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 الخطة االسبوعية     
 23/ 5/  2019إلــى        19/  5/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعرتٍح  انررتٍح اإلساليٍح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 انقرآٌ ًهذٌس خٍركى يٍ ذعهحٌثٍٍ انًعُى اإلجًانً نه

 ٌسًع انحذٌس انشرٌف 

 أ قراءج جهرٌح طحٍحح ٌقر

 ٌرحذز تطالقح يسرخذيا انهغح انعرتٍح انفظحى

To identify animals. 
To write some facts about these animals. 

Reading: Anchor:  Read - Alone and 
Together  - Pages(136-142)    

Writing: Anchor : Page 120 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول 

 حذٌس انشرٌف خٍركى يٍ ذعهى انقرآٌ وعهًهطفً :ان

 87تٍرً : واجة ص

 

 انٍىو انصاًَ 

 طفً : ٌرثع انحذٌس انشرٌف خٍركى يٍ ذعهى انقرآٌ 

 87تٍرً : واجة ص

 

 انٍىو انصانس

 طفً : ذسًٍع انحذٌس انشرٌف 

 تٍرً : ______

 يٍ كراب انُشاط 87يراتعح وحذج أيً طـ

 Bridge to Success  
Learner’s Book Page :177 

 

  Collect some pictures of animals يراتعح انىاجثاخ انًحذدج فً انظف  واجة

 االشٍٍُ
 يٍ كراب انُشاط 87ظرف انًكاٌ طـ طفً

  
Writing  facts about animals   

 

  Complete the writing at home يراتعح انىاجثاخ وانقراءج انٍىيٍح نقظض انكراب أو قظح خارجٍح  واجة

 انصالشاء
 يٍ كراب انُشاط 04/ 04انكراتح طـ طفً

  
Reading the story in the classroom  

  Please practice reading at home  ذحضٍر قظح شهر ريضاٌ  واجة

 األرتعاء
  Worksheet about animals قراءج ويُاقشح قظح شهر ريضاٌ  طفً

 واجة
 

  يٍ كراب انطانة 480طـ
Complete the worksheet at home  

 انخًٍس

 يراتعح انقظح قراءج وحم نهرذرٌثاخ انظفٍح  طفً

Bridge to Success Activity Book  
Page 190 

 

 يراتعح انىاجثاخ انًحذدج فً انظف واجة

 Bridge to Success – Practice reading -  
Learner’s Book Page :173 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) األول:  ةالصف والشعبتابع 
 

 انررتٍح األخالقٍح انذراساخ االجرًاعٍح انرٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌثٍٍ كٍف َسرخذو انطاقح  

 ٌثٍٍ كٍف َسرخذو انحرارج

 ٌكرة عذد االضالع وانرؤوس نهذائرج 

 ٌقارٌ تٍٍ االشكال

 ٌجًع االشكال نٍكىٌ شكم يركة

 راخ عهً انخرٌطح*ٌحذد يىقع دونح االيا

*ٌىضح اترز انًعانى انًشىرج فً دونح االياراخ 

 انعرتٍح انًرحذج

 انرراز ٌرعرف يعُى

 االحذ
 454حرى  458انذائرج يٍ انظفحح  058 - 054حم االسركشاف ص  طفً

 درس يىقع تالدي

 44انىاجة طفحح

 

 

 درس يعانى تالدي 

 44انىاجة  طفحح 

 درس  : يا يعًُ انرراز ؟

 07فحح  انىاجة ط

 457- 458واجة ص  ----------- واجة

 االشٍٍُ
 057يا انطاقح ص  طفً

حرى انظفحح  448اخرثار قظٍر شانس يٍ انظفحح 

420  

 

 

  جًع طىر عٍ اشكال انطاقح واجة

 انصالشاء
 442حرى  457يقارَح االشكال يٍ انظفحح  044يا انحرارج ص  طفً

 440 -448واجة ص  ---------- واجة

 األرتعاء
  484حرى  448االشكال انًركثح يٍ انظفحح  048انحم فً انكراب ص  طفً

  042واجة ص  واجة

 انخًٍس
 048- 044حم االسركشاف ص  طفً

 448اكًال درس االشكال انًركثح يٍ انظفحح 

 484حرى 

 482-484واجة ص  شرٌظ يطاطً–احضار كىب تالسرٍكً  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 السبوعيةالخطة ا

 23/ 5/  2019إلــى        19/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ب األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعرتٍح  انررتٍح اإلساليٍح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ذٌس خٍركى يٍ ذعهًه انقرآٌحٌثٍٍ انًعُى اإلجًانً نه

 ٌسًع انحذٌس انشرٌف 

 ح طحٍحح ٌقرأ قراءج جهرٌ

 ٌرحذز تطالقح يسرخذيا انهغح انعرتٍح انفظحى

To identify animals. 
To write some facts about these animals. 

Reading: Anchor:  Read - Alone and 
Together  - Pages(136-142)    

Writing: Anchor : Page 120 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول 

 خٍركى يٍ ذعهى انقرآٌ وعهًهطفً :انحذٌس انشرٌف 

 87تٍرً : واجة ص

 

 انٍىو انصاًَ 

 طفً : ٌرثع انحذٌس انشرٌف خٍركى يٍ ذعهى انقرآٌ 

 87تٍرً : واجة ص

 

 انٍىو انصانس

 طفً : ذسًٍع انحذٌس انشرٌف 

 تٍرً : ______

 يٍ كراب انُشاط 87يراتعح وحذج أيً طـ

 Bridge to Success  
Learner’s Book Page :177 

 

  Collect some pictures of animals يراتعح انىاجثاخ انًحذدج فً انظف  واجة

 االشٍٍُ
 يٍ كراب انُشاط 87ظرف انًكاٌ طـ طفً

  
Writing  facts about animals   

 

  Complete the writing at home يراتعح انىاجثاخ وانقراءج انٍىيٍح نقظض انكراب أو قظح خارجٍح  واجة

 نصالشاءا
 يٍ كراب انُشاط 04/ 04انكراتح طـ طفً

  
Reading the story in the classroom  

  Please practice reading at home  ذحضٍر قظح شهر ريضاٌ  واجة

 األرتعاء
  Worksheet about animals قراءج ويُاقشح قظح شهر ريضاٌ  طفً

 واجة
 

 يٍ كراب انطانة  480طـ
Complete the worksheet at home  

 انخًٍس

 يراتعح انقظح قراءج وحم نهرذرٌثاخ انظفٍح  طفً

Bridge to Success Activity Book  
Page 190 

 

 يراتعح انىاجثاخ انًحذدج فً انظف واجة

 Bridge to Success – Practice reading -  
Learner’s Book Page :173 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ب ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انررتٍح األخالقٍح انذراساخ االجرًاعٍح انرٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌثٍٍ كٍف َسرخذو انطاقح  

 ٌثٍٍ كٍف َسرخذو انحرارج

 ٌكرة عذد االضالع وانرؤوس نهذائرج 

 ٌقارٌ تٍٍ االشكال

 ٌجًع االشكال نٍكىٌ شكم يركة

 ٌطح*ٌحذد يىقع دونح االياراخ عهً انخر

*ٌىضح اترز انًعانى انًشىرج فً دونح االياراخ 

 انعرتٍح انًرحذج

 ٌرعرف يعُى انرراز

 االحذ
 454حرى  458انذائرج يٍ انظفحح  058 - 054حم االسركشاف ص  طفً

 درس يىقع تالدي

 44انىاجة طفحح

 

 

 درس يعانى تالدي 

 44انىاجة  طفحح 

 درس  : يا يعًُ انرراز ؟

 07انىاجة طفحح  

 457- 458واجة ص  ----------- جةوا

 االشٍٍُ
 057يا انطاقح ص  طفً

حرى انظفحح  448اخرثار قظٍر شانس يٍ انظفحح 

420  

 

 

  جًع طىر عٍ اشكال انطاقح واجة

 انصالشاء
 442حرى  457يقارَح االشكال يٍ انظفحح  044يا انحرارج ص  طفً

 440 -448واجة ص  ---------- واجة

 رتعاءاأل
  484حرى  448االشكال انًركثح يٍ انظفحح  048انحم فً انكراب ص  طفً

  042واجة ص  واجة

 انخًٍس
 048- 044حم االسركشاف ص  طفً

 448اكًال درس االشكال انًركثح يٍ انظفحح 

 484حرى 

 482-484واجة ص  شرٌظ يطاطً–احضار كىب تالسرٍكً  واجة



 

QM-119-F3 
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 الخطة االسبوعية

 23/ 5/  2019إلــى        19/  5/  2019ســـبـوع مــن  لأل
 ( ) ج األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعرتٍح  انررتٍح اإلساليٍح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ذٌس خٍركى يٍ ذعهًه انقرآٌحٌثٍٍ انًعُى اإلجًانً نه

 ٌسًع انحذٌس انشرٌف 

 ٌقرأ قراءج جهرٌح طحٍحح 

 ذز تطالقح يسرخذيا انهغح انعرتٍح انفظحىٌرح

To identify animals. 
To write some facts about these animals. 

Reading: Anchor:  Read - Alone and 
Together  - Pages(136-142)    

Writing: Anchor : Page 120 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول 

 ى انقرآٌ وعهًهطفً :انحذٌس انشرٌف خٍركى يٍ ذعه

 87تٍرً : واجة ص

 

 انٍىو انصاًَ 

 طفً : ٌرثع انحذٌس انشرٌف خٍركى يٍ ذعهى انقرآٌ 

 87تٍرً : واجة ص

 

 انٍىو انصانس

 طفً : ذسًٍع انحذٌس انشرٌف 

 تٍرً : ______

 يٍ كراب انُشاط 87يراتعح وحذج أيً طـ

 Bridge to Success  
Learner’s Book Page :177 

 

  Collect some pictures of animals اتعح انىاجثاخ انًحذدج فً انظف ير واجة

 االشٍٍُ
 يٍ كراب انُشاط 87ظرف انًكاٌ طـ طفً

  
Writing  facts about animals   

 

  Complete the writing at home يراتعح انىاجثاخ وانقراءج انٍىيٍح نقظض انكراب أو قظح خارجٍح  واجة

 انصالشاء
 يٍ كراب انُشاط 04/ 04انكراتح طـ طفً

  
Reading the story in the classroom  

  Please practice reading at home  ذحضٍر قظح شهر ريضاٌ  واجة

 األرتعاء
  Worksheet about animals قراءج ويُاقشح قظح شهر ريضاٌ  طفً

 واجة
 

 يٍ كراب انطانة  480طـ
Complete the worksheet at home  

 انخًٍس

 يراتعح انقظح قراءج وحم نهرذرٌثاخ انظفٍح  طفً

Bridge to Success Activity Book  
Page 190 

 

 يراتعح انىاجثاخ انًحذدج فً انظف واجة

 Bridge to Success – Practice reading -  
Learner’s Book Page :173 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) األول:  الصف والشعبةتابع 
  

 انررتٍح األخالقٍح انذراساخ االجرًاعٍح انرٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌثٍٍ كٍف َسرخذو انطاقح  

 ٌثٍٍ كٍف َسرخذو انحرارج

 ٌكرة عذد االضالع وانرؤوس نهذائرج 

 ٌقارٌ تٍٍ االشكال

 ٌجًع االشكال نٍكىٌ شكم يركة

 *ٌحذد يىقع دونح االياراخ عهً انخرٌطح

ترز انًعانى انًشىرج فً دونح االياراخ *ٌىضح ا

 انعرتٍح انًرحذج

 ٌرعرف يعُى انرراز

 االحذ
 454حرى  458انذائرج يٍ انظفحح  058 - 054حم االسركشاف ص  طفً

 درس يىقع تالدي

 44انىاجة طفحح

 

 

 درس يعانى تالدي 

 44انىاجة  طفحح 

 درس  : يا يعًُ انرراز ؟

 07انىاجة طفحح  

 457- 458واجة ص  ----------- واجة

 االشٍٍُ
 057يا انطاقح ص  طفً

حرى انظفحح  448اخرثار قظٍر شانس يٍ انظفحح 

420  

 

 

  جًع طىر عٍ اشكال انطاقح واجة

 انصالشاء
 442حرى  457يقارَح االشكال يٍ انظفحح  044يا انحرارج ص  طفً

 440 -448واجة ص  ---------- واجة

 األرتعاء
  484حرى  448االشكال انًركثح يٍ انظفحح  048انحم فً انكراب ص  طفً

  042واجة ص  واجة

 انخًٍس
 048- 044حم االسركشاف ص  طفً

 448اكًال درس االشكال انًركثح يٍ انظفحح 

 484حرى 

 482-484واجة ص  شرٌظ يطاطً–احضار كىب تالسرٍكً  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 23/ 5/  2019إلــى        19/  5/  2019ـن  لألســـبـوع مـ

 ( ) د األول:  الصف والشعبة
  

 English انهغح انعرتٍح انررتٍح اإلساليٍح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ذٌس خٍركى يٍ ذعهًه انقرآٌحٌثٍٍ انًعُى اإلجًانً نه

 ٌسًع انحذٌس انشرٌف

 ٌقرأ انكهًاخ انًأنىفح قراءج سرٌعح وطحٍحح. -

 ٌحذد انعُىاٌ واسى انًإنف. -

To identify animals. 
To write some facts about these animals. 

Reading: Anchor:  Read - Alone and 
Together  - Pages(136-142)    

Writing: Anchor : Page 120 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول 

 ًهطفً :انحذٌس انشرٌف خٍركى يٍ ذعهى انقرآٌ وعه

 87تٍرً : واجة ص

 

 انٍىو انصاًَ 

 طفً : ٌرثع انحذٌس انشرٌف خٍركى يٍ ذعهى انقرآٌ 

 87تٍرً : واجة ص

 

 انٍىو انصانس

 طفً : ذسًٍع انحذٌس انشرٌف 

 تٍرً : ______

 قراءج انذرس انًحثح فً ريضاٌ

 Bridge to Success  
Learner’s Book Page :177 

 

  Collect some pictures of animals 480 قراءج انذرس فً انثٍد ص واجة

 االشٍٍُ
 يراتعح درس انًحثح فً ريضاٌ  طفً

  
Writing  facts about animals   

 

 واجة
 قراءج انذرس فً انثٍد

 487 - 487واجة ص 
Complete the writing at home  

 انصالشاء
 يراتعح فً كراب انُشاط طفً

  
Reading the story in the classroom  

  Please practice reading at home  انرذرٌة عهى االيالء واجة

 األرتعاء
 طفً

ايالء "ٌذ ايً حًهرًُ وأَا طفم رضٍع نكًُُ أحثها فً كم 

 انحاالخ"
Worksheet about animals  

 واجة
 

 
Complete the worksheet at home  

 انخًٍس

 يراتعح انذرس طفً

Bridge to Success Activity Book  
Page 190 

 

  واجة

 Bridge to Success – Practice reading -  
Learner’s Book Page :173 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انررتٍح األخالقٍح انذراساخ االجرًاعٍح انرٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌثٍٍ كٍف َسرخذو انطاقح  

 ٍٍ كٍف َسرخذو انحرارجٌث

 ٌكرة عذد االضالع وانرؤوس نهذائرج 

 ٌقارٌ تٍٍ االشكال

 ٌجًع االشكال نٍكىٌ شكم يركة

 *ٌحذد يىقع دونح االياراخ عهً انخرٌطح

*ٌىضح اترز انًعانى انًشىرج فً دونح االياراخ 

 انعرتٍح انًرحذج

 ٌرعرف يعُى انرراز

 االحذ
 454حرى  458ائرج يٍ انظفحح انذ 058 - 054حم االسركشاف ص  طفً

 درس يىقع تالدي

 44انىاجة طفحح

 

 

 درس يعانى تالدي 

 44انىاجة  طفحح 

 درس  : يا يعًُ انرراز ؟

 07انىاجة طفحح  

 457- 458واجة ص  ----------- واجة

 االشٍٍُ
 057يا انطاقح ص  طفً

حرى انظفحح  448اخرثار قظٍر شانس يٍ انظفحح 

420  

 

 

  ًع طىر عٍ اشكال انطاقحج واجة

 انصالشاء
 442حرى  457يقارَح االشكال يٍ انظفحح  044يا انحرارج ص  طفً

 440 -448واجة ص  ---------- واجة

 األرتعاء
  484حرى  448االشكال انًركثح يٍ انظفحح  048انحم فً انكراب ص  طفً

  042واجة ص  واجة

 انخًٍس
 048- 044حم االسركشاف ص  طفً

 448اكًال درس االشكال انًركثح يٍ انظفحح 

 484حرى 

 482-484واجة ص  شرٌظ يطاطً–احضار كىب تالسرٍكً  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 23/ 5/  2019إلــى        19/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) هـ األول:  الصف والشعبة

  

 English حانهغح انعرتٍ انررتٍح اإلساليٍح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ذٌس خٍركى يٍ ذعهًه انقرآٌحٌثٍٍ انًعُى اإلجًانً نه

 ٌسًع انحذٌس انشرٌف

 ٌقرأ انكهًاخ انًأنىفح قراءج سرٌعح وطحٍحح. -

 ٌحذد انعُىاٌ واسى انًإنف. -

To identify animals. 
To write some facts about these animals. 

Reading: Anchor:  Read - Alone and 
Together  - Pages(136-142)    

Writing: Anchor : Page 120 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول 

 طفً :انحذٌس انشرٌف خٍركى يٍ ذعهى انقرآٌ وعهًه

 87تٍرً : واجة ص

 

 انٍىو انصاًَ 

 طفً : ٌرثع انحذٌس انشرٌف خٍركى يٍ ذعهى انقرآٌ 

 87تٍرً : واجة ص

 

 سانٍىو انصان

 طفً : ذسًٍع انحذٌس انشرٌف 

 تٍرً : ______

 قراءج انذرس انًحثح فً ريضاٌ

 Bridge to Success  
Learner’s Book Page :177 

 

  Collect some pictures of animals 480قراءج انذرس فً انثٍد ص  واجة

 االشٍٍُ
 يراتعح درس انًحثح فً ريضاٌ  طفً

  
Writing  facts about animals   

 

 واجة
 قراءج انذرس فً انثٍد

 487 - 487واجة ص 
Complete the writing at home  

 انصالشاء
 يراتعح فً كراب انُشاط طفً

  
Reading the story in the classroom  

  Please practice reading at home  انرذرٌة عهى االيالء واجة

 األرتعاء
 طفً

أَا طفم رضٍع نكًُُ أحثها فً كم ايالء "ٌذ ايً حًهرًُ و

 انحاالخ"
Worksheet about animals  

 واجة
 

 
Complete the worksheet at home  

 انخًٍس

 يراتعح انذرس طفً

Bridge to Success Activity Book  
Page 190 

 

  واجة

 Bridge to Success – Practice reading -  
Learner’s Book Page :173 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) األول:  الصف والشعبةبع تا

 

 انررتٍح األخالقٍح انذراساخ االجرًاعٍح انرٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌثٍٍ كٍف َسرخذو انطاقح  

 ٌثٍٍ كٍف َسرخذو انحرارج

 ٌكرة عذد االضالع وانرؤوس نهذائرج 

 ٌقارٌ تٍٍ االشكال

 ٌجًع االشكال نٍكىٌ شكم يركة

 يىقع دونح االياراخ عهً انخرٌطح*ٌحذد 

*ٌىضح اترز انًعانى انًشىرج فً دونح االياراخ 

 انعرتٍح انًرحذج

 ٌرعرف يعُى انرراز

 االحذ
 454حرى  458انذائرج يٍ انظفحح  058 - 054حم االسركشاف ص  طفً

 درس يىقع تالدي

 44انىاجة طفحح

 

 

 درس يعانى تالدي 

 44انىاجة  طفحح 

 رراز ؟درس  : يا يعًُ ان

 07انىاجة طفحح  

 457- 458واجة ص  ----------- واجة

 االشٍٍُ
 057يا انطاقح ص  طفً

حرى انظفحح  448اخرثار قظٍر شانس يٍ انظفحح 

420  

 

 

  جًع طىر عٍ اشكال انطاقح واجة

 انصالشاء
 442حرى  457يقارَح االشكال يٍ انظفحح  044يا انحرارج ص  طفً

 440 -448واجة ص  ---------- واجة

 األرتعاء
  484حرى  448االشكال انًركثح يٍ انظفحح  048انحم فً انكراب ص  طفً

  042واجة ص  واجة

 انخًٍس
 048- 044حم االسركشاف ص  طفً

 448اكًال درس االشكال انًركثح يٍ انظفحح 

 484حرى 

 482-484واجة ص  شرٌظ يطاطً–احضار كىب تالسرٍكً  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 23/ 5/  2019إلــى        19/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) و األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعرتٍح انررتٍح اإلساليٍح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ذٌس خٍركى يٍ ذعهًه انقرآٌحٌثٍٍ انًعُى اإلجًانً نه

 ٌسًع انحذٌس انشرٌف

 رأ انكهًاخ انًأنىفح قراءج سرٌعح وطحٍحح.ٌق -

 ٌحذد انعُىاٌ واسى انًإنف. -

To identify animals. 
To write some facts about these animals. 

Reading: Anchor:  Read - Alone and 
Together  - Pages(136-142)    

Writing: Anchor : Page 120 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول 

 :انحذٌس انشرٌف خٍركى يٍ ذعهى انقرآٌ وعهًهطفً 

 87تٍرً : واجة ص

 

 انٍىو انصاًَ 

 طفً : ٌرثع انحذٌس انشرٌف خٍركى يٍ ذعهى انقرآٌ 

 87تٍرً : واجة ص

 

 انٍىو انصانس

 طفً : ذسًٍع انحذٌس انشرٌف 

 تٍرً : ______

 قراءج انذرس انًحثح فً ريضاٌ

 Bridge to Success  
Learner’s Book Page :177 

 

  Collect some pictures of animals 480قراءج انذرس فً انثٍد ص  واجة

 االشٍٍُ
 يراتعح درس انًحثح فً ريضاٌ  طفً

  
Writing  facts about animals   

 

 واجة
 قراءج انذرس فً انثٍد

 487 - 487واجة ص 
Complete the writing at home  

 انصالشاء
 راب انُشاطيراتعح فً ك طفً

  
Reading the story in the classroom  

  Please practice reading at home  انرذرٌة عهى االيالء واجة

 األرتعاء
 طفً

ايالء "ٌذ ايً حًهرًُ وأَا طفم رضٍع نكًُُ أحثها فً كم 

 انحاالخ"
Worksheet about animals  

 واجة
 

 
Complete the worksheet at home  

 انخًٍس

 يراتعح انذرس طفً

Bridge to Success Activity Book  
Page 190 

 

  واجة

 Bridge to Success – Practice reading -  
Learner’s Book Page :173 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انررتٍح األخالقٍح انذراساخ االجرًاعٍح انرٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌثٍٍ كٍف َسرخذو انطاقح  

 ٌثٍٍ كٍف َسرخذو انحرارج

 ٌكرة عذد االضالع وانرؤوس نهذائرج 

 ٌقارٌ تٍٍ االشكال

 ٌجًع االشكال نٍكىٌ شكم يركة

 *ٌحذد يىقع دونح االياراخ عهً انخرٌطح

*ٌىضح اترز انًعانى انًشىرج فً دونح االياراخ 

 انعرتٍح انًرحذج

 ٌرعرف يعُى انرراز

 االحذ
 454حرى  458انذائرج يٍ انظفحح  058 - 054حم االسركشاف ص  طفً

 درس يىقع تالدي

 44انىاجة طفحح

 

 

 درس يعانى تالدي 

 44انىاجة  طفحح 

 درس  : يا يعًُ انرراز ؟

 07انىاجة طفحح  

 457- 458واجة ص  ----------- واجة

 االشٍٍُ
 057يا انطاقح ص  طفً

حرى انظفحح  448انظفحح اخرثار قظٍر شانس يٍ 

420  

 

 

  جًع طىر عٍ اشكال انطاقح واجة

 انصالشاء
 442حرى  457يقارَح االشكال يٍ انظفحح  044يا انحرارج ص  طفً

 440 -448واجة ص  ---------- واجة

 األرتعاء
  484حرى  448االشكال انًركثح يٍ انظفحح  048انحم فً انكراب ص  طفً

  042جة ص وا واجة

 انخًٍس
 048- 044حم االسركشاف ص  طفً

 448اكًال درس االشكال انًركثح يٍ انظفحح 

 484حرى 

 482-484واجة ص  شرٌظ يطاطً–احضار كىب تالسرٍكً  واجة



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 23/ 5/  2019إلــى        19/  5/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ز األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعرتٍح انررتٍح اإلساليٍح انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ذٌس خٍركى يٍ ذعهًه انقرآٌحٌثٍٍ انًعُى اإلجًانً نه

 ٌسًع انحذٌس انشرٌف

 ٌقرأ انكهًاخ انًأنىفح قراءج سرٌعح وطحٍحح. -

 ٌحذد انعُىاٌ واسى انًإنف. -

To identify animals. 
To write some facts about these animals. 

Reading: Anchor:  Read - Alone and 
Together  - Pages(136-142)    

Writing: Anchor : Page 120 

 االحذ
 طفً

 انٍىو األول 

 طفً :انحذٌس انشرٌف خٍركى يٍ ذعهى انقرآٌ وعهًه

 87تٍرً : واجة ص

 

 انٍىو انصاًَ 

 هى انقرآٌ طفً : ٌرثع انحذٌس انشرٌف خٍركى يٍ ذع

 87تٍرً : واجة ص

 

 انٍىو انصانس

 طفً : ذسًٍع انحذٌس انشرٌف 

 تٍرً : ______

 قراءج انذرس انًحثح فً ريضاٌ

 Bridge to Success  
Learner’s Book Page :177 

 

  Collect some pictures of animals 480قراءج انذرس فً انثٍد ص  واجة

 االشٍٍُ
 فً ريضاٌ  يراتعح درس انًحثح طفً

  
Writing  facts about animals   

 

 واجة
 قراءج انذرس فً انثٍد

 487 - 487واجة ص 
Complete the writing at home  

 انصالشاء
 يراتعح فً كراب انُشاط طفً

  
Reading the story in the classroom  

  Please practice reading at home  انرذرٌة عهى االيالء واجة

 األرتعاء
 طفً

ايالء "ٌذ ايً حًهرًُ وأَا طفم رضٍع نكًُُ أحثها فً كم 

 انحاالخ"
Worksheet about animals  

 واجة
 

 
Complete the worksheet at home  

 انخًٍس

 يراتعح انذرس طفً

Bridge to Success Activity Book  
Page 190 

 

  واجة

 Bridge to Success – Practice reading -  
Learner’s Book Page :173 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انررتٍح األخالقٍح انذراساخ االجرًاعٍح انرٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌثٍٍ كٍف َسرخذو انطاقح  

 ٌثٍٍ كٍف َسرخذو انحرارج

 ٌكرة عذد االضالع وانرؤوس نهذائرج 

 كالٌقارٌ تٍٍ االش

 ٌجًع االشكال نٍكىٌ شكم يركة

 *ٌحذد يىقع دونح االياراخ عهً انخرٌطح

*ٌىضح اترز انًعانى انًشىرج فً دونح االياراخ 

 انعرتٍح انًرحذج

 ٌرعرف يعُى انرراز

 االحذ
 454حرى  458انذائرج يٍ انظفحح  058 - 054حم االسركشاف ص  طفً

 درس يىقع تالدي

 44انىاجة طفحح

 

 

 دي درس يعانى تال

 44انىاجة  طفحح 

 درس  : يا يعًُ انرراز ؟

 07انىاجة طفحح  

 457- 458واجة ص  ----------- واجة

 االشٍٍُ
 057يا انطاقح ص  طفً

حرى انظفحح  448اخرثار قظٍر شانس يٍ انظفحح 

420  

 

 

  جًع طىر عٍ اشكال انطاقح واجة

 انصالشاء
 442حرى  457ل يٍ انظفحح يقارَح االشكا 044يا انحرارج ص  طفً

 440 -448واجة ص  ---------- واجة

 األرتعاء
  484حرى  448االشكال انًركثح يٍ انظفحح  048انحم فً انكراب ص  طفً

  042واجة ص  واجة

 انخًٍس
 048- 044حم االسركشاف ص  طفً

 448اكًال درس االشكال انًركثح يٍ انظفحح 

 484حرى 

 482-484واجة ص  شرٌظ يطاطً–ر كىب تالسرٍكً احضا واجة

 


