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  3/25/  0202إلــى        02/  3/ 0202مــن     الخطة االسبوعٌة
 ) أ (  األولالصف والشعبة: 

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 -يتعرف  قصت الىبي صبلخ عليه الضالم  -
 اثرائي 

يه بعض األعمبل الصبلذت في شهر بي -

 رمضبن 
 

 ٌقرأ قراءة جهرٌة صحٌحة 
 

 ٌمٌز بٌن الصوت الطوٌل والصوت القصٌر

To read some stories . 
To review all the previous sounds .  

Reading: Students will read some short stories .(  The teacher will 
provide the stories)  

Writing : students will write meaningful sentences using some given 
words .  

 االحد
 صفً

 -الٌوم األول : رحلة إفتراضٌة لبٌت هللا الحرام 
  متابعة وأنشطة -الكعبة 

 
 

+  -الٌوم الثانً : قصة صالح علٌه السالم 
 مراجعة سورة الشمس

 
 

 الٌوم الثالث: كٌف نستقبل رمضان؟          

 متابعة حرف الٌاء 
Short story1 ( To be provided by the teacher ) 
Students will read the story and answer the questions . 
 

  .Practice reading the story as the teacher will upload it on teams  واجب

 االثنٌن
 قصة خارجٌة )قراءة فهم واستٌعاب( صفً

Short story2 ( To be provided by the teacher ) 
Students will read the story and answer the questions . 
 
 

 .Practice reading the story as the teacher will upload it on teams  واجب

 الثالثاء
 مراجعة الصوت القصٌر والصوت الطوٌل  صفً

Short story3 ( To be provided by the teacher ) 
Students will read the story and answer the questions . 
 

 .Practice reading the story as the teacher will upload it on teams  واجب

 األربعاء
 قصة خارجٌة قراءة ومناقشة  صفً

Writing : students will write some meaningful sentences using some 
given words by the teacher  

  Complete the online activity  واجب

 الخمٌس
 General Revision for the skills that we have learned in Term2 مراجعة عامة على مهارات الفصل الثانً  صفً

 ................................................................…  واجب
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kh 

 ) أ ( األولتابع الصف والشعبة :

 الرٌاضٌات العلوم المادة
الدراسات االجتماعٌة والتربٌة 

 األخالقٌة
 والتكنولوجٌاالتصمٌم 

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

  يميز بيه المىاطه البيئيت البريت

  يميز بيه المىاطه البيئيت المبئيت

يىضخ لمبذا تعيش الذيىاوبث 

 والىببتبث معب

 021يكتب األعداد دتى 

 يجمع عدديه برقميه

 يطرح عدديه برقميه

 
ٌتعرف الطالب علً _ 

 مفهوم االهتمام
ٌقترح الطالب كٌف نهتم _

 باالخرٌن
علً  ٌتعرف الطالب _

 مفهوم الصدق
ٌمٌز الطالب بٌن موقف   _

 صادق وموقف كذب
 

 
1. Apply sequencing in coding 
2. Apply Loops in coding 
 

 االحد
 صفً

مراجعت درس المىاطه البيئيت 

  البريت
 مادة التربٌة االخالقٌة 021مراجعت األعداد دتى 

 درس االهتمام باالخرٌن
صفً : نتحدث الطالب 

االهتمام عن كٌفٌة 
 باالخرٌن
 68واجب :ص

 درس أن نكون صادقٌن
صفً ٌتحدث الطالب لماذا 

ٌجب علٌنا ان نكون 
 صادقٌن
 79واجب: ص
 6نشاط 
 

          Hour of code 
 

Period 1 
Sequencing 

 
------------------ 

Period 2 
Loop 
 

 واجب
رسم األرض العشبٌة والغابة 

  والصحراء
- 

 االثنٌن
 صفً

مراجعة درس المواطن البٌئٌة 
  المائٌة

 مراجعت مقبروت األعداد

 -  رسم البحٌرة والمحٌط واجب

 الثالثاء
 صفً

مراجعة درس لماذا تعٌش 
 الحٌوانات والنباتات معا

 مراجعت جمع العشراث واآلدبد

 واجب
البحث فً االنترنت عن الحٌوانات 

  المنقرضة
- 

 األربعاء
 مراجعت طرح العشراث واآلدبد  عامةمراجعة  صفً

 -  واجب

 الخمٌس
 مراجعت الجمع مع إعبدة التجميع  صفً

 -  واجب

 

  



 

QM-259-F3 

kh 

  25/ 3/  0202إلــى        02/  3/ 0202مــن     الخطة االسبوعٌة  
 (ب)   األولالصف والشعبة: 

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 التعلمنواتج 
 
 

 الــٌـــوم

 -يتعرف  قصت الىبي صبلخ عليه الضالم  -
 اثرائي 

يه بعض األعمبل الصبلذت في شهر بي -

 رمضبن 
 

 ٌقرأ قراءة جهرٌة صحٌحة 
 

 ٌمٌز بٌن الصوت الطوٌل والصوت القصٌر

To read some stories . 
To review all the previous sounds .  

Reading: Students will read some short stories .(  The teacher will 
provide the stories)  

Writing : students will write meaningful sentences using some given 
words .  

 االحد
 صفً

 -الٌوم األول : رحلة إفتراضٌة لبٌت هللا الحرام 
  متابعة وأنشطة -الكعبة 

 
 

+  -الٌوم الثانً : قصة صالح علٌه السالم 
 مراجعة سورة الشمس

 
 

 الٌوم الثالث: كٌف نستقبل رمضان؟          

 متابعة حرف الٌاء 
Short story1 ( To be provided by the teacher ) 
Students will read the story and answer the questions . 
 

  .Practice reading the story as the teacher will upload it on teams  واجب

 االثنٌن
 قصة خارجٌة )قراءة فهم واستٌعاب( صفً

Short story2 ( To be provided by the teacher ) 
Students will read the story and answer the questions . 
 
 

 .Practice reading the story as the teacher will upload it on teams  واجب

 الثالثاء
 مراجعة الصوت القصٌر والصوت الطوٌل  صفً

Short story3 ( To be provided by the teacher ) 
Students will read the story and answer the questions . 
 

 .Practice reading the story as the teacher will upload it on teams  واجب

 األربعاء
 قصة خارجٌة قراءة ومناقشة  صفً

Writing : students will write some meaningful sentences using some 
given words by the teacher  

  Complete the online activity  واجب

 الخمٌس
 General Revision for the skills that we have learned in Term2 مراجعة عامة على مهارات الفصل الثانً  صفً

 ................................................................…  واجب
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 (ب) األولتابع الصف والشعبة :

 الرٌاضٌات العلوم المادة
الدراسات االجتماعٌة والتربٌة 

 األخالقٌة
 التصمٌم والتكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

  يميز بيه المىاطه البيئيت البريت

  يميز بيه المىاطه البيئيت المبئيت

يىضخ لمبذا تعيش الذيىاوبث 

 والىببتبث معب

 021يكتب األعداد دتى 

 يجمع عدديه برقميه

 يطرح عدديه برقميه

 
ٌتعرف الطالب علً _ 

 مفهوم االهتمام
ٌقترح الطالب كٌف نهتم _

 باالخرٌن
علً  ٌتعرف الطالب _

 مفهوم الصدق
ٌمٌز الطالب بٌن موقف   _

 صادق وموقف كذب
 

 
1. Apply sequencing in coding 
2. Apply Loops in coding 
 

 االحد
 صفً

مراجعت درس المىاطه البيئيت 

  البريت
 مادة التربٌة االخالقٌة 021مراجعت األعداد دتى 

 درس االهتمام باالخرٌن
صفً : نتحدث الطالب 

االهتمام عن كٌفٌة 
 باالخرٌن
 68واجب :ص

 درس أن نكون صادقٌن
صفً ٌتحدث الطالب لماذا 

ٌجب علٌنا ان نكون 
 صادقٌن
 79واجب: ص
 6نشاط 
 

          Hour of code 
 

Period 1 
Sequencing 

 
------------------ 

Period 2 
Loop 
 

 واجب
رسم األرض العشبٌة والغابة 

  والصحراء
- 

 االثنٌن
 صفً

مراجعة درس المواطن البٌئٌة 
  المائٌة

 مراجعت مقبروت األعداد

 -  رسم البحٌرة والمحٌط واجب

 الثالثاء
 صفً

مراجعة درس لماذا تعٌش 
 الحٌوانات والنباتات معا

 مراجعت جمع العشراث واآلدبد

 واجب
البحث فً االنترنت عن الحٌوانات 

  المنقرضة
- 

 األربعاء
 مراجعت طرح العشراث واآلدبد  عامةمراجعة  صفً

 -  واجب

 الخمٌس
 مراجعت الجمع مع إعبدة التجميع  صفً

 -  واجب
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  25/ 3/  0202إلــى        02/  3/ 0202مــن     الخطة االسبوعٌة
 (ج)   األولالصف والشعبة: 

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 التعلمنواتج 
 
 

 الــٌـــوم

 -يتعرف  قصت الىبي صبلخ عليه الضالم  -
 اثرائي 

يه بعض األعمبل الصبلذت في شهر بي -

 رمضبن 
 

 ٌقرأ قراءة جهرٌة صحٌحة 
 

 ٌمٌز بٌن الصوت الطوٌل والصوت القصٌر

To read some stories . 
To review all the previous sounds .  

Reading: Students will read some short stories .(  The teacher will 
provide the stories)  

Writing : students will write meaningful sentences using some given 
words .  

 االحد
 صفً

 -الٌوم األول : رحلة إفتراضٌة لبٌت هللا الحرام 
  متابعة وأنشطة -الكعبة 

 
 

+  -الٌوم الثانً : قصة صالح علٌه السالم 
 مراجعة سورة الشمس

 
 

 الٌوم الثالث: كٌف نستقبل رمضان؟          

 متابعة حرف الٌاء 
Short story1 ( To be provided by the teacher ) 
Students will read the story and answer the questions . 
 

  .Practice reading the story as the teacher will upload it on teams  واجب

 االثنٌن
 قصة خارجٌة )قراءة فهم واستٌعاب( صفً

Short story2 ( To be provided by the teacher ) 
Students will read the story and answer the questions . 
 
 

 .Practice reading the story as the teacher will upload it on teams  واجب

 الثالثاء
 مراجعة الصوت القصٌر والصوت الطوٌل  صفً

Short story3 ( To be provided by the teacher ) 
Students will read the story and answer the questions . 
 

 .Practice reading the story as the teacher will upload it on teams  واجب

 األربعاء
 قصة خارجٌة قراءة ومناقشة  صفً

Writing : students will write some meaningful sentences using some 
given words by the teacher  

  Complete the online activity  واجب

 الخمٌس
 General Revision for the skills that we have learned in Term2 مراجعة عامة على مهارات الفصل الثانً  صفً

 ................................................................…  واجب
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 ))ج األولتابع الصف والشعبة :

 الرٌاضٌات العلوم المادة
الدراسات االجتماعٌة والتربٌة 

 األخالقٌة
 التصمٌم والتكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

  يميز بيه المىاطه البيئيت البريت

  يميز بيه المىاطه البيئيت المبئيت

يىضخ لمبذا تعيش الذيىاوبث 

 والىببتبث معب

 021يكتب األعداد دتى 

 يجمع عدديه برقميه

 يطرح عدديه برقميه

 
ٌتعرف الطالب علً _ 

 مفهوم االهتمام
ٌقترح الطالب كٌف نهتم _

 باالخرٌن
علً  ٌتعرف الطالب _

 مفهوم الصدق
ٌمٌز الطالب بٌن موقف   _

 صادق وموقف كذب
 

 
1. Apply sequencing in coding 
2. Apply Loops in coding 
 

 االحد
 صفً

مراجعت درس المىاطه البيئيت 

  البريت
 مادة التربٌة االخالقٌة 021مراجعت األعداد دتى 

 درس االهتمام باالخرٌن
صفً : نتحدث الطالب 

االهتمام عن كٌفٌة 
 باالخرٌن
 68واجب :ص

 درس أن نكون صادقٌن
صفً ٌتحدث الطالب لماذا 

ٌجب علٌنا ان نكون 
 صادقٌن
 79واجب: ص
 6نشاط 
 

          Hour of code 
 

Period 1 
Sequencing 

 
------------------ 

Period 2 
Loop 
 

 واجب
رسم األرض العشبٌة والغابة 

  والصحراء
- 

 االثنٌن
 صفً

مراجعة درس المواطن البٌئٌة 
  المائٌة

 مراجعت مقبروت األعداد

 -  رسم البحٌرة والمحٌط واجب

 الثالثاء
 صفً

مراجعة درس لماذا تعٌش 
 الحٌوانات والنباتات معا

 مراجعت جمع العشراث واآلدبد

 واجب
البحث فً االنترنت عن الحٌوانات 

  المنقرضة
- 

 األربعاء
 مراجعت طرح العشراث واآلدبد  عامةمراجعة  صفً

 -  واجب

 الخمٌس
 مراجعت الجمع مع إعبدة التجميع  صفً

 -  واجب
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  3/25/  0202إلــى        02/  3/ 0202مــن     الخطة االسبوعٌة  

 ( د)  األولالصف والشعبة: 

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 التعلمنواتج 
 
 

 الــٌـــوم

 -يتعرف  قصت الىبي صبلخ عليه الضالم  -
 اثرائي 

يه بعض األعمبل الصبلذت في شهر بي -

 رمضبن 
 

 ٌقرأ قراءة جهرٌة صحٌحة 
 

 ٌمٌز بٌن الصوت الطوٌل والصوت القصٌر

To read some stories . 
To review all the previous sounds .  

Reading: Students will read some short stories .(  The teacher will 
provide the stories)  

Writing : students will write meaningful sentences using some given 
words .  

 االحد
 صفً

 -الٌوم األول : رحلة إفتراضٌة لبٌت هللا الحرام 
  متابعة وأنشطة -الكعبة 

 
 

+  -الٌوم الثانً : قصة صالح علٌه السالم 
 مراجعة سورة الشمس

 
 

 الٌوم الثالث: كٌف نستقبل رمضان؟          

 متابعة حرف الٌاء 
Short story1 ( To be provided by the teacher ) 
Students will read the story and answer the questions . 
 

  .Practice reading the story as the teacher will upload it on teams  واجب

 االثنٌن
 قصة خارجٌة )قراءة فهم واستٌعاب( صفً

Short story2 ( To be provided by the teacher ) 
Students will read the story and answer the questions . 
 
 

 .Practice reading the story as the teacher will upload it on teams  واجب

 الثالثاء
 مراجعة الصوت القصٌر والصوت الطوٌل  صفً

Short story3 ( To be provided by the teacher ) 
Students will read the story and answer the questions . 
 

 .Practice reading the story as the teacher will upload it on teams  واجب

 األربعاء
 قصة خارجٌة قراءة ومناقشة  صفً

Writing : students will write some meaningful sentences using some 
given words by the teacher  

  Complete the online activity  واجب

 الخمٌس
 General Revision for the skills that we have learned in Term2 مراجعة عامة على مهارات الفصل الثانً  صفً

 ................................................................…  واجب
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  ))د األولتابع الصف والشعبة :

 الرٌاضٌات العلوم المادة
الدراسات االجتماعٌة والتربٌة 

 األخالقٌة
 التصمٌم والتكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

  يميز بيه المىاطه البيئيت البريت

  يميز بيه المىاطه البيئيت المبئيت

يىضخ لمبذا تعيش الذيىاوبث 

 والىببتبث معب

 021يكتب األعداد دتى 

 يجمع عدديه برقميه

 يطرح عدديه برقميه

 
ٌتعرف الطالب علً _ 

 مفهوم االهتمام
ٌقترح الطالب كٌف نهتم _

 باالخرٌن
علً  ٌتعرف الطالب _

 مفهوم الصدق
ٌمٌز الطالب بٌن موقف   _

 صادق وموقف كذب
 

 
1. Apply sequencing in coding 
2. Apply Loops in coding 
 

 االحد
 صفً

مراجعت درس المىاطه البيئيت 

  البريت
 مادة التربٌة االخالقٌة 021مراجعت األعداد دتى 

 درس االهتمام باالخرٌن
صفً : نتحدث الطالب 

االهتمام عن كٌفٌة 
 باالخرٌن
 68واجب :ص

 درس أن نكون صادقٌن
صفً ٌتحدث الطالب لماذا 

ٌجب علٌنا ان نكون 
 صادقٌن
 79واجب: ص
 6نشاط 
 

          Hour of code 
 

Period 1 
Sequencing 

 
------------------ 

Period 2 
Loop 
 

 واجب
رسم األرض العشبٌة والغابة 

  والصحراء
- 

 االثنٌن
 صفً

مراجعة درس المواطن البٌئٌة 
  المائٌة

 مراجعت مقبروت األعداد

 -  رسم البحٌرة والمحٌط واجب

 الثالثاء
 صفً

مراجعة درس لماذا تعٌش 
 الحٌوانات والنباتات معا

 مراجعت جمع العشراث واآلدبد

 واجب
البحث فً االنترنت عن الحٌوانات 

  المنقرضة
- 

 األربعاء
 مراجعت طرح العشراث واآلدبد  عامةمراجعة  صفً

 -  واجب

 الخمٌس
 مراجعت الجمع مع إعبدة التجميع  صفً

 -  واجب
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 3/25/  0202إلــى        02/  3/ 0202مــن     الخطة االسبوعٌة

 ( هـ)  األولالصف والشعبة: 

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 -يتعرف  قصت الىبي صبلخ عليه الضالم  -
 اثرائي 

يه بعض األعمبل الصبلذت في شهر بي -

 رمضبن 
 

 ٌقرأ قراءة جهرٌة صحٌحة 
 

 ٌمٌز بٌن الصوت الطوٌل والصوت القصٌر

To read some stories . 
To review all the previous sounds .  

Reading: Students will read some short stories .(  The teacher will 
provide the stories)  

Writing : students will write meaningful sentences using some given 
words .  

 االحد
 صفً

 -الٌوم األول : رحلة إفتراضٌة لبٌت هللا الحرام 
  متابعة وأنشطة -الكعبة 

 
 

+  -الٌوم الثانً : قصة صالح علٌه السالم 
 مراجعة سورة الشمس

 
 

 الٌوم الثالث: كٌف نستقبل رمضان؟          

 متابعة حرف الٌاء 
Short story1 ( To be provided by the teacher ) 
Students will read the story and answer the questions . 
 

  .Practice reading the story as the teacher will upload it on teams  واجب

 االثنٌن
 قصة خارجٌة )قراءة فهم واستٌعاب( صفً

Short story2 ( To be provided by the teacher ) 
Students will read the story and answer the questions . 
 
 

 .Practice reading the story as the teacher will upload it on teams  واجب

 الثالثاء
 مراجعة الصوت القصٌر والصوت الطوٌل  صفً

Short story3 ( To be provided by the teacher ) 
Students will read the story and answer the questions . 
 

 .Practice reading the story as the teacher will upload it on teams  واجب

 األربعاء
 قصة خارجٌة قراءة ومناقشة  صفً

Writing : students will write some meaningful sentences using some 
given words by the teacher  

  Complete the online activity  واجب

 الخمٌس
 General Revision for the skills that we have learned in Term2 مراجعة عامة على مهارات الفصل الثانً  صفً

 ................................................................…  واجب

 



 

QM-259-F3 

kh 

 )) هـ األولتابع الصف والشعبة :

 الرٌاضٌات العلوم المادة
الدراسات االجتماعٌة والتربٌة 

 األخالقٌة
 التصمٌم والتكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

  يميز بيه المىاطه البيئيت البريت

  يميز بيه المىاطه البيئيت المبئيت

يىضخ لمبذا تعيش الذيىاوبث 

 والىببتبث معب

 021يكتب األعداد دتى 

 يجمع عدديه برقميه

 يطرح عدديه برقميه

 
ٌتعرف الطالب علً _ 

 مفهوم االهتمام
ٌقترح الطالب كٌف نهتم _

 باالخرٌن
علً  ٌتعرف الطالب _

 مفهوم الصدق
ٌمٌز الطالب بٌن موقف   _

 صادق وموقف كذب
 

 
1. Apply sequencing in coding 
2. Apply Loops in coding 
 

 االحد
 صفً

مراجعت درس المىاطه البيئيت 

  البريت
 مادة التربٌة االخالقٌة 021مراجعت األعداد دتى 

 درس االهتمام باالخرٌن
صفً : نتحدث الطالب 

االهتمام عن كٌفٌة 
 باالخرٌن
 68واجب :ص

 درس أن نكون صادقٌن
صفً ٌتحدث الطالب لماذا 

ٌجب علٌنا ان نكون 
 صادقٌن
 79واجب: ص
 6نشاط 
 

          Hour of code 
 

Period 1 
Sequencing 

 
------------------ 

Period 2 
Loop 
 

 واجب
رسم األرض العشبٌة والغابة 

  والصحراء
- 

 االثنٌن
 صفً

مراجعة درس المواطن البٌئٌة 
  المائٌة

 مراجعت مقبروت األعداد

 -  رسم البحٌرة والمحٌط واجب

 الثالثاء
 صفً

مراجعة درس لماذا تعٌش 
 الحٌوانات والنباتات معا

 مراجعت جمع العشراث واآلدبد

 واجب
البحث فً االنترنت عن الحٌوانات 

  المنقرضة
- 

 األربعاء
 مراجعت طرح العشراث واآلدبد  عامةمراجعة  صفً

 -  واجب

 الخمٌس
 مراجعت الجمع مع إعبدة التجميع  صفً

 -  واجب

 



 

QM-259-F3 

kh 

 25/ 3/  0202إلــى        02/  3/ 0202مــن     الخطة االسبوعٌة

 ( و)   األولالصف والشعبة: 

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 -يتعرف  قصت الىبي صبلخ عليه الضالم  -
 اثرائي 

يه بعض األعمبل الصبلذت في شهر بي -

 رمضبن 
 

 ٌقرأ قراءة جهرٌة صحٌحة 
 

 ٌمٌز بٌن الصوت الطوٌل والصوت القصٌر

To read some stories . 
To review all the previous sounds .  

Reading: Students will read some short stories .(  The teacher will 
provide the stories)  

Writing : students will write meaningful sentences using some given 
words .  

 االحد
 صفً

 -الٌوم األول : رحلة إفتراضٌة لبٌت هللا الحرام 
  متابعة وأنشطة -الكعبة 

 
 

+  -الٌوم الثانً : قصة صالح علٌه السالم 
 مراجعة سورة الشمس

 
 

 الٌوم الثالث: كٌف نستقبل رمضان؟          

 متابعة حرف الٌاء 
Short story1 ( To be provided by the teacher ) 
Students will read the story and answer the questions . 
 

  .Practice reading the story as the teacher will upload it on teams  واجب

 االثنٌن
 قصة خارجٌة )قراءة فهم واستٌعاب( صفً

Short story2 ( To be provided by the teacher ) 
Students will read the story and answer the questions . 
 
 

 .Practice reading the story as the teacher will upload it on teams  واجب

 الثالثاء
 مراجعة الصوت القصٌر والصوت الطوٌل  صفً

Short story3 ( To be provided by the teacher ) 
Students will read the story and answer the questions . 
 

 .Practice reading the story as the teacher will upload it on teams  واجب

 األربعاء
 قصة خارجٌة قراءة ومناقشة  صفً

Writing : students will write some meaningful sentences using some 
given words by the teacher  

  Complete the online activity  واجب

 الخمٌس
 General Revision for the skills that we have learned in Term2 مراجعة عامة على مهارات الفصل الثانً  صفً

 ................................................................…  واجب

 

 



 

QM-259-F3 

kh 

 )) و األولتابع الصف والشعبة :

 الرٌاضٌات العلوم المادة
الدراسات االجتماعٌة والتربٌة 

 األخالقٌة
 التصمٌم والتكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

تطبيق القدراث المعرفيت  

لالجببت عه االصئلت والتذديبث 

 والروابظ

 021يكتب األعداد دتى 

 يجمع عدديه برقميه

 يطرح عدديه برقميه

 
ٌتعرف الطالب علً _ 

 مفهوم االهتمام
ٌقترح الطالب كٌف نهتم _

 باالخرٌن
ٌتعرف الطالب علً  _

 مفهوم الصدق
ٌمٌز الطالب بٌن موقف   _

 وموقف كذب صادق
 

 
1. Apply sequencing in coding 
2. Apply Loops in coding 
 

 االحد
 صفً

يبيه أيه تعيش الىببتبث 

المىاطه البيئيت والذيىاوبث 

  المبئيت والبريت

 021مراجعت األعداد دتى 
 مادة التربٌة االخالقٌة

 درس االهتمام باالخرٌن
صفً : نتحدث الطالب 

عن كٌفٌة االهتمام 
 باالخرٌن
 68واجب :ص

 درس أن نكون صادقٌن
صفً ٌتحدث الطالب لماذا 

ٌجب علٌنا ان نكون 
 صادقٌن
 79واجب: ص
 6نشاط 
 

          Hour of code 
 

Period 1 
Sequencing 

 
------------------ 

Period 2 
Loop 
 

 -  واجب

 االثنٌن
 مراجعت مقبروت األعداد يصف الطقش و الفصىل االربعت صفً

 -  واجب

 الثالثاء
 مراجعت جمع العشراث واآلدبد دورة الماء صفً

 -  واجب

 األربعاء
 صفً

تحدي الرسم لموضوع من اختٌار 
 الطالب

 مراجعت طرح العشراث واآلدبد

 -  واجب

 الخمٌس
 مراجعت الجمع مع إعبدة التجميع  صفً

 -  واجب

 



 

QM-259-F3 

kh 

 25/ 3/  0202إلــى        02/  3/ 0202مــن     الخطة االسبوعٌة

 ( ز)  األولالصف والشعبة: 

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 -يتعرف  قصت الىبي صبلخ عليه الضالم  -
 اثرائي 

يه بعض األعمبل الصبلذت في شهر بي -

 رمضبن 
 

 ٌقرأ قراءة جهرٌة صحٌحة 
 

 الصوت الطوٌل والصوت القصٌرٌمٌز بٌن 

To read some stories . 
To review all the previous sounds .  

Reading: Students will read some short stories .(  The teacher will 
provide the stories)  

Writing : students will write meaningful sentences using some given 
words .  

 االحد
 صفً

 -الٌوم األول : رحلة إفتراضٌة لبٌت هللا الحرام 
  متابعة وأنشطة -الكعبة 

 
 

+  -الٌوم الثانً : قصة صالح علٌه السالم 
 مراجعة سورة الشمس

 
 

 الٌوم الثالث: كٌف نستقبل رمضان؟          

 متابعة حرف الٌاء 
Short story1 ( To be provided by the teacher ) 
Students will read the story and answer the questions . 
 

  .Practice reading the story as the teacher will upload it on teams  واجب

 االثنٌن
 قصة خارجٌة )قراءة فهم واستٌعاب( صفً

Short story2 ( To be provided by the teacher ) 
Students will read the story and answer the questions . 
 
 

 .Practice reading the story as the teacher will upload it on teams  واجب

 الثالثاء
 مراجعة الصوت القصٌر والصوت الطوٌل  صفً

Short story3 ( To be provided by the teacher ) 
Students will read the story and answer the questions . 
 

 .Practice reading the story as the teacher will upload it on teams  واجب

 األربعاء
 قصة خارجٌة قراءة ومناقشة  صفً

Writing : students will write some meaningful sentences using some 
given words by the teacher  

  Complete the online activity  واجب

 الخمٌس
 General Revision for the skills that we have learned in Term2 مراجعة عامة على مهارات الفصل الثانً  صفً

 ................................................................…  واجب

 
 



 

QM-259-F3 

kh 

  )) ز األولتابع الصف والشعبة :

 الرٌاضٌات العلوم المادة
الدراسات االجتماعٌة والتربٌة 

 األخالقٌة
 التصمٌم والتكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

تطبيق القدراث المعرفيت  

والتذديبث لالجببت عه االصئلت 

 والروابظ

 021يكتب األعداد دتى 

 يجمع عدديه برقميه

 يطرح عدديه برقميه

 
ٌتعرف الطالب علً _ 

 مفهوم االهتمام
ٌقترح الطالب كٌف نهتم _

 باالخرٌن
ٌتعرف الطالب علً  _

 مفهوم الصدق
ٌمٌز الطالب بٌن موقف   _

 صادق وموقف كذب
 

 
1. Apply sequencing in coding 
2. Apply Loops in coding 
 

 االحد
 صفً

يبيه أيه تعيش الىببتبث 

المىاطه البيئيت والذيىاوبث 

  المبئيت والبريت

 021مراجعت األعداد دتى 
 مادة التربٌة االخالقٌة

 درس االهتمام باالخرٌن
صفً : نتحدث الطالب 

عن كٌفٌة االهتمام 
 باالخرٌن
 68واجب :ص

 درس أن نكون صادقٌن
لماذا صفً ٌتحدث الطالب 

ٌجب علٌنا ان نكون 
 صادقٌن
 79واجب: ص
 6نشاط 
 

          Hour of code 
 

Period 1 
Sequencing 

 
------------------ 

Period 2 
Loop 
 

 -  واجب

 االثنٌن
 مراجعت مقبروت األعداد يصف الطقش و الفصىل االربعت صفً

 -  واجب

 الثالثاء
 العشراث واآلدبدمراجعت جمع  دورة الماء صفً

 -  واجب

 األربعاء
 صفً

تحدي الرسم لموضوع من اختٌار 
 الطالب

 مراجعت طرح العشراث واآلدبد

 -  واجب

 الخمٌس
 مراجعت الجمع مع إعبدة التجميع  صفً

 -  واجب

 


