
 

QM-119-F3 

  2020 / 09 /24  إلــى  2020 / 09 / 20   مــن   الخطة االسبوعٌة
 والشعبة : األول )أ(الصف 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 
 

ٌوضح مفهوم  -

 الصدق 
ٌقارن بٌن جزاء  -

 الصادق والكاذب 
-  

 ٌستمع الطالب إلى القصة 
 ٌقرأ الطالب قراءة جهرٌة صحٌحة
 ٌحلل الكلمات إلى حروف ومقاطع

 ٌمٌز بٌن الصوت القصٌر والطوٌل لحرف التاء.

To identify /i/ and /n/ sounds . 
To use the new words in meaningful sentences. 

 األحد
 صفً

الٌوم االول ; الصدق طرٌق 
 الجنة 
 43واجب ص
 

الٌوم الثانً ; الصدق طرٌق 
 الجنة 

 44تمارٌن الكتاب + ص
 

 الٌوم الثالث; أركان اإلسالم 
 حفظ الحدٌث الشرٌف 

  To identify /i/ sound and give examples about it مناقشة قصة تمسوح ٌحب التلوٌن

 38إلى صفحة  34قراءة  وحل تدرٌبات من كتاب اقرأ وتعلم من صفحة  واجب
Collect some of  Ii words and stick them in your 

copybook  

 االثنٌن
 الوعً الصوتً لحرف التاء صفً

To identify /n/ sound and use the new words in 
meaningful sentences  

 من كتاب الطالب 55قراءة صفحة  واجب
Collect some of Nn words and stick them in your 

copybook  

 الثالثاء
 التجرٌد الشفوي لحرف التاء صفً

Writing  
students will write the new words  

  Complete the Liveworksheet on teams  واجب

 األربعاء
 التمٌٌز بٌن الصوت القصٌر والطوٌل لحرف التاء صفً

Reading  

students will try to read the new words  

  Practice reading at home تٌن( فً دفتر النسخ -تْمر -تحلٌل كلمات ) كتاب  واجب

 الخمٌس
 قراءة من كتاب اقرأ وتعلم صفً

Review  

Students will review all the sounds that they have taken  

 --------------------------------------------------------------------------  واجب



 

QM-119-F3 

 تابع الصف والشعبة ; األول ) أ (

 الرياضيات العلوم المادة
 الدراسات االجتماعية
 والتربية األخالقية

 التصميم و التكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 
 

 ٌبٌن أوجه االختالف بٌن النباتات 
 ٌتعرف على أجزاء نباتات ٌمكن أكلها 

 ٌمثل عملٌة الجمع باألجزاء والكل

 ٌكتب جمل الجمع العددٌة 

 ٌجمع العدد صفر مع عدد آخر

ٌصف حاجته للعٌش ضمن   ●

 عائلته .
 
ٌوضح واجباته تجاه أسرته  ●

 ووطنه . 

.Use the six steps to design their 

dream house. 
•Understand the basic difference 
between reusing and recycling 
•Identify the main categories of 
waste 
•Sort waste to recyclable or 
trash 

 
 

 االحد
 صفً

ما أوجه االختالف بٌن النباتات  -االستكشاف 
 56ص  - 55ص 

 درس تمثٌل الجمع

 صفً ; واجباتً اتجاه وطنً .
 .39، 38الواجب ; ص 

Period 1 : 
SB:page 15 

AB:page 22-23 

 
 

Period 2: 
SB: page19-21 
AB:page 24-25 

 

 - احضار نباتات مختلفة  واجب

 االثنٌن
 اكمال درس تمثٌل الجمع 58ص  - 57النباتات مختلفة ص  كٌف تبدو صفً

 واجب
أوراق نباتات مختلفة  -احضار أزهار مختلفة 

 ساق رفٌعة وساق غلٌظة  -
 33ص  -32ص 

 الثالثاء
 صفً

ص  - 59أي جزء من النبات ٌمكنك أكله ص 
5:  

 درس جمل الجمع العددٌة

 واجب
 -مثل خس احضار أجزاء نباتات ٌمكن أكلها 

 ……..تفاح   -قرفة  -جوز الهند  -جزر 
- 

 األربعاء
 اكمال درس جمل الجمع العددٌة   62حل فكر وتحدث واكتب ص  صفً

 72ص -72ص   واجب

 الخمٌس
 درس جمع العدد صفر  صفً

 45ص - 44ص   واجب



 

QM-119-F3 

  2020 / 09 /24  إلــى  2020 / 09 / 20   مــن   الخطة االسبوعٌة
 (ب)والشعبة : األول الصف 

 
 المادة

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية

 نواتج التعلم
 
 
 

ٌوضح مفهوم  -

 الصدق 
ٌقارن بٌن جزاء  -

 الصادق والكاذب 
-  

 ٌستمع الطالب إلى القصة 
 ٌقرأ الطالب قراءة جهرٌة صحٌحة
 ٌحلل الكلمات إلى حروف ومقاطع

 لحرف التاء.ٌمٌز بٌن الصوت القصٌر والطوٌل 

To identify /i/ and /n/ sounds . 
To use the new words in meaningful sentences. 

 األحد
 صفً

الٌوم االول ; الصدق طرٌق 
 الجنة 
 43واجب ص
 

الٌوم الثانً ; الصدق طرٌق 
 الجنة 

 44تمارٌن الكتاب + ص
 

 الٌوم الثالث; أركان اإلسالم 
 حفظ الحدٌث الشرٌف 

  To identify /i/ sound and give examples about it تمسوح ٌحب التلوٌن مناقشة قصة

 38إلى صفحة  34قراءة  وحل تدرٌبات من كتاب اقرأ وتعلم من صفحة  واجب
Collect some of  Ii words and stick them in your 

copybook  

 االثنٌن
 الوعً الصوتً لحرف التاء صفً

To identify /n/ sound and use the new words in 
meaningful sentences  

 من كتاب الطالب 55قراءة صفحة  واجب
Collect some of Nn words and stick them in your 

copybook  

 الثالثاء
 التجرٌد الشفوي لحرف التاء صفً

Writing  
students will write the new words  

  Complete the Liveworksheet on teams  واجب

 األربعاء
 التمٌٌز بٌن الصوت القصٌر والطوٌل لحرف التاء صفً

Reading  

students will try to read the new words  

  Practice reading at home تٌن( فً دفتر النسخ -تْمر -تحلٌل كلمات ) كتاب  واجب

 الخمٌس
 اقرأ وتعلمقراءة من كتاب  صفً

Review  
Students will review all the sounds that they have taken  

 --------------------------------------------------------------------------  واجب



 

QM-119-F3 

 (بتابع الصف والشعبة : األول ) 

 الرياضيات العلوم المادة
 الدراسات االجتماعية
 والتربية األخالقية

 التصميم و التكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 
 

 ٌبٌن أوجه االختالف بٌن النباتات 
 ٌتعرف على أجزاء نباتات ٌمكن أكلها 

 ٌمثل عملٌة الجمع باألجزاء والكل

 ٌكتب جمل الجمع العددٌة 

 ٌجمع العدد صفر مع عدد آخر

ٌصف حاجته للعٌش ضمن   ●

 عائلته .
 
ٌوضح واجباته تجاه أسرته  ●

 ووطنه . 

.Use the six steps to design their 

dream house. 
•Understand the basic difference 
between reusing and recycling 
•Identify the main categories of 
waste 
•Sort waste to recyclable or 
trash 

 
 

 االحد
 صفً

ما أوجه االختالف بٌن النباتات  -االستكشاف 
 56ص  - 55ص 

 تمثٌل الجمعدرس 

 صفً ; واجباتً اتجاه وطنً .
 .39، 38الواجب ; ص 

Period 1 : 
SB:page 15 

AB:page 22-23 

 
 

Period 2: 
SB: page19-21 
AB:page 24-25 

 

 - احضار نباتات مختلفة  واجب

 االثنٌن
 اكمال درس تمثٌل الجمع 58ص  - 57كٌف تبدو النباتات مختلفة ص  صفً

 واجب
أوراق نباتات مختلفة  -احضار أزهار مختلفة 

 ساق رفٌعة وساق غلٌظة  -
 33ص  -32ص 

 الثالثاء
 صفً

ص  - 59أي جزء من النبات ٌمكنك أكله ص 
5:  

 درس جمل الجمع العددٌة

 واجب
 -احضار أجزاء نباتات ٌمكن أكلها مثل خس 

 ……..تفاح   -قرفة  -جوز الهند  -جزر 
- 

 األربعاء
 اكمال درس جمل الجمع العددٌة   62حل فكر وتحدث واكتب ص  صفً

 72ص -72ص   واجب

 الخمٌس
 درس جمع العدد صفر  صفً

 45ص - 44ص   واجب



 

QM-119-F3 

  2020 / 09 /24  إلــى  2020 / 09 / 20   مــن   الخطة االسبوعٌة
 (جالصف والشعبة : األول )

 English العربيةاللغة  التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 
 

ٌوضح مفهوم  -

 الصدق 
ٌقارن بٌن جزاء  -

 الصادق والكاذب 
-  

 ٌستمع الطالب إلى القصة 
 ٌقرأ الطالب قراءة جهرٌة صحٌحة
 ٌحلل الكلمات إلى حروف ومقاطع

 ٌمٌز بٌن الصوت القصٌر والطوٌل لحرف التاء.

To identify /i/ and /n/ sounds . 
To use the new words in meaningful sentences. 

 األحد
 صفً

الٌوم االول ; الصدق طرٌق 
 الجنة 
 43واجب ص
 

الٌوم الثانً ; الصدق طرٌق 
 الجنة 

 44تمارٌن الكتاب + ص
 

 الٌوم الثالث; أركان اإلسالم 
 حفظ الحدٌث الشرٌف 

  To identify /i/ sound and give examples about it مناقشة قصة تمسوح ٌحب التلوٌن

 38إلى صفحة  34قراءة  وحل تدرٌبات من كتاب اقرأ وتعلم من صفحة  واجب
Collect some of  Ii words and stick them in your 

copybook  

 االثنٌن
 الوعً الصوتً لحرف التاء صفً

To identify /n/ sound and use the new words in 
meaningful sentences  

 من كتاب الطالب 55قراءة صفحة  واجب
Collect some of Nn words and stick them in your 

copybook  

 الثالثاء
 التجرٌد الشفوي لحرف التاء صفً

Writing  
students will write the new words  

  Complete the Liveworksheet on teams  واجب

 األربعاء
 التمٌٌز بٌن الصوت القصٌر والطوٌل لحرف التاء صفً

Reading  

students will try to read the new words  

  Practice reading at home تٌن( فً دفتر النسخ -تْمر -تحلٌل كلمات ) كتاب  واجب

 الخمٌس
 اقرأ وتعلمقراءة من كتاب  صفً

Review  

Students will review all the sounds that they have taken  

 --------------------------------------------------------------------------  واجب



 

QM-119-F3 

 (جتابع الصف والشعبة : األول ) 
 

 الرياضيات العلوم المادة
 الدراسات االجتماعية

 األخالقيةوالتربية 
 التصميم و التكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 
 

 ٌبٌن أوجه االختالف بٌن النباتات 
 ٌتعرف على أجزاء نباتات ٌمكن أكلها 

 ٌمثل عملٌة الجمع باألجزاء والكل

 ٌكتب جمل الجمع العددٌة 

 ٌجمع العدد صفر مع عدد آخر

ٌصف حاجته للعٌش ضمن   ●

 عائلته .
 
ٌوضح واجباته تجاه أسرته  ●

 ووطنه . 

.Use the six steps to design their 

dream house. 
•Understand the basic difference 
between reusing and recycling 
•Identify the main categories of 
waste 
•Sort waste to recyclable or trash 

 
 

 االحد
 صفً

االختالف بٌن النباتات ما أوجه  -االستكشاف 

 56ص  - 55ص 
 درس تمثٌل الجمع

 صفً ; واجباتً اتجاه وطنً .
 .39، 38الواجب ; ص 

Period 1 : 
SB:page 15 

AB:page 22-23 

 
 

Period 2: 
SB: page19-21 
AB:page 24-25 

 

 - احضار نباتات مختلفة  واجب

 االثنٌن
 اكمال درس تمثٌل الجمع 58ص  - 57كٌف تبدو النباتات مختلفة ص  صفً

 واجب
أوراق نباتات مختلفة  -احضار أزهار مختلفة 

 ساق رفٌعة وساق غلٌظة  -
 33ص  -32ص 

 الثالثاء
 صفً

ص  - 59أي جزء من النبات ٌمكنك أكله ص 
5:  

 درس جمل الجمع العددٌة

 واجب
 -احضار أجزاء نباتات ٌمكن أكلها مثل خس 

 ……..تفاح   - قرفة -جوز الهند  -جزر 
- 

 األربعاء
 اكمال درس جمل الجمع العددٌة   62حل فكر وتحدث واكتب ص  صفً

 72ص -72ص   واجب

 الخمٌس
 درس جمع العدد صفر  صفً

 45ص - 44ص   واجب



 

QM-119-F3 

  2020 / 09 /24  إلــى  2020 / 09 / 20   مــن   الخطة االسبوعٌة
 (دالصف والشعبة : األول )

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 
 

ٌوضح مفهوم  -

 الصدق 
ٌقارن بٌن جزاء  -

 الصادق والكاذب 
-  

 ٌستمع الطالب إلى القصة 
 ٌقرأ الطالب قراءة جهرٌة صحٌحة
 ٌحلل الكلمات إلى حروف ومقاطع

 ٌمٌز بٌن الصوت القصٌر والطوٌل لحرف التاء.

To identify /i/ and /n/ sounds . 
To use the new words in meaningful sentences. 

 األحد
 صفً

الٌوم االول ; الصدق طرٌق 
 الجنة 
 43واجب ص
 

الٌوم الثانً ; الصدق طرٌق 
 الجنة 

 44تمارٌن الكتاب + ص
 

 الٌوم الثالث; أركان اإلسالم 
 حفظ الحدٌث الشرٌف 

  To identify /i/ sound and give examples about it التلوٌنمناقشة قصة تمسوح ٌحب 

 38إلى صفحة  34قراءة  وحل تدرٌبات من كتاب اقرأ وتعلم من صفحة  واجب
Collect some of  Ii words and stick them in your 

copybook  

 االثنٌن
 الوعً الصوتً لحرف التاء صفً

To identify /n/ sound and use the new words in 
meaningful sentences  

 من كتاب الطالب 55قراءة صفحة  واجب
Collect some of Nn words and stick them in your 

copybook  

 الثالثاء
 التجرٌد الشفوي لحرف التاء صفً

Writing  
students will write the new words  

  Complete the Liveworksheet on teams  واجب

 األربعاء
 التمٌٌز بٌن الصوت القصٌر والطوٌل لحرف التاء صفً

Reading  

students will try to read the new words  

  Practice reading at home تٌن( فً دفتر النسخ -تْمر -تحلٌل كلمات ) كتاب  واجب

 الخمٌس
 اقرأ وتعلمقراءة من كتاب  صفً

Review  

Students will review all the sounds that they have taken  

 --------------------------------------------------------------------------  واجب



 

QM-119-F3 

 (دتابع الصف والشعبة : األول ) 

 الرياضيات العلوم المادة
 الدراسات االجتماعية
 والتربية األخالقية

 التصميم و التكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 
 

 ٌبٌن أوجه االختالف بٌن النباتات 
 ٌتعرف على أجزاء نباتات ٌمكن أكلها 

 ٌمثل عملٌة الجمع باألجزاء والكل

 ٌكتب جمل الجمع العددٌة 

 ٌجمع العدد صفر مع عدد آخر

ٌصف حاجته للعٌش ضمن   ●

 عائلته .
 
ٌوضح واجباته تجاه أسرته  ●

 ووطنه . 

.Use the six steps to design their 

dream house. 
•Understand the basic difference 
between reusing and recycling 
•Identify the main categories of 
waste 
•Sort waste to recyclable or 
trash 

 
 

 االحد
 صفً

ما أوجه االختالف بٌن النباتات  -االستكشاف 
 56ص  - 55ص 

 تمثٌل الجمعدرس 

 صفً ; واجباتً اتجاه وطنً .
 .39، 38الواجب ; ص 

Period 1 : 
SB:page 15 

AB:page 22-23 

 
 

Period 2: 
SB: page19-21 
AB:page 24-25 

 

 - احضار نباتات مختلفة  واجب

 االثنٌن
 اكمال درس تمثٌل الجمع 58ص  - 57كٌف تبدو النباتات مختلفة ص  صفً

 واجب
أوراق نباتات مختلفة  -احضار أزهار مختلفة 

 ساق رفٌعة وساق غلٌظة  -
 33ص  -32ص 

 الثالثاء
 صفً

ص  - 59أي جزء من النبات ٌمكنك أكله ص 
5:  

 درس جمل الجمع العددٌة

 واجب
 -احضار أجزاء نباتات ٌمكن أكلها مثل خس 

 ……..تفاح   -قرفة  -جوز الهند  -جزر 
- 

 األربعاء
 اكمال درس جمل الجمع العددٌة   62حل فكر وتحدث واكتب ص  صفً

 72ص -72ص   واجب

 الخمٌس
 درس جمع العدد صفر  صفً

 45ص - 44ص   واجب



 

QM-119-F3 

  2020 / 09 /24  إلــى  2020 / 09 / 20   مــن   الخطة االسبوعٌة
 (هـالصف والشعبة : األول )

 
 المادة

 English العربيةاللغة  التربية اإلسالمية

 نواتج التعلم
 
 
 

ٌوضح مفهوم  -

 الصدق 
ٌقارن بٌن جزاء  -

 الصادق والكاذب 
-  

 ٌستمع الطالب إلى القصة 
 ٌقرأ الطالب قراءة جهرٌة صحٌحة
 ٌحلل الكلمات إلى حروف ومقاطع

 ٌمٌز بٌن الصوت القصٌر والطوٌل لحرف التاء.

To identify /i/ and /n/ sounds . 
To use the new words in meaningful sentences. 

 األحد
 صفً

الٌوم االول ; الصدق طرٌق 
 الجنة 
 43واجب ص
 

الٌوم الثانً ; الصدق طرٌق 
 الجنة 

 44تمارٌن الكتاب + ص
 

 الٌوم الثالث; أركان اإلسالم 
 حفظ الحدٌث الشرٌف 

  To identify /i/ sound and give examples about it مناقشة قصة تمسوح ٌحب التلوٌن

 38إلى صفحة  34قراءة  وحل تدرٌبات من كتاب اقرأ وتعلم من صفحة  واجب
Collect some of  Ii words and stick them in your 

copybook  

 االثنٌن
 الوعً الصوتً لحرف التاء صفً

To identify /n/ sound and use the new words in 
meaningful sentences  

 من كتاب الطالب 55قراءة صفحة  واجب
Collect some of Nn words and stick them in your 

copybook  

 الثالثاء
 التجرٌد الشفوي لحرف التاء صفً

Writing  
students will write the new words  

  Complete the Liveworksheet on teams  واجب

 األربعاء
 التمٌٌز بٌن الصوت القصٌر والطوٌل لحرف التاء صفً

Reading  

students will try to read the new words  

  Practice reading at home تٌن( فً دفتر النسخ -تْمر -تحلٌل كلمات ) كتاب  واجب

 الخمٌس
 اقرأ وتعلمقراءة من كتاب  صفً

Review  
Students will review all the sounds that they have taken  

 --------------------------------------------------------------------------  واجب



 

QM-119-F3 

 (هـتابع الصف والشعبة : األول ) 

 الرياضيات العلوم المادة
 الدراسات االجتماعية

 األخالقيةوالتربية 
 التصميم و التكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 
 

 ٌبٌن أوجه االختالف بٌن النباتات 
 ٌتعرف على أجزاء نباتات ٌمكن أكلها 

 ٌمثل عملٌة الجمع باألجزاء والكل

 ٌكتب جمل الجمع العددٌة 

 ٌجمع العدد صفر مع عدد آخر

ٌصف حاجته للعٌش ضمن   ●

 عائلته .
 
ٌوضح واجباته تجاه أسرته  ●

 ووطنه . 

.Use the six steps to design their 

dream house. 
•Understand the basic difference 
between reusing and recycling 
•Identify the main categories of 
waste 
•Sort waste to recyclable or 
trash 

 
 

 االحد
 صفً

االختالف بٌن النباتات ما أوجه  -االستكشاف 
 56ص  - 55ص 

 درس تمثٌل الجمع

 صفً ; واجباتً اتجاه وطنً .
 .39، 38الواجب ; ص 

Period 1 : 
SB:page 15 

AB:page 22-23 

 
 

Period 2: 
SB: page19-21 
AB:page 24-25 

 

 - احضار نباتات مختلفة  واجب

 االثنٌن
 اكمال درس تمثٌل الجمع 58ص  - 57كٌف تبدو النباتات مختلفة ص  صفً

 واجب
أوراق نباتات مختلفة  -احضار أزهار مختلفة 

 ساق رفٌعة وساق غلٌظة  -
 33ص  -32ص 

 الثالثاء
 صفً

ص  - 59أي جزء من النبات ٌمكنك أكله ص 
5:  

 درس جمل الجمع العددٌة

 واجب
 -احضار أجزاء نباتات ٌمكن أكلها مثل خس 

 ……..تفاح   - قرفة -جوز الهند  -جزر 
- 

 األربعاء
 اكمال درس جمل الجمع العددٌة   62حل فكر وتحدث واكتب ص  صفً

 72ص -72ص   واجب

 الخمٌس
 درس جمع العدد صفر  صفً

 45ص - 44ص   واجب
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  2020 / 09 /24  إلــى  2020 / 09 / 20   مــن   الخطة االسبوعٌة

  
 (والصف والشعبة : األول )

 
 المادة

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية

 نواتج التعلم
 
 
 

ٌوضح مفهوم  -

 الصدق 
ٌقارن بٌن جزاء  -

 الصادق والكاذب 
-  

 ٌستمع الطالب إلى القصة 
 ٌقرأ الطالب قراءة جهرٌة صحٌحة
 ٌحلل الكلمات إلى حروف ومقاطع

 ٌمٌز بٌن الصوت القصٌر والطوٌل لحرف التاء.

To identify /i/ and /n/ sounds . 
To use the new words in meaningful sentences. 

 األحد
 صفً

الٌوم االول ; الصدق طرٌق 
 الجنة 
 43واجب ص
 

الٌوم الثانً ; الصدق طرٌق 
 الجنة 

 44تمارٌن الكتاب + ص
 

 الٌوم الثالث; أركان اإلسالم 
 حفظ الحدٌث الشرٌف 

  To identify /i/ sound and give examples about it التلوٌنمناقشة قصة تمسوح ٌحب 

 38إلى صفحة  34قراءة  وحل تدرٌبات من كتاب اقرأ وتعلم من صفحة  واجب
Collect some of  Ii words and stick them in your 

copybook  

 االثنٌن
 الوعً الصوتً لحرف التاء صفً

To identify /n/ sound and use the new words in 
meaningful sentences  

 من كتاب الطالب 55قراءة صفحة  واجب
Collect some of Nn words and stick them in your 

copybook  

 الثالثاء
 التجرٌد الشفوي لحرف التاء صفً

Writing  
students will write the new words  

  Complete the Liveworksheet on teams  واجب

 األربعاء
 التمٌٌز بٌن الصوت القصٌر والطوٌل لحرف التاء صفً

Reading  

students will try to read the new words  

  Practice reading at home تٌن( فً دفتر النسخ -تْمر -تحلٌل كلمات ) كتاب  واجب

 الخمٌس
 اقرأ وتعلمقراءة من كتاب  صفً

Review  
Students will review all the sounds that they have taken  

 --------------------------------------------------------------------------  واجب
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 (وتابع الصف والشعبة : األول )

 الرياضيات العلوم المادة
 الدراسات االجتماعية
 والتربية األخالقية

 التصميم و التكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 
 

 ٌبٌن أوجه االختالف بٌن النباتات 
 ٌتعرف على أجزاء نباتات ٌمكن أكلها 

 ٌمثل عملٌة الجمع باألجزاء والكل

 ٌكتب جمل الجمع العددٌة 

 ٌجمع العدد صفر مع عدد آخر

ٌصف حاجته للعٌش ضمن   ●

 عائلته .
 
ٌوضح واجباته تجاه أسرته  ●

 ووطنه . 

.Use the six steps to design their 

dream house. 
•Understand the basic difference 
between reusing and recycling 
•Identify the main categories of 
waste 
•Sort waste to recyclable or 
trash 

 
 

 االحد
 صفً

ما أوجه االختالف بٌن النباتات  -االستكشاف 
 56ص  - 55ص 

 تمثٌل الجمعدرس 

 صفً ; واجباتً اتجاه وطنً .
 .39، 38الواجب ; ص 

Period 1 : 
SB:page 15 

AB:page 22-23 

 
 

Period 2: 
SB: page19-21 
AB:page 24-25 

 

 - احضار نباتات مختلفة  واجب

 االثنٌن
 اكمال درس تمثٌل الجمع 58ص  - 57كٌف تبدو النباتات مختلفة ص  صفً

 واجب
أوراق نباتات مختلفة  -احضار أزهار مختلفة 

 ساق رفٌعة وساق غلٌظة  -
 33ص  -32ص 

 الثالثاء
 صفً

ص  - 59أي جزء من النبات ٌمكنك أكله ص 
5:  

 درس جمل الجمع العددٌة

 واجب
 -احضار أجزاء نباتات ٌمكن أكلها مثل خس 

 ……..تفاح   -قرفة  -جوز الهند  -جزر 
- 

 األربعاء
 اكمال درس جمل الجمع العددٌة   62حل فكر وتحدث واكتب ص  صفً

 72ص -72ص   واجب

 الخمٌس
 درس جمع العدد صفر  صفً

 33ص - 33ص   واجب
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  2020 / 09 /24  إلــى  2020 / 09 / 20   مــن   الخطة االسبوعٌة
 (زالصف والشعبة : األول )

 
 المادة

 English العربيةاللغة  التربية اإلسالمية

 نواتج التعلم
 
 
 

ٌوضح مفهوم  -

 الصدق 
ٌقارن بٌن جزاء  -

 الصادق والكاذب 
-  

 ٌستمع الطالب إلى القصة 
 ٌقرأ الطالب قراءة جهرٌة صحٌحة
 ٌحلل الكلمات إلى حروف ومقاطع

 ٌمٌز بٌن الصوت القصٌر والطوٌل لحرف التاء.

To identify /i/ and /n/ sounds . 
To use the new words in meaningful sentences. 

 األحد
 صفً

الٌوم االول ; الصدق طرٌق 
 الجنة 
 43واجب ص
 

الٌوم الثانً ; الصدق طرٌق 
 الجنة 

 44تمارٌن الكتاب + ص
 

 الٌوم الثالث; أركان اإلسالم 
 حفظ الحدٌث الشرٌف 

  To identify /i/ sound and give examples about it مناقشة قصة تمسوح ٌحب التلوٌن

 38إلى صفحة  34قراءة  وحل تدرٌبات من كتاب اقرأ وتعلم من صفحة  واجب
Collect some of  Ii words and stick them in your 

copybook  

 االثنٌن
 الوعً الصوتً لحرف التاء صفً

To identify /n/ sound and use the new words in 
meaningful sentences  

 من كتاب الطالب 55قراءة صفحة  واجب
Collect some of Nn words and stick them in your 

copybook  

 الثالثاء
 التجرٌد الشفوي لحرف التاء صفً

Writing  
students will write the new words  

  Complete the Liveworksheet on teams  واجب

 األربعاء
 التمٌٌز بٌن الصوت القصٌر والطوٌل لحرف التاء صفً

Reading  

students will try to read the new words  

  Practice reading at home تٌن( فً دفتر النسخ -تْمر -تحلٌل كلمات ) كتاب  واجب

 الخمٌس
 اقرأ وتعلمقراءة من كتاب  صفً

Review  
Students will review all the sounds that they have taken  

 --------------------------------------------------------------------------  واجب



 

QM-119-F3 

 (زتابع الصف والشعبة : األول ) 

 الرياضيات العلوم المادة
 الدراسات االجتماعية
 والتربية األخالقية

 التصميم و التكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 
 

 ٌبٌن أوجه االختالف بٌن النباتات 
 ٌتعرف على أجزاء نباتات ٌمكن أكلها 

 ٌمثل عملٌة الجمع باألجزاء والكل

 ٌكتب جمل الجمع العددٌة 

 ٌجمع العدد صفر مع عدد آخر

ٌصف حاجته للعٌش ضمن   ●

 عائلته .
 
ٌوضح واجباته تجاه أسرته  ●

 ووطنه . 

.Use the six steps to design their 

dream house. 
•Understand the basic difference 
between reusing and recycling 
•Identify the main categories of 
waste 
•Sort waste to recyclable or 
trash 

 
 

 االحد
 صفً

ما أوجه االختالف بٌن النباتات  -االستكشاف 
 56ص  - 55ص 

 تمثٌل الجمعدرس 

 صفً ; واجباتً اتجاه وطنً .
 .39، 38الواجب ; ص 

Period 1 : 
SB:page 15 

AB:page 22-23 

 
 

Period 2: 
SB: page19-21 
AB:page 24-25 

 

 - احضار نباتات مختلفة  واجب

 االثنٌن
 اكمال درس تمثٌل الجمع 58ص  - 57كٌف تبدو النباتات مختلفة ص  صفً

 واجب
أوراق نباتات مختلفة  -احضار أزهار مختلفة 

 ساق رفٌعة وساق غلٌظة  -
 33ص  -32ص 

 الثالثاء
 صفً

ص  - 59أي جزء من النبات ٌمكنك أكله ص 
5:  

 درس جمل الجمع العددٌة

 واجب
 -احضار أجزاء نباتات ٌمكن أكلها مثل خس 

 ……..تفاح   -قرفة  -جوز الهند  -جزر 
- 

 األربعاء
 اكمال درس جمل الجمع العددٌة   62حل فكر وتحدث واكتب ص  صفً

 72ص -72ص   واجب

 الخمٌس
 درس جمع العدد صفر  صفً

 45ص - 44ص   واجب
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