط انغهيى 844لشاءج انُض طـ ٔاظة

 األستعاء
 إيالء +يراتعح ذذسيثاخ حشف انٌُٕ  طفي

Read the story in the classroom and answer the 
questions  

 ٔاظة
 

 حم ذذسيثاخ حشف انظاد ٔانضاد يٍ كراب الشأ ٔذعهى 
Practice reading at home  

 انخًيظ
 طفي

 يغشح +كراب الشأ ٔذعهى 

 

Writing sentence  in the classroom  using some  
 (high frequency words)  

 ٔذعهى حم ذذسيثاخ حشف انطاء ٔانظاء يٍ كراب الشأ  ٔاظة
Practice writing the high frequency words in your 

book 

https://youtu.be/o3INXFPrfJM
https://youtu.be/o3INXFPrfJM
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 ( ج ) األول:  الصف والشعبةتابع 
  

 انرظًيى ٔانركُٕنٕظيا انرشتيح األخالليح انذساعاخ االظرًاعيح انشياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاذط انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يثيٍ انطانة يارا يٕظذ في انغًاء  

 ثة اًْيح انشًظ يفغش انطانة  ع

يغركشف انطانة يفٕٓو  -

 انًماسَح
يماسٌ انطانة تيٍ  -

 عذديٍ
 828يكرة االعذاد حرٗ  -

 

 

 يثيٍ انطانة يارا َفعم في سيضاٌ_

 

 _يغركشف انطانة يفٕٓو االْرًاو

 

 _ يمرشح انطانة كيف َٓرى تاالخشيٍ
To follow STEAM engineer 
process to design a mask. 

 االحذ
 طفي

 ف اعركشا

كيف يؤشش ضٕء انشًظ في دسظح 

 انحشاسج ؟

يالحظح ) اخرثاس لظيش في دسط 

 (228-282دٔسج انًاء 

 اعرخذاو انًُادض نًماسَح االعذاد

 دسط أياو أحثٓا

 

انيٕو األٔل : شٓش سيضاٌ االشياء انري 

 َفعهٓا تّ

 انيٕو انصاَي : شٓش سيضاٌ   

 

اسظٕا اسعال ٔسق يهٌٕ نعًم فإَط 

 سيضاٌ

 

 

 

 

 

 

 

 دسط االْرًاو تاالخشيٍ

 

اسظٕ اٌ يكرة انطانة كيف َٓرى تاالخشيٍ 

 أ طٕس نرحذز اياو صيالءِ

Unit 2 
 

Make a mask to Fateen in 
the class . 

Activity 5 and 6 

 

 -  ٔاظة

 االشُيٍ
 طفي

 يارا يٕظذ في انغًاء ؟

260-262 

 

 -178اخرثاس لظيش يٍ انظفحح 

 124حرٗ 

   ٔاظة

 انصالشاء
 طفي

 يا عثة اًْيح انشًظ ؟ 

248-248 

 اعرخذاو انشيٕص نًماسَح االعذاد

 

 - 242 ٔاظة

 األستعاء
 828االعذاد حرٗ  241فكش ٔذحذز ٔاكرة  طفي

 -  ٔاظة

 انخًيظ
 828االعذاد حرٗ  يٓاساخ انعهٕو  طفي

 -  ٔاظة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 27/ 2/  2020إلــى        23/  2/  2020  لألســـبـوع مــن

 ( ) د األول:  الصف والشعبة
  

 English انهغح انعشتيح انرشتيح اإلعالييح انًادج

 َٕاذط انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يرهٕ عٕسج انُاط ذالٔج عهيًح  -
 يغرُرط أٌ انثش ْٕ كم عًم فيّ خيش

 
 

 ظٓشيح طحيحح  يمشأ انرهًيز لشاءج

 انظٕخ انطٕيم ٔانمظيش  يًيض انرهًيز تيٍ

يالحظح )يراتعح انمشاءج ٔاظة يٕيي عٕاء يٍ انكراب انًذسعي أٔ 

 لشاءج لظض خاسظيح (

 اإليالء تذٌٔ ذذسية نرحغيٍ يٓاسج انكراتح نذٖ انطالب

( ٔكراب الشأ ٔذعهى ٔدفرش انُغخ 4انشظاء اسعال كراب انطانة سلى)

 يٕييا يع انطانة .

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

Reading : Anchor : Prepare and Read ( Bert and 
Beth Go Far, Far Away ) Pages:( 93-98) 
 

Writing : Anchor : Pages 70-71 

 االحذ
 طفي

 انيٕو األٔل 

 طفي : عٕسج انُاط 

 46+44انثيد : ٔاظة ص

 

 انيٕو انصاَي 

 ش حغٍ انخهك طفي : انث

 تيري : حفع عٕسج انُاط 

 

 انيٕو انصانس

 طفي : يغًع عٕسج انُاط 

 08+08انثيد : ٔاظة ص

 يُالشح لظح حشف انًيى 
  

The new sound will be (oo), color purple  and 
number 17 – Page 42   

  Write sentences using (oo)  words 864لشاءج انُض طـ ٔاظة

 االشُيٍ
 يراتعح ذذسيثاخ حشف انًيى  يطف

The new sounds (ow / ou) , color brown and the 
shape diamond Page 48 

 

 ٔاظة
ٔاالحرفاظ تانكراب حم ذذسيثاخ حشف انًيى في كراب أدسط في انثيد 

 في انثيد

 Practice for the Dictation tomorrow 

 

 انصالشاء
 844طـ يُالشح ٔلشاءج َض حشف انٌُٕ طفي

Dictation : 
   (think-thumb-three-phone-photo)           

 Practice writing them in full sentences 

 Write sentences using (ow / ou)  words  يع انضثط انغهيى 844لشاءج انُض طـ ٔاظة

 األستعاء
 إيالء +يراتعح ذذسيثاخ حشف انٌُٕ  طفي

Read the story in the classroom and answer the 
questions  

 ٔاظة
 

 حم ذذسيثاخ حشف انظاد ٔانضاد يٍ كراب الشأ ٔذعهى 
Practice reading at home  

 انخًيظ
 طفي

 يغشح +كراب الشأ ٔذعهى 

 

Writing sentence  in the classroom  using some  
 (high frequency word)  

 ٔانظاء يٍ كراب الشأ ٔذعهى  حم ذذسيثاخ حشف انطاء ٔاظة
Practice writing the (high frequency words in your 

book) 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرظًيى ٔانركُٕنٕظيا انرشتيح األخالليح انذساعاخ االظرًاعيح انشياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاذط انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 انغًاء يثيٍ انطانة يارا يٕظذ في  

 يفغش انطانة  عثة اًْيح انشًظ 

يغركشف انطانة يفٕٓو  -

 انًماسَح
يماسٌ انطانة تيٍ  -

 عذديٍ
 828يكرة االعذاد حرٗ  -

 

 

 يثيٍ انطانة يارا َفعم في سيضاٌ_

 

 _يغركشف انطانة يفٕٓو االْرًاو

 

 _ يمرشح انطانة كيف َٓرى تاالخشيٍ
To follow STEAM engineer 
process to design a mask. 

 االحذ
 طفي

 اعركشاف 

كيف يؤشش ضٕء انشًظ في دسظح 

 انحشاسج ؟

يالحظح ) اخرثاس لظيش في دسط 

 (228-282دٔسج انًاء 

 اعرخذاو انًُادض نًماسَح االعذاد

 دسط أياو أحثٓا

 

انيٕو األٔل : شٓش سيضاٌ االشياء انري 

 َفعهٓا تّ

 انيٕو انصاَي : شٓش سيضاٌ   

 

عًم فإَط اسظٕا اسعال ٔسق يهٌٕ ن

 سيضاٌ

 

 

 

 

 

 

 

 دسط االْرًاو تاالخشيٍ

 

اسظٕ اٌ يكرة انطانة كيف َٓرى تاالخشيٍ 

 أ طٕس نرحذز اياو صيالءِ

Unit 2 
 

Make a mask to Fateen in 
the class . 

Activity 5 and 6 

 

 -  ٔاظة

 االشُيٍ
 طفي

 يارا يٕظذ في انغًاء ؟

260-262 

 

 -178اخرثاس لظيش يٍ انظفحح 

 124حرٗ 

   ٔاظة

 انصالشاء
 طفي

 يا عثة اًْيح انشًظ ؟ 

248-248 

 اعرخذاو انشيٕص نًماسَح االعذاد

 

 - 242 ٔاظة

 األستعاء
 828االعذاد حرٗ  241فكش ٔذحذز ٔاكرة  طفي

 -  ٔاظة

 انخًيظ
 828االعذاد حرٗ  يٓاساخ انعهٕو  طفي

 -  ٔاظة



 

QM-119-F3 

kh 

 بوعيةالخطة االس

 27/ 2/  2020إلــى        23/  2/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) هـ األول:  الصف والشعبة

  

 English انهغح انعشتيح انرشتيح اإلعالييح انًادج

 َٕاذط انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يرهٕ عٕسج انُاط ذالٔج عهيًح  -
 يغرُرط أٌ انثش ْٕ كم عًم فيّ خيش

 
 

 طحيحح ظٓشيح  يمشأ انرهًيز لشاءج

 يًيض انرهًيز تيٍ انظٕخ انطٕيم ٔانمظيش 

يالحظح )يراتعح انمشاءج ٔاظة يٕيي عٕاء يٍ انكراب انًذسعي أٔ 

 لشاءج لظض خاسظيح (

 اإليالء تذٌٔ ذذسية نرحغيٍ يٓاسج انكراتح نذٖ انطالب

( ٔكراب الشأ ٔذعهى ٔدفرش انُغخ 4انشظاء اسعال كراب انطانة سلى)

 يٕييا يع انطانة .

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

Reading : Anchor : Prepare and Read ( Bert and 
Beth Go Far, Far Away ) Pages:( 93-98) 
 

Writing : Anchor : Pages 70-71 

 االحذ
 طفي

 انيٕو األٔل 

 طفي : عٕسج انُاط 

 46+44انثيد : ٔاظة ص

 

 انيٕو انصاَي 

 طفي : انثش حغٍ انخهك 

 تيري : حفع عٕسج انُاط 

 

 انيٕو انصانس

 طفي : يغًع عٕسج انُاط 

 08+08انثيد : ٔاظة ص

 يُالشح لظح حشف انًيى 
  

The new sound will be (oo), color purple  and 
number 17 – Page 42   

  Write sentences using (oo)  words 864لشاءج انُض طـ ٔاظة

 االشُيٍ
 يراتعح ذذسيثاخ حشف انًيى  طفي

The new sounds (ow / ou) , color brown and the 
shape diamond Page 48 

 

 ٔاظة
ٔاالحرفاظ تانكراب حم ذذسيثاخ حشف انًيى في كراب أدسط في انثيد 

 في انثيد

 Practice for the Dictation tomorrow 

 

 انصالشاء
 844لشح ٔلشاءج َض حشف انٌُٕ طـيُا طفي

Dictation : 
   (think-thumb-three-phone-photo)           

 Practice writing them in full sentences 

 Write sentences using (ow / ou)  words  يع انضثط انغهيى 844لشاءج انُض طـ ٔاظة

 األستعاء
 إيالء +يراتعح ذذسيثاخ حشف انٌُٕ  طفي

Read the story in the classroom and answer the 
questions  

 ٔاظة
 

 حم ذذسيثاخ حشف انظاد ٔانضاد يٍ كراب الشأ ٔذعهى 
Practice reading at home  

 انخًيظ
 طفي

 يغشح +كراب الشأ ٔذعهى 

 

Writing sentence  in the classroom  using some  
 (high frequency word)  

 حم ذذسيثاخ حشف انطاء ٔانظاء يٍ كراب الشأ ٔذعهى  ةٔاظ
Practice writing the (high frequency words in your 

book) 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرظًيى ٔانركُٕنٕظيا انرشتيح األخالليح انذساعاخ االظرًاعيح انشياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاذط انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 ثيٍ انطانة يارا يٕظذ في انغًاء ي 

 يفغش انطانة  عثة اًْيح انشًظ 

يغركشف انطانة يفٕٓو  -

 انًماسَح
يماسٌ انطانة تيٍ  -

 عذديٍ
 828يكرة االعذاد حرٗ  -

 

 

 يثيٍ انطانة يارا َفعم في سيضاٌ_

 

 _يغركشف انطانة يفٕٓو االْرًاو

 

 _ يمرشح انطانة كيف َٓرى تاالخشيٍ
To follow STEAM engineer 
process to design a mask. 

 االحذ
 طفي

 اعركشاف 

كيف يؤشش ضٕء انشًظ في دسظح 

 انحشاسج ؟

يالحظح ) اخرثاس لظيش في دسط 

 (228-282دٔسج انًاء 

 اعرخذاو انًُادض نًماسَح االعذاد

 دسط أياو أحثٓا

 

انيٕو األٔل : شٓش سيضاٌ االشياء انري 

 َفعهٓا تّ

 انيٕو انصاَي : شٓش سيضاٌ   

 

اسظٕا اسعال ٔسق يهٌٕ نعًم فإَط 

 سيضاٌ

 

 

 

 

 

 

 

 دسط االْرًاو تاالخشيٍ

 

اسظٕ اٌ يكرة انطانة كيف َٓرى تاالخشيٍ 

 أ طٕس نرحذز اياو صيالءِ

Unit 2 
 

Make a mask to Fateen in 
the class . 

Activity 5 and 6 

 

 -  ٔاظة

 االشُيٍ
 طفي

 يارا يٕظذ في انغًاء ؟

260-262 

 

 -178رثاس لظيش يٍ انظفحح اخ

 124حرٗ 

   ٔاظة

 انصالشاء
 طفي

 يا عثة اًْيح انشًظ ؟ 

248-248 

 اعرخذاو انشيٕص نًماسَح االعذاد

 

 - 242 ٔاظة

 األستعاء
 828االعذاد حرٗ  241فكش ٔذحذز ٔاكرة  طفي

 -  ٔاظة

 انخًيظ
 828االعذاد حرٗ  يٓاساخ انعهٕو  طفي

 -  ٔاظة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 27/ 2/  2020إلــى        23/  2/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) و األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعشتيح انرشتيح اإلعالييح انًادج

 َٕاذط انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يرهٕ عٕسج انُاط ذالٔج عهيًح  -
 يغرُرط أٌ انثش ْٕ كم عًم فيّ خيش

 
 

 ظٓشيح طحيحح  مشأ انرهًيز لشاءجي

 يًيض انرهًيز تيٍ انظٕخ انطٕيم ٔانمظيش 

يالحظح )يراتعح انمشاءج ٔاظة يٕيي عٕاء يٍ انكراب انًذسعي أٔ 

 لشاءج لظض خاسظيح (

 اإليالء تذٌٔ ذذسية نرحغيٍ يٓاسج انكراتح نذٖ انطالب

ُغخ ( ٔكراب الشأ ٔذعهى ٔدفرش ان4انشظاء اسعال كراب انطانة سلى)

 يٕييا يع انطانة .

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

Reading : Anchor : Prepare and Read ( Bert and 
Beth Go Far, Far Away ) Pages:( 93-98) 
 

Writing : Anchor : Pages 70-71 

 االحذ
 طفي

 انيٕو األٔل 

 ط طفي : عٕسج انُا

 46+44انثيد : ٔاظة ص

 

 انيٕو انصاَي 

 طفي : انثش حغٍ انخهك 

 تيري : حفع عٕسج انُاط 

 

 انيٕو انصانس

 طفي : يغًع عٕسج انُاط 

 08+08انثيد : ٔاظة ص

 يُالشح لظح حشف انًيى 
  

The new sound will be (oo), color purple  and 
number 17 – Page 42   

  Write sentences using (oo)  words 864لشاءج انُض طـ ٔاظة

 االشُيٍ
 يراتعح ذذسيثاخ حشف انًيى  طفي

The new sounds (ow / ou) , color brown and the 
shape diamond Page 48 

 

 ٔاظة
ٔاالحرفاظ تانكراب حم ذذسيثاخ حشف انًيى في كراب أدسط في انثيد 

 في انثيد

 Practice for the Dictation tomorrow 

 

 انصالشاء
 844يُالشح ٔلشاءج َض حشف انٌُٕ طـ طفي

Dictation : 
   (think-thumb-three-phone-photo)           

 Practice writing them in full sentences 

 Write sentences using (ow / ou)  words  يع انضثط انغهيى 844لشاءج انُض طـ ٔاظة

 األستعاء
 راتعح ذذسيثاخ حشف انٌُٕ إيالء +ي طفي

Read the story in the classroom and answer the 
questions  

 ٔاظة
 

 حم ذذسيثاخ حشف انظاد ٔانضاد يٍ كراب الشأ ٔذعهى 
Practice reading at home  

 انخًيظ
 طفي

 يغشح +كراب الشأ ٔذعهى 

 

Writing sentence  in the classroom  using some  
 (high frequency word)  

 حم ذذسيثاخ حشف انطاء ٔانظاء يٍ كراب الشأ ٔذعهى  ٔاظة
Practice writing the (high frequency words in your 

book) 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرظًيى ٔانركُٕنٕظيا انرشتيح األخالليح انذساعاخ االظرًاعيح انشياضياخ انعهٕو انًادج

 انرعهى َٕاذط
 
 

 ٕوـــانــي

 يثيٍ انطانة يارا يٕظذ في انغًاء  

 يفغش انطانة  عثة اًْيح انشًظ 

يغركشف انطانة يفٕٓو  -

 انًماسَح
يماسٌ انطانة تيٍ  -

 عذديٍ
 828يكرة االعذاد حرٗ  -

 

 

 يثيٍ انطانة يارا َفعم في سيضاٌ_

 

 _يغركشف انطانة يفٕٓو االْرًاو

 

 _ يمرشح انطانة كيف َٓرى تاالخشيٍ
To follow STEAM engineer 
process to design a mask. 

 االحذ
 طفي

 اعركشاف 

كيف يؤشش ضٕء انشًظ في دسظح 

 انحشاسج ؟

يالحظح ) اخرثاس لظيش في دسط 

 (228-282دٔسج انًاء 

 اعرخذاو انًُادض نًماسَح االعذاد

 دسط أياو أحثٓا

 

انيٕو األٔل : شٓش سيضاٌ االشياء انري 

 َفعهٓا تّ

 ٕو انصاَي : شٓش سيضاٌ  اني 

 

اسظٕا اسعال ٔسق يهٌٕ نعًم فإَط 

 سيضاٌ

 

 

 

 

 

 

 

 دسط االْرًاو تاالخشيٍ

 

اسظٕ اٌ يكرة انطانة كيف َٓرى تاالخشيٍ 

 أ طٕس نرحذز اياو صيالءِ

Unit 2 
 

Make a mask to Fateen in 
the class . 

Activity 5 and 6 

 

 -  ٔاظة

 االشُيٍ
 طفي

 في انغًاء ؟يارا يٕظذ 

260-262 

 

 -178اخرثاس لظيش يٍ انظفحح 

 124حرٗ 

   ٔاظة

 انصالشاء
 طفي

 يا عثة اًْيح انشًظ ؟ 

248-248 

 اعرخذاو انشيٕص نًماسَح االعذاد

 

 - 242 ٔاظة

 األستعاء
 828االعذاد حرٗ  241فكش ٔذحذز ٔاكرة  طفي

 -  ٔاظة

 انخًيظ
 828االعذاد حرٗ  و يٓاساخ انعهٕ طفي

 -  ٔاظة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 27/ 2/  2020إلــى        23/  2/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) ز األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعشتيح انرشتيح اإلعالييح انًادج

 َٕاذط انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يرهٕ عٕسج انُاط ذالٔج عهيًح  -
 ش ْٕ كم عًم فيّ خيشيغرُرط أٌ انث

 
 

 ظٓشيح طحيحح  يمشأ انرهًيز لشاءج

 يًيض انرهًيز تيٍ انظٕخ انطٕيم ٔانمظيش 

يالحظح )يراتعح انمشاءج ٔاظة يٕيي عٕاء يٍ انكراب انًذسعي أٔ 

 لشاءج لظض خاسظيح (

 اإليالء تذٌٔ ذذسية نرحغيٍ يٓاسج انكراتح نذٖ انطالب

راب الشأ ٔذعهى ٔدفرش انُغخ ( ٔك4انشظاء اسعال كراب انطانة سلى)

 يٕييا يع انطانة .

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

Reading : Anchor : Prepare and Read ( Bert and 
Beth Go Far, Far Away ) Pages:( 93-98) 
 

Writing : Anchor : Pages 70-71 

 االحذ
 طفي

 األٔل  انيٕو

 طفي : عٕسج انُاط 

 46+44انثيد : ٔاظة ص

 

 انيٕو انصاَي 

 طفي : انثش حغٍ انخهك 

 تيري : حفع عٕسج انُاط 

 

 انيٕو انصانس

 طفي : يغًع عٕسج انُاط 

 08+08انثيد : ٔاظة ص

 يُالشح لظح حشف انًيى 
  

The new sound will be (oo), color purple  and 
number 17 – Page 42   

  Write sentences using (oo)  words 864لشاءج انُض طـ ٔاظة

 االشُيٍ
 يراتعح ذذسيثاخ حشف انًيى  طفي

The new sounds (ow / ou) , color brown and the 
shape diamond Page 48 

 

 ٔاظة
ٔاالحرفاظ تانكراب حم ذذسيثاخ حشف انًيى في كراب أدسط في انثيد 

 في انثيد

 Practice for the Dictation tomorrow 

 

 انصالشاء
 844يُالشح ٔلشاءج َض حشف انٌُٕ طـ طفي

Dictation : 
   (think-thumb-three-phone-photo)           

 Practice writing them in full sentences 

 Write sentences using (ow / ou)  words  يع انضثط انغهيى 844لشاءج انُض طـ ٔاظة

 األستعاء
 إيالء +يراتعح ذذسيثاخ حشف انٌُٕ  طفي

Read the story in the classroom and answer the 
questions  

 ٔاظة
 

 حم ذذسيثاخ حشف انظاد ٔانضاد يٍ كراب الشأ ٔذعهى 
Practice reading at home  

 انخًيظ
 طفي

 يغشح +كراب الشأ ٔذعهى 

 

Writing sentence  in the classroom  using some  
 (high frequency word)  

 حم ذذسيثاخ حشف انطاء ٔانظاء يٍ كراب الشأ ٔذعهى  ٔاظة
Practice writing the (high frequency words in your 

book) 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 

 ًيى ٔانركُٕنٕظياانرظ انرشتيح األخالليح انذساعاخ االظرًاعيح انشياضياخ انعهٕو انًادج

 َٕاذط انرعهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يثيٍ انطانة يارا يٕظذ في انغًاء  

 يفغش انطانة  عثة اًْيح انشًظ 

يغركشف انطانة يفٕٓو  -

 انًماسَح
يماسٌ انطانة تيٍ  -

 عذديٍ
 828يكرة االعذاد حرٗ  -

 

 

 يثيٍ انطانة يارا َفعم في سيضاٌ_

 

 _يغركشف انطانة يفٕٓو االْرًاو

 

 نطانة كيف َٓرى تاالخشيٍ_ يمرشح ا
To follow STEAM engineer 
process to design a mask. 

 االحذ
 طفي

 اعركشاف 

كيف يؤشش ضٕء انشًظ في دسظح 

 انحشاسج ؟

يالحظح ) اخرثاس لظيش في دسط 

 (228-282دٔسج انًاء 

 اعرخذاو انًُادض نًماسَح االعذاد

 دسط أياو أحثٓا

 

ياء انري انيٕو األٔل : شٓش سيضاٌ االش

 َفعهٓا تّ

 انيٕو انصاَي : شٓش سيضاٌ   

 

اسظٕا اسعال ٔسق يهٌٕ نعًم فإَط 

 سيضاٌ

 

 

 

 

 

 

 

 دسط االْرًاو تاالخشيٍ

 

اسظٕ اٌ يكرة انطانة كيف َٓرى تاالخشيٍ 

 أ طٕس نرحذز اياو صيالءِ

Unit 2 
 

Make a mask to Fateen in 
the class . 

Activity 5 and 6 

 

 -  ٔاظة

 االشُيٍ
 طفي

 يارا يٕظذ في انغًاء ؟

260-262 

 

 -178اخرثاس لظيش يٍ انظفحح 

 124حرٗ 

   ٔاظة

 انصالشاء
 طفي

 يا عثة اًْيح انشًظ ؟ 

248-248 

 اعرخذاو انشيٕص نًماسَح االعذاد

 

 - 242 ٔاظة

 األستعاء
 828االعذاد حرٗ  241فكش ٔذحذز ٔاكرة  طفي

 -  ٔاظة

 انخًيظ
 828االعذاد حرٗ  يٓاساخ انعهٕو  طفي

 -  ٔاظة


