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  19/ 11/  0202إلــى        15/  11/ 0202مــن     الخطة االسبوعية  
 الصف والشعبة: األول  ) أ (

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يقزأ الحديث الشزيف  
 يستىتج ثىاة الزحمخ ثبلحيىان. 

 

  يقرأ  قراءة جهرية صحيحة
 

  واع التنوينيميز بين أن
 

 يميز بين الالم الشمسية والالم القمرية

To form meaningful sentences. 
To review the previous sounds. 

 االحد
 صفي

 :اليىم األول

  الحديث الشزيف -الزحمخ ثبلحيىان 

 

 101واجت ص 

 

  : اليىم الثبوي

 الزحمخ ثبلحيىان

 

 101+ 101واجت 

 

  اليىم الثبلث: مزاجعخ

  Phonics Review (Ss-Aa) واالستيعاب  الفهم و خارجية  لقياس مهارة القراءة قصة

  Complete the online activity  قراءة قصة خارجية من اختيار الطالب واجب

 االثنين
 Phonics Review (Tt-Pp)  الالم الشمسية والالم القمرية صفي

  Complete the online activity ............................… واجب

 الثالثاء
 Phonics review (Ii-Nn) أنواع التنوين والتركيز على تنوين الفتح صفي

 ...............................… واجب
Complete the online activity 
 

 األربعاء
 Phonics review (Mm-Dd) خارجيةقراءة  صفي

 ...............................................… واجب
Complete the online activity 
 

 الخميس

 صفي
مراجعة عامة )قراءة  + تحليل + ترتيب الكلمات لتكوين 

 (جملة مفيدة
Phonics Review (Oo-Ee) 

 .........................................… واجب
Complete the online activity 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 األول ) أ (تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 والتكنولوجياالتصميم 

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يظف خظبئض الثدييبد والطيىر
  يظف خظبئض الجزمبئيبد والزواحف

  يظف خظبئض الحشزاد واالسمبك

 
 وجمع عدديه ثأي تزتيت

 أعداد 3وجمع 
 8دد وطزح مه الع

 9وطزح مه العدد 

  يعبر الطالب عن
شعورة اتجاه 

 .االخرين

  يعدد الطالب انواع
 .المشاعر

  يميز الطالب بين
االشياء التي يحبها 
واالشياء التي ال 

 .يحبها

 
• Understand the project requirements. 
• Identify the materials needed. to 
complete the project. 
• Complete their final plan in detail. 
• Get started on their project. 

 

 االحد

 الجمع بأي ترتيب  مزاجعخ درس أوىاع الحيىاوبد صفي

 تربية اخالقية
درس أهمية التعبير عن 

 المشاعر
صفي التحدث عن أنواع 

 المشاعر
 

 الحصة الثانية
 درس أنا أحب أنا ال أحب
صفي المناقشة والحوار 

تي يحبها حول االشياء ال
 واالشياء التي ال يحبها

 
 

Unit 5 
 

 STREAM Project 
Design a car 

 

  واجب
 962-959ص 

 

 االثنين
 جمع ثالثة أعداد  الثدييات والطيور مراجعة درس  صفي

 -  رسم حيوانات عن الثدييات والطيور واجب

 الثالثاء
 أعداد 3ع اكمال درس جم  والزواحف مراجعة درس البرمائيات صفي

 واجب
رسم حيوانات عن الزواحف 

  والبرمائيات
 966-965ص

 األربعاء
 8الطرح من العدد   األسماك والحشراتمراجعة درس  صفي

 179-171ص   رسم حيوانات عن األسماك والحشرات واجب

 الخميس
  9الطرح من العدد   صفي

 178-177ص   واجب
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  19/ 11/  0202إلــى        15/  11/ 0202ن    مــ الخطة االسبوعية
 (بالصف والشعبة: األول  ) 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يقزأ الحديث الشزيف  
 يستىتج ثىاة الزحمخ ثبلحيىان. 

 

  يقرأ  قراءة جهرية صحيحة
 

  يميز بين أنواع التنوين
 

 الالم الشمسية والالم القمريةيميز بين 

To form meaningful sentences. 
To review the previous sounds. 

 االحد
 صفي

 :اليىم األول

  الحديث الشزيف -الزحمخ ثبلحيىان 

 

 101واجت ص 

 

  : اليىم الثبوي

 الزحمخ ثبلحيىان

 

 101+ 101واجت 

 

  اليىم الثبلث: مزاجعخ

  Phonics Review (Ss-Aa) قراءة و الفهم  واالستيعابقصة خارجية  لقياس مهارة ال

  Complete the online activity  قراءة قصة خارجية من اختيار الطالب واجب

 االثنين
 Phonics Review (Tt-Pp)  الالم الشمسية والالم القمرية صفي

  Complete the online activity ............................… واجب

 الثالثاء
 Phonics review (Ii-Nn) أنواع التنوين والتركيز على تنوين الفتح صفي

 ...............................… واجب
Complete the online activity 
 

 األربعاء
 Phonics review (Mm-Dd) قراءة خارجية صفي

 ...............................................… واجب
Complete the online activity 
 

 الخميس

 صفي
مراجعة عامة )قراءة  + تحليل + ترتيب الكلمات لتكوين 

 (جملة مفيدة
Phonics Review (Oo-Ee) 

 .........................................… واجب
Complete the online activity 
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 (بتابع الصف والشعبة :األول )

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يظف خظبئض الثدييبد والطيىر
  يظف خظبئض الجزمبئيبد والزواحف

  يظف خظبئض الحشزاد واالسمبك

 
 وجمع عدديه ثأي تزتيت

 أعداد 3وجمع 
 8وطزح مه العدد 
 9وطزح مه العدد 

  يعبر الطالب عن
شعورة اتجاه 

 .االخرين

  يعدد الطالب انواع
 .المشاعر

  يميز الطالب بين
االشياء التي يحبها 
واالشياء التي ال 

 .يحبها

 
• Understand the project requirements. 
• Identify the materials needed. to 
complete the project. 
• Complete their final plan in detail. 
• Get started on their project. 

 

 االحد

 الجمع بأي ترتيب  مزاجعخ درس أوىاع الحيىاوبد صفي

 تربية اخالقية
درس أهمية التعبير عن 

 المشاعر
صفي التحدث عن أنواع 

 المشاعر
 

 الحصة الثانية
 درس أنا أحب أنا ال أحب
صفي المناقشة والحوار 
حول االشياء التي يحبها 

 لتي ال يحبهاواالشياء ا

 
 

Unit 5 
 

 STREAM Project 
Design a car 

 

  واجب
 962-959ص 

 

 االثنين
 جمع ثالثة أعداد  مراجعة درس  الثدييات والطيور صفي

 -  رسم حيوانات عن الثدييات والطيور واجب

 الثالثاء
 أعداد 3اكمال درس جمع   مراجعة درس البرمائيات والزواحف صفي

 واجب
رسم حيوانات عن الزواحف 

  والبرمائيات
 966-965ص

 األربعاء
 8الطرح من العدد   مراجعة درس األسماك والحشرات صفي

 179-171ص   رسم حيوانات عن األسماك والحشرات واجب

 الخميس
  9الطرح من العدد   صفي

 178-177ص   واجب
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  19/ 11/  0202إلــى        15/  11/ 0202مــن     الخطة االسبوعية
 (جالصف والشعبة: األول  ) 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يقزأ الحديث الشزيف  
 يستىتج ثىاة الزحمخ ثبلحيىان. 

 

  يقرأ  قراءة جهرية صحيحة
 

  يميز بين أنواع التنوين
 

 م القمريةيميز بين الالم الشمسية والال

To form meaningful sentences. 
To review the previous sounds. 

 االحد
 صفي

 :اليىم األول

  الحديث الشزيف -الزحمخ ثبلحيىان 

 

 101واجت ص 

 

  : اليىم الثبوي

 الزحمخ ثبلحيىان

 

 101+ 101واجت 

 

  اليىم الثبلث: مزاجعخ

  Phonics Review (Ss-Aa) ستيعابقصة خارجية  لقياس مهارة القراءة و الفهم  واال

  Complete the online activity  قراءة قصة خارجية من اختيار الطالب واجب

 االثنين
 Phonics Review (Tt-Pp)  الالم الشمسية والالم القمرية صفي

  Complete the online activity ............................… واجب

 الثالثاء
 Phonics review (Ii-Nn) واع التنوين والتركيز على تنوين الفتحأن صفي

 ...............................… واجب
Complete the online activity 
 

 األربعاء
 Phonics review (Mm-Dd) قراءة خارجية صفي

 ...............................................… واجب
Complete the online activity 
 

 الخميس

 صفي
مراجعة عامة )قراءة  + تحليل + ترتيب الكلمات لتكوين 

 (جملة مفيدة
Phonics Review (Oo-Ee) 

 .........................................… واجب
Complete the online activity 
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 ( جتابع الصف والشعبة :األول )

 الرياضيات العلوم المادة
لدراسات االجتماعية والتربية ا

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يظف خظبئض الثدييبد والطيىر
  يظف خظبئض الجزمبئيبد والزواحف

  يظف خظبئض الحشزاد واالسمبك

 
 وجمع عدديه ثأي تزتيت

 أعداد 3وجمع 
 8وطزح مه العدد 
 9وطزح مه العدد 

  يعبر الطالب عن
عورة اتجاه ش

 .االخرين

  يعدد الطالب انواع
 .المشاعر

  يميز الطالب بين
االشياء التي يحبها 
واالشياء التي ال 

 .يحبها

 
• Understand the project requirements. 
• Identify the materials needed. to 
complete the project. 
• Complete their final plan in detail. 
• Get started on their project. 

 

 االحد

 الجمع بأي ترتيب  مزاجعخ درس أوىاع الحيىاوبد صفي

 تربية اخالقية
درس أهمية التعبير عن 

 المشاعر
صفي التحدث عن أنواع 

 المشاعر
 

 الحصة الثانية
 درس أنا أحب أنا ال أحب
صفي المناقشة والحوار 
حول االشياء التي يحبها 
 واالشياء التي ال يحبها

 
 

t 5Uni 
 

 STREAM Project 
Design a car 

 

  واجب
 962-959ص 

 

 االثنين
 جمع ثالثة أعداد  مراجعة درس  الثدييات والطيور صفي

 -  رسم حيوانات عن الثدييات والطيور واجب

 الثالثاء
 أعداد 3اكمال درس جمع   مراجعة درس البرمائيات والزواحف صفي

 واجب
واحف رسم حيوانات عن الز

  والبرمائيات
 966-965ص

 األربعاء
 8الطرح من العدد   مراجعة درس األسماك والحشرات صفي

 179-171ص   رسم حيوانات عن األسماك والحشرات واجب

 الخميس
  9الطرح من العدد   صفي

 178-177ص   واجب
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  19/ 11 / 0202إلــى        15/  11/ 0202مــن     الخطة االسبوعية
 ( دالصف والشعبة: األول  )

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يقزأ الحديث الشزيف  
 يستىتج ثىاة الزحمخ ثبلحيىان. 

 

 .يقرأ المتعلم قراءة جهرية صحيحة
 .يكتب المتعلم الكلمات والجمل كتابة صحيحة

 .الالم القمريةيميز بين الالم الشمسية و

To form meaningful sentences. 
To review the previous sounds. 

 االحد
 صفي

 :اليىم األول

  الحديث الشزيف -الزحمخ ثبلحيىان 

 

 101واجت ص 

 

  : اليىم الثبوي

 الزحمخ ثبلحيىان

 

 101+ 101واجت 

 

  اليىم الثبلث: مزاجعخ

  Phonics Review (Ss-Aa) الالم الشمسية والقمرية

  Complete the online activity كتابة كلمات بها الم شمسية وقمرية في دفتر النسخ واجب

 االثنين
 Phonics Review (Tt-Pp) التنوين صفي

  Complete the online activity  واجب

 الثالثاء
 Phonics review (Ii-Nn) االسم صفي

  واجب
Complete the online activity 
 

 األربعاء
 Phonics review (Mm-Dd) (مهارات كتابية )ترتيب كلمات لتكوين جمل صفي

  واجب
Complete the online activity 
 

 الخميس

 Phonics Review (Oo-Ee) (قراءة نصوص ) فهم مقروء صفي

  واجب
Complete the online activity 
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 ( دتابع الصف والشعبة :األول )

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يظف خظبئض الثدييبد والطيىر
  يظف خظبئض الجزمبئيبد والزواحف

  يظف خظبئض الحشزاد واالسمبك

 
 وجمع عدديه ثأي تزتيت

 أعداد 3وجمع 
 8وطزح مه العدد 
 9 وطزح مه العدد

  يعبر الطالب عن
شعورة اتجاه 

 .االخرين

  يعدد الطالب انواع
 .المشاعر

  يميز الطالب بين
االشياء التي يحبها 
واالشياء التي ال 

 .يحبها

 
• Understand the project requirements. 
• Identify the materials needed. to 
complete the project. 
• Complete their final plan in detail. 
• Get started on their project. 

 

 االحد

 الجمع بأي ترتيب  مزاجعخ درس أوىاع الحيىاوبد صفي

 تربية اخالقية
درس أهمية التعبير عن 

 المشاعر
صفي التحدث عن أنواع 

 المشاعر
 

 الحصة الثانية
 درس أنا أحب أنا ال أحب
صفي المناقشة والحوار 
حول االشياء التي يحبها 

 التي ال يحبهاواالشياء 

 
 

Unit 5 
 

 STREAM Project 
Design a car 

 

  واجب
 962-959ص 

 

 االثنين
 جمع ثالثة أعداد  مراجعة درس  الثدييات والطيور صفي

 -  رسم حيوانات عن الثدييات والطيور واجب

 الثالثاء
 أعداد 3اكمال درس جمع   مراجعة درس البرمائيات والزواحف صفي

 واجب
رسم حيوانات عن الزواحف 

  والبرمائيات
 966-965ص

 األربعاء
 8الطرح من العدد   مراجعة درس األسماك والحشرات صفي

 179-171ص   رسم حيوانات عن األسماك والحشرات واجب

 الخميس
  9الطرح من العدد   صفي

 178-177ص   واجب
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  19/ 11/  0202إلــى        15/  11/ 0202مــن     الخطة االسبوعية
 ( هـالصف والشعبة: األول  )

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يقزأ الحديث الشزيف  
 يستىتج ثىاة الزحمخ ثبلحيىان. 

 

 .يقرأ المتعلم قراءة جهرية صحيحة
 .يكتب المتعلم الكلمات والجمل كتابة صحيحة

 .بين الالم الشمسية والالم القمرية يميز

To form meaningful sentences. 
To review the previous sounds. 

 االحد
 صفي

 :اليىم األول

  الحديث الشزيف -الزحمخ ثبلحيىان 

 

 101واجت ص 

 

  : اليىم الثبوي

 الزحمخ ثبلحيىان

 

 101+ 101واجت 

 

  اليىم الثبلث: مزاجعخ

  Phonics Review (Ss-Aa) يةالالم الشمسية والقمر

  Complete the online activity كتابة كلمات بها الم شمسية وقمرية في دفتر النسخ واجب

 االثنين
 Phonics Review (Tt-Pp) التنوين صفي

  Complete the online activity  واجب

 الثالثاء
 Phonics review (Ii-Nn) االسم صفي

  واجب
Complete the online activity 
 

 األربعاء
 Phonics review (Mm-Dd) (مهارات كتابية )ترتيب كلمات لتكوين جمل صفي

  واجب
Complete the online activity 
 

 الخميس

 Phonics Review (Oo-Ee) (قراءة نصوص ) فهم مقروء صفي

  واجب
Complete the online activity 
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 (هـة :األول ) تابع الصف والشعب

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يظف خظبئض الثدييبد والطيىر
  يظف خظبئض الجزمبئيبد والزواحف

  يظف خظبئض الحشزاد واالسمبك

 
 وجمع عدديه ثأي تزتيت

 أعداد 3وجمع 
 8العدد وطزح مه 

 9وطزح مه العدد 

  يعبر الطالب عن
شعورة اتجاه 

 .االخرين

  يعدد الطالب انواع
 .المشاعر

  يميز الطالب بين
االشياء التي يحبها 
واالشياء التي ال 

 .يحبها

 
• Understand the project requirements. 
• Identify the materials needed. to 
complete the project. 
• Complete their final plan in detail. 
• Get started on their project. 

 

 االحد

 الجمع بأي ترتيب  مزاجعخ درس أوىاع الحيىاوبد صفي

 تربية اخالقية
درس أهمية التعبير عن 

 المشاعر
صفي التحدث عن أنواع 

 المشاعر
 

 الحصة الثانية
 درس أنا أحب أنا ال أحب
صفي المناقشة والحوار 

التي يحبها  حول االشياء
 واالشياء التي ال يحبها

 
 

Unit 5 
 

 STREAM Project 
Design a car 

 

  واجب
 962-959ص 

 

 االثنين
 جمع ثالثة أعداد  مراجعة درس  الثدييات والطيور صفي

 -  رسم حيوانات عن الثدييات والطيور واجب

 الثالثاء
 أعداد 3جمع  اكمال درس  مراجعة درس البرمائيات والزواحف صفي

 واجب
رسم حيوانات عن الزواحف 

  والبرمائيات
 966-965ص

 األربعاء
 8الطرح من العدد   مراجعة درس األسماك والحشرات صفي

 179-171ص   رسم حيوانات عن األسماك والحشرات واجب

 الخميس
  9الطرح من العدد   صفي

 178-177ص   واجب
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  19/ 11/  0202إلــى        15/  11/ 0202مــن     الخطة االسبوعية
 ( والصف والشعبة: األول  ) 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يقزأ الحديث الشزيف  
 يستىتج ثىاة الزحمخ ثبلحيىان. 

 

 .يقرأ المتعلم قراءة جهرية صحيحة
 .جمل كتابة صحيحةيكتب المتعلم الكلمات وال

 .يميز بين الالم الشمسية والالم القمرية

To form meaningful sentences. 
To review the previous sounds. 

 االحد
 صفي

 :اليىم األول

  الحديث الشزيف -الزحمخ ثبلحيىان 

 

 101واجت ص 

 

  : اليىم الثبوي

 الزحمخ ثبلحيىان

 

 101+ 101واجت 

 

  اليىم الثبلث: مزاجعخ

  Phonics Review (Ss-Aa) الالم الشمسية والقمرية

  Complete the online activity كتابة كلمات بها الم شمسية وقمرية في دفتر النسخ واجب

 االثنين
 Phonics Review (Tt-Pp) التنوين صفي

  Complete the online activity  واجب

 الثالثاء
 Phonics review (Ii-Nn) االسم صفي

  واجب
Complete the online activity 
 

 األربعاء
 Phonics review (Mm-Dd) (مهارات كتابية )ترتيب كلمات لتكوين جمل صفي

  واجب
Complete the online activity 
 

 الخميس

 Phonics Review (Oo-Ee) (قراءة نصوص ) فهم مقروء صفي

  واجب
Complete the online activity 
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 (وتابع الصف والشعبة :األول ) 

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

يتذكز خظبئض 

مجمىعبد الحيىاوبد 

  ومميزاتهب

 

 
 وجمع عدديه ثأي تزتيت

 أعداد 3وجمع 
 8وطزح مه العدد 
 9وطزح مه العدد 

 عبر الطالب عن ي
شعورة اتجاه 

 .االخرين

  يعدد الطالب انواع
 .المشاعر

  يميز الطالب بين
االشياء التي يحبها 
واالشياء التي ال 

 .يحبها

 
• Understand the project requirements. 
• Identify the materials needed. to 
complete the project. 
• Complete their final plan in detail. 
• Get started on their project. 

 

 االحد

 صفي
  4حل اسئلخ الىحدح 

 155 -152طفحخ 
 الجمع بأي ترتيب

 تربية اخالقية
درس أهمية التعبير عن 

 المشاعر
صفي التحدث عن أنواع 

 المشاعر
 

 الحصة الثانية
 درس أنا أحب أنا ال أحب
صفي المناقشة والحوار 
حول االشياء التي يحبها 

 التي ال يحبها واالشياء

 
 

Unit 5 
 

 STREAM Project 
Design a car 

 

  واجب
 962-959ص 

 

 االثنين
 جمع ثالثة أعداد مزاجعخ درس ومى الحيىاوبد صفي

 -  واجب

 الثالثاء
 صفي

 مراجعة درس أنواع الحيوانات
 (الزواحف -الطيور  -الثدييات  )

 أعداد 3اكمال درس جمع 

 966-965ص  واجب

 األربعاء
 صفي

 مراجعة درس أنواع الحيوانات
  (الحشرات -األسماك  -البرمائيات )

 
 8الطرح من العدد 

 179-171ص   واجب

 الخميس
  9الطرح من العدد   صفي

 178-177ص   واجب
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  19/ 11/  0202إلــى        15/  11/ 0202مــن     الخطة االسبوعية
 ( زل  )الصف والشعبة: األو

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يقزأ الحديث الشزيف  
 يستىتج ثىاة الزحمخ ثبلحيىان. 

 

 .يقرأ المتعلم قراءة جهرية صحيحة
 .يكتب المتعلم الكلمات والجمل كتابة صحيحة

 .يميز بين الالم الشمسية والالم القمرية

To form meaningful sentences. 
To review the previous sounds. 

 االحد
 صفي

 :اليىم األول

  الحديث الشزيف -الزحمخ ثبلحيىان 

 

 101واجت ص 

 

  : اليىم الثبوي

 الزحمخ ثبلحيىان

 

 101+ 101واجت 

 

  اليىم الثبلث: مزاجعخ

  Phonics Review (Ss-Aa) الالم الشمسية والقمرية

  Complete the online activity بها الم شمسية وقمرية في دفتر النسخكتابة كلمات  واجب

 االثنين
 Phonics Review (Tt-Pp) التنوين صفي

  Complete the online activity  واجب

 الثالثاء
 Phonics review (Ii-Nn) االسم صفي

  واجب
Complete the online activity 
 

 األربعاء
 Phonics review (Mm-Dd) (ابية )ترتيب كلمات لتكوين جملمهارات كت صفي

  واجب
Complete the online activity 
 

 الخميس

 Phonics Review (Oo-Ee) (قراءة نصوص ) فهم مقروء صفي

  واجب
Complete the online activity 
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 ( زتابع الصف والشعبة :األول ) 

 الرياضيات العلوم المادة
االجتماعية والتربية  الدراسات

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

يتذكز خظبئض 

مجمىعبد الحيىاوبد 

  ومميزاتهب

 

 
 وجمع عدديه ثأي تزتيت

 أعداد 3وجمع 
 8وطزح مه العدد 
 9وطزح مه العدد 

  يعبر الطالب عن
شعورة اتجاه 

 .االخرين

  يعدد الطالب انواع
 .المشاعر

  الطالب بين يميز
االشياء التي يحبها 
واالشياء التي ال 

 .يحبها

 
• Understand the project requirements. 
• Identify the materials needed. to 
complete the project. 
• Complete their final plan in detail. 
• Get started on their project. 

 

 االحد

 صفي
  4حل اسئلخ الىحدح 

 155 -152حخ طف
 الجمع بأي ترتيب

 تربية اخالقية
درس أهمية التعبير عن 

 المشاعر
صفي التحدث عن أنواع 

 المشاعر
 

 الحصة الثانية
 درس أنا أحب أنا ال أحب
صفي المناقشة والحوار 
حول االشياء التي يحبها 
 واالشياء التي ال يحبها

 
 

Unit 5 
 

 STREAM Project 
Design a car 

 

  واجب
 962-959ص 

 

 االثنين
 جمع ثالثة أعداد مزاجعخ درس ومى الحيىاوبد صفي

 -  واجب

 الثالثاء
 صفي

 مراجعة درس أنواع الحيوانات
 (الزواحف -الطيور  -الثدييات  )

 أعداد 3اكمال درس جمع 

 966-965ص  واجب

 األربعاء
 صفي

 مراجعة درس أنواع الحيوانات
  (الحشرات -األسماك  -البرمائيات )

 
 8الطرح من العدد 

 179-171ص   واجب

 الخميس
  9الطرح من العدد   صفي

 178-177ص   واجب

 


