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 15/ 10/  2020إلــى         11/  10/  2020مــن   الخطة االسبوعٌة  
 ( أ الصف والشعبة: األول  )

   

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 يذكز قصح يىنذ اننثي صهى هللا عهيه وسهى   ●

 يسرنرج صفاذه صهى هللا عهيه وسهى  ●

 

 أن بقرأ التلمٌذ قراءة صحٌحة 
 

مالحظة)أرجو إرسال كتاب اللغة العربٌة الجزء 
 الثانً مع الطالب (

_To Listen and identify each phoneme.  
_To read and understand the story and answer 
the questions 

 االحد
 صفً

 انيىو األول

 قصح يىنذ انزسىل )صهى هللا عهيه وسهى(
 

 25واجة ص
 

 انيىو انثاني

 يراتعح انقصح
 

 25واجة ص 
 

 

 انيىو انثانث

 أنشطح انذرس )يىنذ انزسىل )ص(
 

 

 25+ 25+22واجة ص
 

  Phonics قراءة نص حرف الخاء 

Students will review all letters  

 واجب
 Write one word in your note book for all the letters 011التدرٌب على قراءة النص صـ 

that we did Page 41                                            

 االثنٌن
 صفً

 Phonics - let’s Read متابعة حرف الخاء التجرٌد الشفوي والكتابً     

Students will read and review some vocabulary 

 واجب
 – Practice reading the words in your phonics book حل تدرٌبات حرف الخاء من كتاب أدرس فً البٌت
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 الثالثاء
 صفً

  Students will identify verbs من كتاب الطالب 001المراجعة الثانٌة ص 

 Complete the online activity 001نسخ الجمل صـ واجب

 األربعاء
 صفً

 Reading: Treasure Hunt – Pages 5-8  قصة حرف الدال 

Students will listen, read & understand the story and 
try to answer the questions 

  Practice reading the story at home  .…………………………… واجب

 الخمٌس
 صفً

 Writing: Anchor Page 11 متابعة حرف الدال 

Students will write the new words and complete the 
activity  

 واجب
حل تدرٌبات حرف الدال من كتاب أدرس فً        

 البٌت
Writing: Anchor Page 11 
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 (أ تابع الصف والشعبة :األول ) 

 التصمٌم و التكنولوجٌا االجتماعٌة والتربٌة األخالقٌة الدراسات الرٌاضٌات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

الغابت ,يتعرف على هفهوم الظحراء -

 الوٌطقت القطبيت , الوطيرة 
, يويز خظائض ًباتاث الظحراء  -

 الوٌطقت القطبيت , الغابت الوطيرة 

ٌجد الطالب الجزء الناقص من العدد  -
01 

ٌحدد الطالب العبارة الصحٌحة  -
 والخطأ 

 ٌكون الطالب قصة طرح -

ى يتعرف الطالب على األهاكي  الرئيسيت  -

 الووجودة في الحي
 يحذد الطالب األهاكي التي توجذ حوله -
 يستٌتج الطالب أهويت الجهاث االطليت االربعت -

 يحذد الطالب  اإلهاراث السبع على الخريطت

•Understand what loops are 
•Identify situations where loops can 
be applied 
•Apply loops to repeating elements 
------------------ 
•Identify tech devices and their uses 
•Understand how people can harm 
you 
•Understand what to and what not to 
do on your device 

 االحد
 صفً

هارا يحذث إرا لن تحظل  -االستكشاف 

 48ًبتت على الواء ص 

 01درس اٌجاد األجزاء الناقصة من العدد 

 الحصة األولى
 درس اإلمارات أسرتنا الكبٌرة 

تحدث عن األماكن التً توجد صفً  : ي

 حوله

رسم أٌن تعٌش واألماكن التً واجب :  أ

 توجد حولك

 الحصة الثانٌة
على ٌحدد الطالب اإلمارات السبع  :صفً 

 الخرٌطة
 واي إمارة ٌعٌش

 

Loops 
SB: 34-36 
AB: 47-51 

 
Safety Rules 
SB: 39-43 

AB: 53-55 

 واجب
 48-48ص  

 االثنٌن
 صفً

 درس العبارات الصحٌحة والخطأ  68 -  68أٌن تعٌش النباتات ص 

 واجب
رسم نباتات تعٌش فً الصحراء ونباتات 

 تعٌش فً الغابة المطٌرة 

 19 - 10ص 

 الثالثاء
 صفً

كٌف ٌمكن أن تعٌش النباتات فً جو بارد 
 61 - 66؟ ص 

درس قصص الطرح )كتاب الرٌاضٌات 
 (9الجزء 

 ------ رسم نباتات تعٌش فً المنطقة القطبٌة  واجب

 األربعاء
 اكمال درس قصص الطرح  18 - 19ص  3حل مراجعة الوحدة  صفً

 واجب
 118 - 111ص  18 - 19حل ص 

 الخمٌس
  صفً

 درس توثيل الطرح 

  واجب
----- 
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مالحظة)أرجو إرسال كتاب اللغة العربٌة الجزء 
 الثانً مع الطالب (

_To Listen and identify each phoneme.  
_To read and understand the story and answer 
the questions  

 االحد
 صفً

 انيىو األول

 قصح يىنذ انزسىل )صهى هللا عهيه وسهى(
 

 25واجة ص
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 25واجة ص 
 

 

 انيىو انثانث
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 25+ 25+22واجة ص
 

  Phonics قراءة نص حرف الخاء 

Students will review all letters  

 واجب
 Write one word in your note book for all the letters 011التدرٌب على قراءة النص صـ 

that we did Page 41                                            

 االثنٌن
 صفً

 Phonics - let’s Read متابعة حرف الخاء التجرٌد الشفوي والكتابً     

Students will read and review some vocabulary 

 واجب
 – Practice reading the words in your phonics book حل تدرٌبات حرف الخاء من كتاب أدرس فً البٌت
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 الثالثاء
 صفً

  Students will identify verbs من كتاب الطالب 001ص  المراجعة الثانٌة

 Complete the online activity 001نسخ الجمل صـ واجب

 األربعاء
 صفً

 Reading: Treasure Hunt – Pages 5-8  قصة حرف الدال 

Students will listen, read & understand the story and 
try to answer the questions 

 واجب
…………………………….  Practice reading the story at home  

 الخمٌس
 صفً

 Writing: Anchor Page 11 متابعة حرف الدال 

Students will write the new words and complete the 
activity  

 واجب
حل تدرٌبات حرف الدال من كتاب أدرس فً        

 البٌت
Writing: Anchor Page 11 
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 تابع الصف والشعبة :األول ) ب (

 التصمٌم و التكنولوجٌا الدراسات االجتماعٌة والتربٌة األخالقٌة الرٌاضٌات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

الغابت ,يتعرف على هفهوم الظحراء -

 الوٌطقت القطبيت , الوطيرة 
, يويز خظائض ًباتاث الظحراء  -

 الوٌطقت القطبيت , الغابت الوطيرة 

ٌجد الطالب الجزء الناقص من العدد  -
01 

ٌحدد الطالب العبارة الصحٌحة  -
 والخطأ 

 ٌكون الطالب قصة طرح -

ى يتعرف الطالب على األهاكي  الرئيسيت  -

 الووجودة في الحي
 يحذد الطالب األهاكي التي توجذ حوله -
 أهويت الجهاث االطليت االربعت يستٌتج الطالب -

 يحذد الطالب  اإلهاراث السبع على الخريطت

•Understand what loops are 
•Identify situations where loops can 
be applied 
•Apply loops to repeating elements 
------------------ 
•Identify tech devices and their uses 
•Understand how people can harm 
you 
•Understand what to and what not to 
do on your device  
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 درس اإلمارات أسرتنا الكبٌرة 

تحدث عن األماكن التً توجد صفً  : ي

 حوله

رسم أٌن تعٌش واألماكن التً واجب :  أ

 توجد حولك

 الحصة الثانٌة
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 الخرٌطة
 واي إمارة ٌعٌش

 

Loops 
SB: 34-36 
AB: 47-51 

 
Safety Rules 

SB: 39-43 
AB: 53-55 

 واجب
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 الثالثاء
 صفً
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 واجب
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  واجب
----- 
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 صفً
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 صفً
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Students will write the new words and complete the 
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 15/ 10/  2020إلــى         11/  10/  2020مــن   الخطة االسبوعٌة  
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 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 يذكز قصح يىنذ اننثي صهى هللا عهيه وسهى   ●

 يسرنرج صفاذه صهى هللا عهيه وسهى  ●

 

 يقزأ انًرعهى قزاءج جهزيح صحيحح. 

  يًيز تين انصىخ انقصيز وانطىيم. 

 يحهم انكهًاخ إنى حزوف ويقاطع. 

_To Listen and identify each phoneme.  
_To read and understand the story and answer 
the questions  

 االحد
 صفً

 انيىو األول

 قصح يىنذ انزسىل )صهى هللا عهيه وسهى(
 

 25واجة ص
 

 انيىو انثاني

 يراتعح انقصح
 

 25واجة ص 
 

 

 انيىو انثانث

 أنشطح انذرس )يىنذ انزسىل )ص(
 

 

 25+ 25+22واجة ص
 

 

 45حم ذذريثاخ كراب أدرس في انثيد ين صفحح 
 (حزف انجيى) 45إنى صفحح 

Phonics  

Students will review all letters  

 واجب
 Write one word in your note book for all the letters (قزاءج) حزف انخاء 

that we did Page 41                                            

 االثنٌن
 صفً

كراتح كهًاخ تها حزف انحاء في دفرز اننسخ 

 وذىظيفها في جًم

Phonics - let’s Read 

Students will read and review some vocabulary 

 واجب
 – Practice reading the words in your phonics book متابعة حرف الخاء 
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 الثالثاء
 صفً

  Students will identify verbs من كتاب الطالب 011قراءة صفحة 

 Complete the online activity التجرٌد الشفوي ) حرف الخاء( واجب

 األربعاء
 صفً

  Reading: Treasure Hunt – Pages 5-8 

Students will listen, read & understand the story 

and try to answer the questions 

  Practice reading the story at home الصوت الطوٌل لحرف الخاء وكتابة الحرف واجب

 الخمٌس
 صفً

 قراءة من كتاب اقرأ وتعلم ) حرف الخاء ( وحل
 التدرٌبات

Writing: Anchor Page 11 

Students will write the new words and complete 
the activity  

 واجب
 45حم ذذريثاخ كراب أدرس في انثيد ين صفحح 

 (حزف انجيى) 45إنى صفحح 

Writing: Anchor Page 11 
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------------------ 
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you 
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QM-119-F3 

kh 

 15/ 10/  2020إلــى         11/  10/  2020مــن   الخطة االسبوعٌة  
 الصف والشعبة: األول  ) هـ (

   

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 يذكز قصح يىنذ اننثي صهى هللا عهيه وسهى   ●

 يسرنرج صفاذه صهى هللا عهيه وسهى  ●

 

 يقزأ انًرعهى قزاءج جهزيح صحيحح. 

  يًيز تين انصىخ انقصيز وانطىيم. 

 يحهم انكهًاخ إنى حزوف ويقاطع. 

_To Listen and identify each phoneme.  
_To read and understand the story and answer 
the questions  

 االحد
 صفً

 انيىو األول

 قصح يىنذ انزسىل )صهى هللا عهيه وسهى(
 

 25واجة ص
 

 انيىو انثاني

 يراتعح انقصح
 

 25واجة ص 
 

 

 انيىو انثانث

 أنشطح انذرس )يىنذ انزسىل )ص(
 

 

 25+ 25+22واجة ص
 

 

 45في انثيد ين صفحح  حم ذذريثاخ كراب أدرس
 (حزف انجيى) 45إنى صفحح 

Phonics - Pages 40-41 

Students will review all letters  

  Phonics - Pages 42 (قزاءج) حزف انخاء  واجب

 االثنٌن
 صفً

كراتح كهًاخ تها حزف انحاء في دفرز اننسخ 

 وذىظيفها في جًم

Phonics - Pages 53 let’s Read 

Students will read and review some vocabulary 

 واجب
 - Practice reading the words in your phonics book متابعة حرف الخاء 

Page 43 

 الثالثاء
 صفً

 Phonics Book - Page-44 من كتاب الطالب 011قراءة صفحة 

Students will read the words and complete the 

activities  

 واجب
 - Practice reading the words in your phonics book التجرٌد الشفوي ) حرف الخاء(

Page 44 

 األربعاء
 صفً

  Reading: Treasure Hunt – Pages 12-13 

Students will listen, read & understand the story 

and try to answer the questions 

  Practice reading the story at home الصوت الطوٌل لحرف الخاء وكتابة الحرف واجب

 الخمٌس
 صفً

قراءة من كتاب اقرأ وتعلم ) حرف الخاء ( وحل 
 التدرٌبات

Writing: Anchor Page 11 

Students will write the new words and complete 
the activity  

 واجب
 45حم ذذريثاخ كراب أدرس في انثيد ين صفحح 

 (حزف انجيى) 45إنى صفحح 

Writing: Anchor Pages 12-13 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 )تابع الصف والشعبة :األول ) هـ 

 التصمٌم و التكنولوجٌا األخالقٌةالدراسات االجتماعٌة والتربٌة  الرٌاضٌات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

الغابت ,يتعرف على هفهوم الظحراء -

 الوٌطقت القطبيت , الوطيرة 
, يويز خظائض ًباتاث الظحراء  -

 الوٌطقت القطبيت , الغابت الوطيرة 

ٌجد الطالب الجزء الناقص من العدد  -
01 

ٌحدد الطالب العبارة الصحٌحة  -
 والخطأ 

 الطالب قصة طرحٌكون  -

ى يتعرف الطالب على األهاكي  الرئيسيت  -

 الووجودة في الحي
 يحذد الطالب األهاكي التي توجذ حوله -
 يستٌتج الطالب أهويت الجهاث االطليت االربعت -

 يحذد الطالب  اإلهاراث السبع على الخريطت

•Understand what loops are 
•Identify situations where loops can 
be applied 
•Apply loops to repeating elements 
------------------ 
•Identify tech devices and their uses 
•Understand how people can harm 
you 
•Understand what to and what not to 
do on your device  

 االحد
 صفً

هارا يحذث إرا لن تحظل  -االستكشاف 

 48ًبتت على الواء ص 

 01درس اٌجاد األجزاء الناقصة من العدد 

 الحصة األولى
 درس اإلمارات أسرتنا الكبٌرة 

تحدث عن األماكن التً توجد صفً  : ي

 حوله

رسم أٌن تعٌش واألماكن التً واجب :  أ

 توجد حولك

 الحصة الثانٌة
ٌحدد الطالب اإلمارات السبع على  :صفً 

 الخرٌطة
 واي إمارة ٌعٌش

 

Loops 
SB: 34-36 
AB: 47-51 

 
Safety Rules 

SB: 39-43 
AB: 53-55 

 واجب
 48-48ص  

 االثنٌن
 صفً

 درس العبارات الصحٌحة والخطأ  68 -  68أٌن تعٌش النباتات ص 

 واجب
رسم نباتات تعٌش فً الصحراء ونباتات 

 تعٌش فً الغابة المطٌرة 

 19 - 10ص 

 الثالثاء
 صفً

جو بارد كٌف ٌمكن أن تعٌش النباتات فً 
 61 - 66؟ ص 

درس قصص الطرح )كتاب الرٌاضٌات 
 (9الجزء 

 ------ رسم نباتات تعٌش فً المنطقة القطبٌة  واجب

 األربعاء
 اكمال درس قصص الطرح  18 - 19ص  3حل مراجعة الوحدة  صفً

 واجب
 118 - 111ص  18 - 19حل ص 

 الخمٌس
  صفً

 درس توثيل الطرح 

  واجب
----- 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 15/ 10/  2020إلــى         11/  10/  2020مــن   الخطة االسبوعٌة
 الصف والشعبة: األول  )و(

   

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 يذكز قصح يىنذ اننثي صهى هللا عهيه وسهى   ●

 يسرنرج صفاذه صهى هللا عهيه وسهى  ●

 

 يقزأ انًرعهى قزاءج جهزيح صحيحح. 

  يًيز تين انصىخ انقصيز وانطىيم. 

 يحهم انكهًاخ إنى حزوف ويقاطع. 

_To Listen and identify each phoneme.  
_To read and understand the story and answer 
the questions  

 االحد
 صفً

 انيىو األول

 قصح يىنذ انزسىل )صهى هللا عهيه وسهى(
 

 25واجة ص
 

 انيىو انثاني

 يراتعح انقصح
 

 25واجة ص 
 

 

 انيىو انثانث

 أنشطح انذرس )يىنذ انزسىل )ص(
 

 

 25+ 25+22واجة ص
 

 

 45حم ذذريثاخ كراب أدرس في انثيد ين صفحح 
 (حزف انجيى) 45إنى صفحح 

Phonics - Pages 40-41 

Students will review all letters  

  Phonics - Pages 42 (قزاءج) انخاء حزف  واجب

 االثنٌن
 صفً

كراتح كهًاخ تها حزف انحاء في دفرز اننسخ 

 وذىظيفها في جًم

Phonics - Pages 53 let’s Read 

Students will read and review some vocabulary 

 واجب
 - Practice reading the words in your phonics book متابعة حرف الخاء 

Page 43 

 الثالثاء
 صفً

 Phonics Book - Page-44 من كتاب الطالب 011قراءة صفحة 

Students will read the words and complete the 

activities  

 واجب
 - Practice reading the words in your phonics book التجرٌد الشفوي ) حرف الخاء(

Page 44 

 األربعاء
 صفً

  Reading: Treasure Hunt – Pages 12-13 

Students will listen, read & understand the story 

and try to answer the questions 

  Practice reading the story at home الصوت الطوٌل لحرف الخاء وكتابة الحرف واجب

 الخمٌس
 صفً

وتعلم ) حرف الخاء ( وحل قراءة من كتاب اقرأ 
 التدرٌبات

Writing: Anchor Page 11 

Students will write the new words and complete 
the activity  

 واجب
 45حم ذذريثاخ كراب أدرس في انثيد ين صفحح 

 (حزف انجيى) 45إنى صفحح 

Writing: Anchor Pages 12-13 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ) و(تابع الصف والشعبة :األول 

 التصمٌم و التكنولوجٌا الدراسات االجتماعٌة والتربٌة األخالقٌة الرٌاضٌات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

الغابت ,يتعرف على هفهوم الظحراء -

 الوٌطقت القطبيت , الوطيرة 
, يويز خظائض ًباتاث الظحراء  -

 الوٌطقت القطبيت , الغابت الوطيرة 

الناقص من العدد ٌجد الطالب الجزء  -
01 

ٌحدد الطالب العبارة الصحٌحة  -
 والخطأ 

 ٌكون الطالب قصة طرح -

ى يتعرف الطالب على األهاكي  الرئيسيت  -

 الووجودة في الحي
 يحذد الطالب األهاكي التي توجذ حوله -
 يستٌتج الطالب أهويت الجهاث االطليت االربعت -

 يحذد الطالب  اإلهاراث السبع على الخريطت

•Understand what loops are 
•Identify situations where loops can 
be applied 
•Apply loops to repeating elements 
------------------ 
•Identify tech devices and their uses 
•Understand how people can harm 
you 
•Understand what to and what not to 
do on your device  

 االحد
 صفً

هارا يحذث إرا لن تحظل  -االستكشاف 

 48ًبتت على الواء ص 

 01درس اٌجاد األجزاء الناقصة من العدد 

 الحصة األولى
 درس اإلمارات أسرتنا الكبٌرة 

تحدث عن األماكن التً توجد صفً  : ي

 حوله

تعٌش واألماكن التً رسم أٌن واجب :  أ

 توجد حولك

 الحصة الثانٌة
ٌحدد الطالب اإلمارات السبع على  :صفً 

 الخرٌطة
 واي إمارة ٌعٌش

 

Loops 
SB: 34-36 
AB: 47-51 

 
Safety Rules 

SB: 39-43 
AB: 53-55 

 واجب
 48-48ص  

 االثنٌن
 صفً

 درس العبارات الصحٌحة والخطأ  68 -  68أٌن تعٌش النباتات ص 

 واجب
رسم نباتات تعٌش فً الصحراء ونباتات 

 تعٌش فً الغابة المطٌرة 

 19 - 10ص 

 الثالثاء
 صفً

كٌف ٌمكن أن تعٌش النباتات فً جو بارد 
 61 - 66؟ ص 

درس قصص الطرح )كتاب الرٌاضٌات 
 (9الجزء 

 ------ رسم نباتات تعٌش فً المنطقة القطبٌة  واجب

 األربعاء
 اكمال درس قصص الطرح  18 - 19ص  3الوحدة  حل مراجعة صفً

 واجب
 118 - 111ص  18 - 19حل ص 

 الخمٌس
  صفً

 درس توثيل الطرح 

  واجب
----- 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 15/ 10/  2020إلــى         11/  10/  2020مــن   الخطة االسبوعٌة
 الصف والشعبة: األول  )  ز(

   

 English العربٌةاللغة  التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

 يذكز قصح يىنذ اننثي صهى هللا عهيه وسهى   ●

 يسرنرج صفاذه صهى هللا عهيه وسهى  ●

 

 يقزأ انًرعهى قزاءج جهزيح صحيحح. 

  يًيز تين انصىخ انقصيز وانطىيم. 

 يحهم انكهًاخ إنى حزوف ويقاطع. 

_To Listen and identify each phoneme.  
_To read and understand the story and answer 
the questions  

 االحد
 صفً

 انيىو األول

 قصح يىنذ انزسىل )صهى هللا عهيه وسهى(
 

 25واجة ص
 

 انيىو انثاني

 يراتعح انقصح
 

 25واجة ص 
 

 

 انيىو انثانث

 أنشطح انذرس )يىنذ انزسىل )ص(
 

 

 25+ 25+22واجة ص
 

 

 45في انثيد ين صفحح  حم ذذريثاخ كراب أدرس
 (حزف انجيى) 45إنى صفحح 

Phonics - Pages 40-41 

Students will review all letters  

  Phonics - Pages 42 (قزاءج) حزف انخاء  واجب

 االثنٌن
 صفً

كراتح كهًاخ تها حزف انحاء في دفرز اننسخ 

 وذىظيفها في جًم

Phonics - Pages 53 let’s Read 

Students will read and review some vocabulary 

 واجب
 - Practice reading the words in your phonics book متابعة حرف الخاء 

Page 43 

 الثالثاء
 صفً

 Phonics Book - Page-44 من كتاب الطالب 011قراءة صفحة 

Students will read the words and complete the 

activities  

 واجب
 - Practice reading the words in your phonics book التجرٌد الشفوي ) حرف الخاء(

Page 44 

 األربعاء
 صفً

  Reading: Treasure Hunt – Pages 12-13 

Students will listen, read & understand the story 

and try to answer the questions 

  Practice reading the story at home الصوت الطوٌل لحرف الخاء وكتابة الحرف واجب

 الخمٌس
 صفً

قراءة من كتاب اقرأ وتعلم ) حرف الخاء ( وحل 
 التدرٌبات

Writing: Anchor Page 11 

Students will write the new words and complete 
the activity  

 واجب
 45حم ذذريثاخ كراب أدرس في انثيد ين صفحح 

 (حزف انجيى) 45إنى صفحح 

Writing: Anchor Pages 12-13 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 تابع الصف والشعبة :األول )ز (

 التصمٌم و التكنولوجٌا األخالقٌةالدراسات االجتماعٌة والتربٌة  الرٌاضٌات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

الغابت ,يتعرف على هفهوم الظحراء -

 الوٌطقت القطبيت , الوطيرة 
, يويز خظائض ًباتاث الظحراء  -

 الوٌطقت القطبيت , الغابت الوطيرة 

ٌجد الطالب الجزء الناقص من العدد  -
01 

ٌحدد الطالب العبارة الصحٌحة  -
 والخطأ 

 الطالب قصة طرحٌكون  -

ى يتعرف الطالب على األهاكي  الرئيسيت  -

 الووجودة في الحي
 يحذد الطالب األهاكي التي توجذ حوله -
 يستٌتج الطالب أهويت الجهاث االطليت االربعت -

 يحذد الطالب  اإلهاراث السبع على الخريطت

•Understand what loops are 
•Identify situations where loops can 
be applied 
•Apply loops to repeating elements 
------------------ 
•Identify tech devices and their uses 
•Understand how people can harm 
you 
•Understand what to and what not to 
do on your device  

 االحد
 صفً

هارا يحذث إرا لن تحظل  -االستكشاف 

 48ًبتت على الواء ص 

 01درس اٌجاد األجزاء الناقصة من العدد 

 الحصة األولى
 درس اإلمارات أسرتنا الكبٌرة 

تحدث عن األماكن التً توجد صفً  : ي

 حوله

رسم أٌن تعٌش واألماكن التً واجب :  أ

 توجد حولك

 الحصة الثانٌة
ٌحدد الطالب اإلمارات السبع على  :صفً 

 الخرٌطة
 واي إمارة ٌعٌش

 

Loops 
SB: 34-36 
AB: 47-51 

 
Safety Rules 
SB: 39-43 

AB: 53-55 

 واجب
 48-48ص  

 االثنٌن
 صفً

 درس العبارات الصحٌحة والخطأ  68 -  68أٌن تعٌش النباتات ص 

 واجب
رسم نباتات تعٌش فً الصحراء ونباتات 

 تعٌش فً الغابة المطٌرة 

 19 - 10ص 

 الثالثاء
 صفً

جو بارد كٌف ٌمكن أن تعٌش النباتات فً 
 61 - 66؟ ص 

درس قصص الطرح )كتاب الرٌاضٌات 
 (9الجزء 

 ------ رسم نباتات تعٌش فً المنطقة القطبٌة  واجب

 األربعاء
 اكمال درس قصص الطرح  18 - 19ص  3حل مراجعة الوحدة  صفً

 واجب
 118 - 111ص  18 - 19حل ص 

  صفً الخمٌس
 درس توثيل الطرح 

 


