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  00/ 02/  0202إلــى        01/  02/  0202مــن   الخطة االسبوعٌة  
 الصف والشعبة: األول  ) أ (

   

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 الزحوي . يظتٌتج اى هللا -

يظوع طىرة الفاتحت +  الحيث الشزيف  -

 )أركاى اإلطالم (

 ٌقرأ الطالب قراءة جهرٌة صحٌحة 
 ٌحلل الطالب الكلمات إلى مقاطعها الصحٌحة 

 
 (0)إحضار كتاب الطالب الجزء مالحظة 

To identify some sounds.  
To understand the story and answer the questions. 

Reading : Anchor - (Winter is coming!)  Pages 18-24 

Writing : Anchor Writing (To identify nouns) 
Pages 16-17  

 االحد

 صفً

 اليىم األول

 هزاجعت درص هىلد الزطىل )صلى هللا عليه وطلن(

 

 تالهيذ هي الصف بحظب القائوت. 01تظويع ل +

 

 اليىم الثاًي 

 درص هللا الزحوي 

 

 تالهيذ هي الصف . 01تظويع ل  +

 

 

 اليىم الثالث                          

 درص هللا الزحوي

  

 + تظويع لبقيت التالهيذ 

 

 

 00+01+96الىاجب : األًشطت  صفحت 

 001قصة حرف الدال صــ 
Students will identify letter Cc and the sound it makes 
Phonics Book - Pages 45-46 

     001قراءة صفحة صـ واجب
 Write some words starting  with Cc in your notebook  
For example cat-car 

 االثنٌن

 حرف الدال الوعً الصوتً  صفً
Students will identify letter Kk and the sound it makes 
Phonics Book - Pages 47-48 

 فً البٌت(حل تدرٌبات حرف الدال )كتاب أدرس  واجب
Write some words starting  with Kk in your notebook 
For example :kite -kid  

 الثالثاء

 001حرف الذال صـ  صفً

Students will identify/ck/ sound and give some examples 
about it  
Phonics Book - Pages 45-46 

 001نسخ أول جملتٌن من صـ  واجب
Write some words starting  with /ck/ in your notebook  
 For example : clock -duck  

 األربعاء

 متابعة حرف الذال صفً
Reading : Students will read & understand the story and 
answer the questions  

 حل تدرٌبات حرف الذال )كتاب أدرس فً البٌت( واجب
Practice reading the words in your Anchor Reading book - 
 Page 17 

 الخمٌس
  Students will identify nouns and complete the activity متابعة حرف الذال  صفً

 Complete the online activity قراءة وحل تدرٌبات الذال )كتاب اقرأ وتعلم( واجب



 

QM-119-F3 

kh 

 تابع الصف والشعبة :األول ) أ (

 الرٌاضٌات العلوم المادة
الدراسات االجتماعٌة والتربٌة 

 األخالقٌة
 التصمٌم و التكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 يتعزف على أًىاع الحيىاًاث 
 يبيي أوجه االختالف بيي الحيىاًاث 

 ٌكتب جمل طرح عددٌة

 ٌجد ناتج طرح الصفر وطرح الكل

 ٌجد ناتج طرح عددٌن بالشكل الرأسً

  يتعزف الطالب على الظيزة الذاتيت لحياة

 الشيخ سايد ال ًهياى رحوه هللا
  يشزح دور الباًي الوؤطض في قيام اتحاد

 اإلهاراث
  يويش الطالب بيي هىقف هٌصف وهىقف

 غيز هٌصف
  يظتٌتج الطالب كيف يكىى العدل في

 الوشاركت

 

 Understand the need to be 
responsible online 

 Find information using websites 
and search engines 

 Understand how to behave in a 
computer lab 

 Form healthy practices when 
using computers 

 االحد
 صفً

 - 019ها هي أًىاع الحيىاًاث ص 

010 
 001حتى  001تمثٌل الطرح  من ص 

 الحصة األولى اجتماعٌات
 درس اتحاد بالدي

ٌناقش السٌرة الذاتٌة لحٌاة  صفي
 الشٌخ زاٌد ال نهٌان رحمه  هللا

 
رسم علم اإلمارات وكتابة  واجب

 اإلمارات السبع
 

 الحصة الثانٌة التربٌة األخالقٌة
 درس العدل فً المشاركة 

 
مناقشة كٌف العدل فً  صفي

 المشاركة
 33حل الكتاب ص واجب

Your digital footprint 
 

SB: 44-49 
 

AB: 56-59 
------------------------- 
Going places online 

 
SB: 50-52 

 
AB: 61-62 

 

 واجب
رسم أو جمع صور عن الثدٌٌات 

 والطٌور 
 021-006واجب ص 

 االثنٌن
 صفً

 021ما الزواحف وما البرمائٌات ص 
- 021 

 جمل الطرح العددٌة 

 واجب
رسم أو جمع صور عن الزواحف 

 والبرمائٌات 
__ 

 الثالثاء
 صفً

ما هً األنواع اآلخرى من الحٌوانات 
 000 - 002ص 

 001-000اكمال جمل الطرح العددٌة  ص 

 واجب
رسم أو جمع صور عن األسماك 

 والحشرات 
 001-001واجب ص 

 األربعاء
 صفً

مراجعة أنواع الحٌوانات وحل أسئلة 
 الدرس 

 032- 001طرح الصفر وطرح الكل  من ص 

  واجب
 032-030واجب ص 

 الخمٌس
  صفً

 الطزح الزأطي  

  واجب
- 
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رسم علم اإلمارات وكتابة  واجب

 اإلمارات السبع
 

 الحصة الثانٌة التربٌة األخالقٌة
 درس العدل فً المشاركة 

 
مناقشة كٌف العدل فً  صفي

 المشاركة
 33حل الكتاب ص واجب

Your digital footprint 
 

SB: 44-49 
 

AB: 56-59 
------------------------- 
Going places online 

 
SB: 50-52 

 
AB: 61-62 

 

 واجب
رسم أو جمع صور عن الثدٌٌات 

 والطٌور 
 021-006واجب ص 

 االثنٌن
 صفً

 021ما الزواحف وما البرمائٌات ص 
- 021 

 جمل الطرح العددٌة 

 واجب
رسم أو جمع صور عن الزواحف 

 والبرمائٌات 
__ 

 الثالثاء
 صفً

ما هً األنواع اآلخرى من الحٌوانات 
 000 - 002ص 

 001-000اكمال جمل الطرح العددٌة  ص 

 واجب
رسم أو جمع صور عن األسماك 

 والحشرات 
 001-001واجب ص 

 األربعاء
 صفً

مراجعة أنواع الحٌوانات وحل أسئلة 
 الدرس 

 032- 001طرح الصفر وطرح الكل  من ص 

  واجب
 032-030واجب ص 

 الخمٌس
  صفً

 الطزح الزأطي  

  واجب
- 
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  00/ 02/  0202إلــى        01/  02/  0202مــن   الخطة االسبوعٌة
 الصف والشعبة: األول  ) هـ(

   

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 يظتٌتج اى هللا الزحوي . -

طىرة الفاتحت +  الحيث الشزيف  يظوع -

 )أركاى اإلطالم (

 ٌقرأ الطالب قراءة جهرٌة صحٌحة 
 ٌحلل الطالب الكلمات إلى مقاطعها الصحٌحة 

 
 (0)إحضار كتاب الطالب الجزء مالحظة 

To identify some sounds.  
To understand the story and answer the questions. 

Reading : Anchor - (Winter is coming!)  Pages 18-24 

Writing : Anchor Writing (To identify nouns) 
Pages 16-17  

 االحد

 صفً

 اليىم األول

 هزاجعت درص هىلد الزطىل )صلى هللا عليه وطلن(

 

 تالهيذ هي الصف بحظب القائوت. 01تظويع ل +

 

 اليىم الثاًي 

 درص هللا الزحوي 

 

 تالهيذ هي الصف . 01تظويع ل  +

 

 

 اليىم الثالث                          

 درص هللا الزحوي

  

 + تظويع لبقيت التالهيذ 

 

 

 00+01+96الىاجب : األًشطت  صفحت 

 001قصة حرف الدال صــ 
Students will identify letter Cc and the sound it makes 
Phonics Book - Pages 45-46 

     001قراءة صفحة صـ واجب
 Write some words starting  with Cc in your notebook  
For example cat-car 

 االثنٌن

 حرف الدال الوعً الصوتً  صفً
Students will identify letter Kk and the sound it makes 
Phonics Book - Pages 47-48 

 فً البٌت(حل تدرٌبات حرف الدال )كتاب أدرس  واجب
Write some words starting  with Kk in your notebook 
For example :kite -kid  

 الثالثاء

 001حرف الذال صـ  صفً

Students will identify/ck/ sound and give some examples 
about it  
Phonics Book - Pages 45-46 

 001نسخ أول جملتٌن من صـ  واجب
Write some words starting  with /ck/ in your notebook  
 For example : clock -duck  

 األربعاء

 متابعة حرف الذال صفً
Reading : Students will read & understand the story and 
answer the questions  

 حل تدرٌبات حرف الذال )كتاب أدرس فً البٌت( واجب
Practice reading the words in your Anchor Reading book - 
 Page 17 

 الخمٌس
  Students will identify nouns and complete the activity متابعة حرف الذال  صفً

 Complete the online activity قراءة وحل تدرٌبات الذال )كتاب اقرأ وتعلم( واجب
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 ٌجد ناتج طرح الصفر وطرح الكل

 ٌجد ناتج طرح عددٌن بالشكل الرأسً

  يتعزف الطالب على الظيزة الذاتيت لحياة

 الشيخ سايد ال ًهياى رحوه هللا
  يشزح دور الباًي الوؤطض في قيام اتحاد

 اإلهاراث
  يويش الطالب بيي هىقف هٌصف وهىقف

 غيز هٌصف
  يظتٌتج الطالب كيف يكىى العدل في

 الوشاركت

 

 Understand the need to be 
responsible online 

 Find information using websites 
and search engines 

 Understand how to behave in a 
computer lab 

 Form healthy practices when 
using computers 
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