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    23/   9/   2021إلــى       19/    9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  )الصف والشعبة: األول  ) أ 

 المادة

 

 التربية اإلسالمية 

 

 اللغة العربية

 

English 

 

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم
 

 صحيحة قراءة  الشريف الحديث يقرأ

 الحديث إليه يرشد ما يستنتج

 الشريف 

 غيبا  الفاتحة سورة  يسمع

 بقرأ قراءة جهرية صحيحة 

 

 يحلل الكلمات إلى مقاطعها الصحيحة

مالحظة ) أرجو إحضار كتاب الطالب وكتاب ودفتر النسخ  

 ) واإلمالء فقط يوميا إلى المدرسة

 

 عند الحاجة لكتاب الخط أو كتاب إقرأ وتعلم سأعلن ذلك 

To identify the new sounds. 

To use the new words in meaningful sentences. 

 

Reading: Students will read the new words in their books and use 

them in meaningful sentences. 

Writing: Students will keep on practicing how to write between the 

lines. 

 االحد 
 

  صفي

 : اليوم األول

شريف )الرحمة( من كتاب  حديث 

 76سلسلة سالمة صـ

 

 : اليوم الثاني 

  استكمال الحديث الشريف 

  تسميع الحديث الشريف 

 

 :اليوم الثالث 

تسميع سورة الفاتحة مع مراعاة  

 آداب التالوة وأحكامها 

 

 students will identify letter Tt and the sound it makes )قصة حرف الثاء)مناقشة وقراءة 

 In your note book collect  and stick some pictures  for the  letter Tt كتابة كلمات تحتوي حرف الثاء في دفتر النسخ  واجب 

 االثنين 
 students will identify letter Pp and the sound it makes قراءة نص حرف الثاء وتجريد الحرف  صفي 

 In your note book collect  and stick some pictures  for the  letter Aa نسخ أول جملتين من النص  واجب 

 الثالثاء 
 الصوت الطويل والصوت القصير لحرف الثاء  صفي 

Reading: Students will read the new words in their books ( Pages 14-

16-18) and use them in meaningful sentences. 

 Practice reading the words on Pages 14-16-18 حل تدريبات كتاب النشاط  واجب 

 األربعاء 

 )قراءة خارجية )إثراء   صفي
Writing: Students will keep on practicing how to write some simple 

sentences using the new words 

 ................. واجب 
In your notebook use the words ( tree-tiger-pot-pen ) in meaningful 

sentences 

 الخميس 

 كتابة حرف الثاء في دفتر النسخ  داخل الصف   صفي
(What can you see?) phonics Book page 19 

Students will write about what they can see in the picture 

 واجب 
 

 Complete the online activity on Teams التدريب على القراءة والكتابة واجب يومي 
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  )تابع الصف والشعبة :األول ) أ 

 الرياضيات  العلوم  المادة 
الدراسات االجتماعية والتربية  

 األخالقية 
 والتكنولوجيا التصميم 

 نواتج التعلم 

 

 

 الــيـــوم

 االختالف بين النباتات يحدد أوجه 

  يوضح أوجه التشابه واالختالف بين النباتات

 يميز أجزاء النبات التي يمكنه أكلها 

 يكتب ناتج جمع عدد مع الصفر 

يجمع عددين بشكل أفقي  

 ورأسي 

 يحل المسائل بكتابة جمل عددية 

أن يميز بين الخريطة  *
 .األرضيةونموذج الكرة 

 .أن يحدد الجهات األصلية* 

أن يستنتج الطالب أهمية  *
 .كبيرة وجوده ضمن أسرة 

 

• Explain how the application of the 3R’s 
contributes to a sustainable Society. 

• Review all the key points from the lesson. 
Then, complete the End of Unit quiz. 

 االحد 
 صفي 

النباتات ؟ ص  ما أوجه االختالف بين  -االستكشاف  

44- 45 

 جمع العدد صفر 

 

الحصة األولى :كتاب سلسلة  
سالمة ) علم  

 .الجغرافيا(الجهات األصلية 
الحصة الثانية :كتاب النشاط  

 56سلسلة سالمة صفحة 
الحصة الثالثة:تربية أخالقية  

 درس أنا ومن حولي 

 
 Unit 1: Reduce, Reus, Recycle 

 
Period 1 

Be more sustainable   
SB: Page13-15 
AB: Page 13  

    
 Period 2 

. 
SB: Page 5-16 

AB: Page 14-18 

 34ص   -  33واجب ص  احضار نباتات مختلفة ان توفر بالمنزل  واجب 

 االثنين 
 47 -  46كيف تبدو النباتات مختلفة ص  صفي 

 الجمع الرأسي 

 

 -  نباتات مختلفةاحضار أزهار وأوراق  واجب 

 الثالثاء 
 صفي 

 - 48 ص أكله يمكنك  النبات  من  جزء أي -
49 

 اكمال الجمع الرأسي 

 

 واجب 
احضار أجزاء نباتات يمكن أكلها  من جذور وساق  

  وأوراق وبذور ان توفر بالمنزل 
 42ص  - 41ص 

 األربعاء 
 51حل فكر وتحدث واكتب ص  صفي 

كتابة  استراتيجية حل المسائل : 

 جمل عددية 

 

 -  واجب 

 الخميس 
  صفي 

اكمال استراتيجية حل المسائل :  

 كتابة جمل عددية 

 

 48ص   واجب 
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 23/   9/  2021إلــى      19/    9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 (ب)    األولصف والشعبة: ال

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 صحيحة قراءة الشريف الحديث يقرأ
 

 الشريف الحديث إليه يرشد ما يستنتج
 

 غيبا الفاتحة سورة يسمع

 .يحدد المتعلم العناصر الفنية في القصة
 .يقرا المتعلم قراءة جهرية صحيحة

 .يميز المتعلم بين الصوت القصير والطويل لحرف ث

To recognize the new words. 

To use the new words in meaningful sentences. 

Writing: Students will try to write simple sentences using the new words. 

Practice writing your names 

Reading: Students will read the new words and use them in meaningful 

sentences. 

 االحد

 صفي

 : اليوم األول

حديث شريف )الرحمة( من كتاب سلسلة 

 76سالمة صـ

 

 : اليوم الثاني

  استكمال الحديث الشريف

  تسميع الحديث الشريف

 

 :اليوم الثالث

تسميع سورة الفاتحة مع مراعاة آداب 

 التالوة وأحكامها

 مناقشة قصة ثعلوب ممثل بارع
Introduction: 

UAE Phonics book page 14. Letter (Tt) sound. 

 واجب
حل تدريبات حرف األلف من كتاب النشاط صفحة 

16،17،18،19 

Complete the online activity. 

Writing the letter Tt page 15. 

 االثنين

 )الوعي الصوتي حرف )ث صفي
Introduction: 

UAE Phonics book page 16. Letter (Pp) sound. 

 واجب
، 24االباء من كتاب النشاط صفحة حل تدريبات حرف 

27،26،25 
Search for (5) words for letter Tt and write them in your notebook. 

 الثالثاء
 )التجريد الشفوي حرف )ث صفي

Complete the online activity. 

Writing the letter Pp page 17. 

 .Search for (5) words for letter Pp, and write them in your notebook  واجب

 األربعاء

 .Let’s read what can you find in the picture page 18.Blend the sounds قراءة إثرائية صفي

  واجب
Use new vocabularies and sentences to describe the picture page 19. 

Tiger, pot, pink and tree. 

 الخميس

 Review for letter Tt and Pp. page 20 كتابة حرف )ث( في دفتر النسخ صفي

 واجب
 من كتاب الطالب 50قراءة النص صفحة 

 
Draw something for letter Tt and Pp. and use them in a meaningful 
sentence. 
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 ( ب) األول تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يحدد أوجه االختالف بين النباتات 

  يوضح أوجه التشابه واالختالف بين النباتات

 يميز أجزاء النبات التي يمكنه أكلها 

 يكتب ناتج جمع عدد مع الصفر 

 أفقي ورأسي يجمع عددين بشكل 

 يحل المسائل بكتابة جمل عددية 

أن يميز بين الخريطة  *
 .األرضيةونموذج الكرة 

 .أن يحدد الجهات األصلية *
أن يستنتج الطالب أهمية  *

 .كبيرة وجوده ضمن أسرة 

• Explain how the application of the 3R’s 
contributes to a sustainable Society. 

• Review all the key points from the lesson. 
Then, complete the End of Unit quiz. 

 االحد
 صفي

ما أوجه االختالف بين النباتات ؟   -االستكشاف  

 45  -44ص 
 جمع العدد صفر 

الحصة األولى :كتاب سلسلة  
سالمة ) علم  

 .الجغرافيا(الجهات األصلية
الحصة الثانية :كتاب النشاط  

 56سلسلة سالمة صفحة 
الحصة الثالثة:تربية أخالقية  

 درس أنا ومن حولي 

 
 Unit 1: Reduce, Reus, Recycle 
 

Period 1 
Be more sustainable   

SB: Page13-15 
AB: Page 13  

    
 Period 2 
. 

SB: Page 5-16 
AB: Page 14-18 

 34ص   -  33واجب ص  احضار نباتات مختلفة ان توفر بالمنزل  واجب

 االثنين
 صفي

 47 -  46كيف تبدو النباتات مختلفة ص 
 

 الجمع الرأسي 

 واجب
 احضار أزهار وأوراق نباتات مختلفة

 
- 

 الثالثاء

 صفي
 ص أكله يمكنك  النبات  من  جزء أي -

48 - 49 
 اكمال الجمع الرأسي 

 واجب
احضار أجزاء نباتات يمكن أكلها  من جذور  

 وبذور ان توفر بالمنزل وساق وأوراق  
 

 42ص  - 41ص 

 األربعاء
 صفي

 51حل فكر وتحدث واكتب ص 
 

استراتيجية حل المسائل : كتابة  

 جمل عددية 

 -  واجب

 الخميس
  صفي

اكمال استراتيجية حل المسائل :  

 كتابة جمل عددية 

 

 48ص   واجب
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    23/  9/   2021إلــى       19/   9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 ( ج)    األولالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 صحيحة  قراءة  الشريف الحديث يقرأ

 الشريف  الحديث إليه يرشد ما يستنتج

 غيبا الفاتحة سورة يسمع

 .العناصر الفنية في القصةيحدد المتعلم  
 .يقرا المتعلم قراءة جهرية صحيحة

يميز المتعلم بين الصوت القصير والطويل لحرف  
 .ث

To recognize the new words. 

To use the new words in meaningful sentences. 

Writing: Students will try to write simple sentences using the new 

words. 

Practice writing your names 

Reading: Students will read the new words and use them in 

meaningful sentences. 

 االحد

 صفي

 : اليوم األول
حديث شريف )الرحمة( من كتاب سلسلة  

 76سالمة صـ
 

 : اليوم الثاني 
  استكمال الحديث الشريف 
  تسميع الحديث الشريف 

 
 :اليوم الثالث 

 
تسميع سورة الفاتحة مع مراعاة آداب  

  التالوة وأحكامها 

 مناقشة قصة ثعلوب ممثل بارع 
Introduction: 

UAE Phonics book page 14. Letter (Tt) sound. 

 واجب
حل تدريبات حرف األلف من كتاب النشاط صفحة  

16،17،18،19 

Complete the online activity. 

Writing the letter Tt page 15. 

 االثنين
 )الوعي الصوتي حرف )ث صفي

Introduction: 

UAE Phonics book page 16. Letter (Pp) sound. 

 واجب
حل تدريبات حرف االباء من كتاب النشاط صفحة  

24 ،27،26،25 
Search for (5) words for letter Tt and write them in your notebook. 

 الثالثاء
 )التجريد الشفوي حرف )ث صفي

Complete the online activity. 

Writing the letter Pp page 17. 

  واجب
Search for (5) words for letter Pp, and write them in your notebook. 

 األربعاء
 قراءة إثرائية  صفي

Let’s read what you can find in the picture page 18.Blend the sounds. 

  واجب
Use new vocabularies and sentences to describe the picture page 19. 
Tiger,pot,pink and tree 

 الخميس

 Review for letter Tt and Pp. page 20 كتابة حرف )ث( في دفتر النسخ  صفي

 واجب
 من كتاب الطالب  50قراءة النص صفحة 

 

Draw something for letter Tt and Pp. and use them in a meaningful 
sentence. 
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 ))ج  األول تابع الصف والشعبة :

 التصميم والتكنولوجيا الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية الرياضيات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 االختالف بين النباتات يحدد أوجه 

يوضح أوجه التشابه واالختالف بين 

  النباتات 

 يميز أجزاء النبات التي يمكنه أكلها 

 يكتب ناتج جمع عدد مع الصفر 

 يجمع عددين بشكل أفقي ورأسي 

 يحل المسائل بكتابة جمل عددية 

أن يميز بين الخريطة ونموذج  *
 .األرضيةالكرة 

 .أن يحدد الجهات األصلية *
أن يستنتج الطالب أهمية وجوده  *

 .كبيرة ضمن أسرة 

• Explain how the application of the 3R’s 
contributes to a sustainable Society. 

• Review all the key points from the 
lesson. Then, complete the End of Unit 
quiz. 

 االحد
 صفي

ما أوجه االختالف بين  -االستكشاف  

 45  -44النباتات ؟ ص 
 جمع العدد صفر 

الحصة األولى :كتاب سلسلة سالمة  
 .) علم الجغرافيا(الجهات األصلية

الحصة الثانية :كتاب النشاط سلسلة  
 56سالمة صفحة 

الحصة الثالثة:تربية أخالقية درس  
 أنا ومن حولي 

 
 Unit 1: Reduce, Reus, Recycle 

 
Period 1 

Be more sustainable   
SB: Page13-15 
AB: Page 13  

    
 Period 2 

. 
SB: Page 5-16 

AB: Page 14-18 

 34ص   -  33واجب ص  احضار نباتات مختلفة ان توفر بالمنزل  واجب

 االثنين
 الجمع الرأسي  47 -  46كيف تبدو النباتات مختلفة ص  صفي

 - نباتات مختلفةاحضار أزهار وأوراق  واجب

 الثالثاء

 صفي
 أكله يمكنك  النبات  من  جزء أي -

 49 - 48 ص
 اكمال الجمع الرأسي 

 واجب

احضار أجزاء نباتات يمكن أكلها  من  
جذور وساق وأوراق وبذور ان توفر  

 بالمنزل 
 

 42ص  - 41ص 

 األربعاء
 51حل فكر وتحدث واكتب ص  صفي

كتابة  استراتيجية حل المسائل : 

 جمل عددية 

 -  واجب

 الخميس
  صفي

اكمال استراتيجية حل المسائل :  

 كتابة جمل عددية 

  واجب
 48ص 
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    23/  9/     2021إلــى       19/  9/  2021مــن     الخطة االسبوعية                                          
 (  د)  األولالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 صحيحة قراءة  الشريف الحديث يقرأ
 الحديث إليه يرشد ما يستنتج
 الشريف 

 غيبا  الفاتحة سورة  يسمع

 .يحدد المتعلم العناصر الفنية في القصة
 .يقرا المتعلم قراءة جهرية صحيحة

الصوت القصير والطويل لحرف  يميز المتعلم بين 
 .ث

To recognize the new words. 

To use the new words in meaningful sentences. 

Writing: Students will try to write simple sentences using the new words. 

Practice writing your names 

Reading: Students will read the new words and use them in meaningful 

sentences. 

 االحد

 صفي

 : اليوم األول
حديث شريف )الرحمة( من كتاب  

 76سلسلة سالمة صـ
 

 : اليوم الثاني 
  استكمال الحديث الشريف 
  تسميع الحديث الشريف 

 
 :اليوم الثالث 

تسميع سورة الفاتحة مع مراعاة  
 آداب التالوة وأحكامها 

 

 ثعلوب ممثل بارع مناقشة قصة 
Introduction: 

UAE Phonics book page 14. letter (Tt) sound. 

 واجب
حل تدريبات حرف األلف من كتاب النشاط صفحة  

16،17،18،19 

Complete the online activity. 

Writing the letter Tt page 15. 

 االثنين
 )الوعي الصوتي حرف )ث صفي

Introduction: 

UAE Phonics book page 16. Letter (Pp) sound. 

 واجب
حل تدريبات حرف االباء من كتاب النشاط صفحة  

24 ،27،26،25 
Search for (5) words for letter Tt and write them in your notebook. 

 الثالثاء

 )التجريد الشفوي حرف )ث صفي
Complete the online activity. 

Writing the letter Pp page 17. 

 .Search for (5) words for letter Pp ,and write them in your notebook  واجب

 األربعاء

 .Let’s read what can you find in the picture page 18.Blend the sounds قراءة إثرائية  صفي

  واجب
Use new vocabularies and sentences to describe the picture page 19. 

Tiger, pot, pink and tree. 

 الخميس

 Review for letter Tt and Pp. page 20 كتابة حرف )ث( في دفتر النسخ  صفي

 من كتاب الطالب  50قراءة النص صفحة  واجب
Draw something for letter Tt and Pp. and use them in a meaningful 

sentence. 
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  ))د األول تابع الصف والشعبة :

 التصميم والتكنولوجيا الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية الرياضيات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يحدد أوجه االختالف بين النباتات 

  يوضح أوجه التشابه واالختالف بين النباتات

 أجزاء النبات التي يمكنه أكلها يميز 

 يكتب ناتج جمع عدد مع الصفر 

 يجمع عددين بشكل أفقي ورأسي 

 يحل المسائل بكتابة جمل عددية 

أن يميز بين الخريطة ونموذج  *
 .األرضيةالكرة 

 .أن يحدد الجهات األصلية *
أن يستنتج الطالب أهمية وجوده  *

 .كبيرة ضمن أسرة 

• Explain how the application of the 
3R’s contributes to a sustainable 
Society. 

• Review all the key points from the 
lesson. Then, complete the End of 
Unit quiz. 

 االحد
 صفي

ما أوجه االختالف بين النباتات ؟   -االستكشاف  

 45  -44ص 
 جمع العدد صفر 

الحصة األولى :كتاب سلسلة سالمة  
 .علم الجغرافيا(الجهات األصلية) 

الحصة الثانية :كتاب النشاط سلسلة  
 56سالمة صفحة 

الحصة الثالثة:تربية أخالقية درس  
 أنا ومن حولي 

 
 Unit 1: Reduce, Reus, Recycle 

 
Period 1 

Be more sustainable   
SB: Page13-15 
AB: Page 13  

    
 Period 2 

. 
SB: Page 5-16 

AB: Page 14-18 

 34ص   -  33واجب ص  احضار نباتات مختلفة ان توفر بالمنزل  واجب

 االثنين
 الجمع الرأسي  47 -  46كيف تبدو النباتات مختلفة ص  صفي

 - احضار أزهار وأوراق نباتات مختلفة واجب

 الثالثاء

 صفي
 48 ص أكله يمكنك  النبات  من  جزء أي -

- 49 
 اكمال الجمع الرأسي 

 واجب
احضار أجزاء نباتات يمكن أكلها  من جذور  

 وساق وأوراق وبذور ان توفر بالمنزل 
 42ص  - 41ص 

 

 األربعاء
 51حل فكر وتحدث واكتب ص  صفي

استراتيجية حل المسائل : كتابة  

 جمل عددية 

 -  واجب

 الخميس
  صفي

اكمال استراتيجية حل المسائل :  

 كتابة جمل عددية 

  واجب
 48ص 
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 23/   9/   2021إلــى       19/    9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  )األول  )هـ الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 ةصحيح قراءة ريفالش  الحديث يقرأ

 الشريف الحديث إليه يرشد ما يستنتج

 غيبا الفاتحة سورة يسمع

 .يحدد المتعلم العناصر الفنية في القصة

 .يقرا المتعلم قراءة جهرية صحيحة

 .يميز المتعلم بين الصوت القصير والطويل لحرف ث

To recognize the new words. 
To use the new words in meaningful sentences. 

Writing: Students will try to write simple sentences using the new words. 
Practice writing your names 

Reading: Students will read the new words and use them in meaningful 
sentences. 

 االحد

 صفي

 : اليوم األول

حديث شريف )الرحمة( من كتاب 

 76سلسلة سالمة صـ

 

 : اليوم الثاني

  استكمال الحديث الشريف

  تسميع الحديث الشريف

 

 :اليوم الثالث

تسميع سورة الفاتحة مع مراعاة آداب 

 التالوة وأحكامها

 االستماع  لقصة ثعلوب ممثل بارع و مناقشتها
Introduction: 
UAE Phonics book page 14. Letter (Tt) sound. 

 واجب

حل تدريبات حرف األلف من كتاب النشاط صفحة 

16،17،18،19 

يتم ارفاق واجب اللغة العربية في قناة اللغة  العربية في (

 )مجلد"واجبات اللغة العربية في ملف الطالب

Complete the online activity. 
Writing the letter Tt page 15. 

 االثنين

 )الوعي الصوتي حرف )ث صفي
Introduction: 
UAE Phonics book page 16. Letter (Pp) sound. 

 واجب
، 24حل تدريبات حرف االباء من كتاب النشاط صفحة 

27،26،25 
Search for (5) words for letter Tt and write them in your notebook. 

 الثالثاء

 )التجريد الشفوي حرف )ث صفي
Complete the online activity. 
Writing the letter Pp page 17. 

 واجب
في  11،12،13قراءة الحرف و المقطع و الكلمة صفحة 

 كتاب اقرأ و تعلم
Search for (5) words for letter Pp, and write them in your notebook. 

 األربعاء

 .Let’s read what you can find in the picture page 18.Blend the sounds قراءة إثرائية صفي

 واجب
في  15،  14قراءة الحرف و المقطع و الكلمة صفحة 

 كتاب اقرأ و تعلم
Use new vocabularies and sentences to describe the picture page 19. 
Tiger ,pot, pink and tree 

 الخميس

 Review for letter Tt and Pp. page 20 النسخكتابة حرف )ث( في دفتر  صفي

 .Draw something for letter Tt and Pp. and use them in a meaningful sentence في كتاب حروفي 11،  10نسخ الكلمات صفحة  واجب
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 )تابع الصف والشعبة :األول ) هـ

 التصميم والتكنولوجيا والتربية األخالقيةالدراسات االجتماعية  الرياضيات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يحدد أوجه االختالف بين النباتات 

يوضح أوجه التشابه واالختالف بين 

  النباتات 

 يميز أجزاء النبات التي يمكنه أكلها 

 يكتب ناتج جمع عدد مع الصفر 

 يجمع عددين بشكل أفقي ورأسي 

 عددية يحل المسائل بكتابة جمل 

أن يميز بين الخريطة ونموذج  *
 .األرضيةالكرة 

 . أن يحدد الجهات األصلية.  *
أن يستنتج الطالب أهمية وجوده  *

 .كبيرة ضمن أسرة 

• Explain how the application of the 3R’s 
contributes to a sustainable Society. 

• Review all the key points from the 
lesson. Then, complete the End of Unit 
quiz. 

 االحد
 صفي

ما أوجه االختالف بين  -االستكشاف  

 45  -44النباتات ؟ ص 
 جمع العدد صفر 

الحصة األولى :كتاب سلسلة  
سالمة ) علم الجغرافيا(الجهات  

 .األصلية
الحصة الثانية :كتاب النشاط  

 56سلسلة سالمة صفحة 
الحصة الثالثة:تربية أخالقية  

 درس أنا ومن حولي 

 
 Unit 1: Reduce, Reus, Recycle 

 
Period 1 

Be more sustainable   
SB: Page13-15 
AB: Page 13  

    
 Period 2 

. 
SB: Page 5-16 

AB: Page 14-18 

 34ص   -  33واجب ص  احضار نباتات مختلفة ان توفر بالمنزل  واجب

Zاالثنين 
 47 -  46كيف تبدو النباتات مختلفة ص  صفي

 الجمع الرأسي 

 

 - احضار أزهار وأوراق نباتات مختلفة واجب

 الثالثاء

 صفي
 أكله يمكنك  النبات  من  جزء أي -

 49 - 48 ص
 اكمال الجمع الرأسي 

 واجب

احضار أجزاء نباتات يمكن أكلها  من  
وبذور ان توفر  جذور وساق وأوراق  
 بالمنزل 

 

 42ص  - 41ص 

 األربعاء
 51حل فكر وتحدث واكتب ص  صفي

استراتيجية حل المسائل : كتابة  

 جمل عددية 

 -  واجب

 الخميس
  صفي

اكمال استراتيجية حل المسائل :  

 كتابة جمل عددية 

 

  واجب
 48ص 
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 23/  9/    2021إلــى       19/    9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  )األول  ) و الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم

 

 

 الــيـــوم

 صحيحة قراءة الشريف الحديث يقرأ
 الحديث إليه يرشد ما يستنتج

 غيبا الفاتحة سورة الشريفيسمع

 .العناصر الفنية في القصةيحدد المتعلم 

 .يقرا المتعلم قراءة جهرية صحيحة

 .يميز المتعلم بين الصوت القصير والطويل لحرف ث

To identify the new sounds. 

To use the new words in meaningful sentences. 

Reading: Students will read the new words in their books and use 

them in meaningful sentences. 

Writing: Students will keep on practicing how to write between the 

lines. 

 االحد

 صفي

 : اليوم األول

حديث شريف )الرحمة( من كتاب 

 76سلسلة سالمة صـ

 

 : اليوم الثاني

  استكمال الحديث الشريف

  تسميع الحديث الشريف

 

 :اليوم الثالث

تسميع سورة الفاتحة مع مراعاة 

 آداب التالوة وأحكامها

 Students will identify letter Tt and the sound it makes االستماع  لقصة ثعلوب ممثل بارع و مناقشتها

 واجب

 16،17،18،19النشاط صفحة حل تدريبات حرف األلف من كتاب 

يتم ارفاق واجب اللغة العربية في قناة اللغة  العربية في مجلد"واجبات اللغة )

 )العربية في ملف الطالب

In your note book collect  and stick some pictures  for the  letter Tt 

 االثنين

 Students will identify letter Aa and the sound it makes )الوعي الصوتي حرف )ث صفي

 In your note book collect  and stick some pictures  for the  letter Aa 27،26،25، 24حل تدريبات حرف االباء من كتاب النشاط صفحة  واجب

 الثالثاء
 )التجريد الشفوي حرف )ث صفي

Reading: Students will read the new words in their books (Pages 

14-16-18) and use them in meaningful sentences. 

 Practice reading the words on Pages 14-16-18 في كتاب اقرأ و تعلم 11،12،13قراءة الحرف و المقطع و الكلمة صفحة  واجب

 األربعاء

 صفي
 قراءة إثرائية

Writing: Students will keep on practicing how to write some simple 

sentences using the new words 

 في كتاب اقرأ و تعلم 15،  14قراءة الحرف و المقطع و الكلمة صفحة  واجب
In your notebook use the words ( tree-tiger-pot-pen ) in meaningful 

sentences 

 الخميس
 كتابة حرف )ث( في دفتر النسخ صفي

(What can you see?) phonics Book page 19 

Students will write about what they can see in the picture 

 Complete the online activity on Teams في كتاب حروفي 11،  10نسخ الكلمات صفحة  واجب
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 )) و األول تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يحدد أوجه االختالف بين النباتات 

  يوضح أوجه التشابه واالختالف بين النباتات

 يميز أجزاء النبات التي يمكنه أكلها 

 يكتب ناتج جمع عدد مع الصفر 

يجمع عددين بشكل أفقي  

 ورأسي 

يحل المسائل بكتابة جمل  

 عددية 

أن يميز بين الخريطة ونموذج الكرة  

 . األرضية 

 . أن يحدد الجهات األصلية 

• Explain how the application of the 3R’s 

contributes to a sustainable Society. 

• Review all the key points from the lesson. 

Then, complete the End of Unit quiz. 

 االحد

 صفي
ما أوجه االختالف بين النباتات ؟ ص   -االستكشاف  

44- 45 

 جمع العدد صفر 

 

الحصة األولى :كتاب سلسلة سالمة  

 .) علم الجغرافيا(الجهات األصلية

سلسلة الحصة الثانية :كتاب النشاط  

 56سالمة صفحة 

الحصة الثالثة:تربية أخالقية درس  

 أنا ومن حولي 

 

 Unit 1: Reduce, Reus, Recycle 

 

Period 1 

Be more sustainable   

SB: Page13-15 

AB: Page 13  

    

 Period 2 

. 

SB: Page 5-16 

AB: Page 14-18 

 واجب
 احضار نباتات مختلفة ان توفر بالمنزل 

 
 34ص   -  33واجب ص 

 االثنين
 الجمع الرأسي  47 -  46كيف تبدو النباتات مختلفة ص  صفي

 - احضار أزهار وأوراق نباتات مختلفة واجب

 الثالثاء

 صفي
 - 48 ص أكله يمكنك  النبات  من  جزء أي -

49 
 اكمال الجمع الرأسي 

 واجب

احضار أجزاء نباتات يمكن أكلها  من جذور وساق  

 وبذور ان توفر بالمنزل وأوراق  

 

 42ص  - 41ص 

 األربعاء
 51حل فكر وتحدث واكتب ص  صفي

استراتيجية حل المسائل :  

 كتابة جمل عددية 

 -  واجب

 الخميس

  صفي
اكمال استراتيجية حل المسائل  

 : كتابة جمل عددية 

  واجب
 48ص 
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 23/  9/    2021إلــى       19/    9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  )والشعبة: األول  )ز الصف 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 قراءة  الشريف الحديث يقرأ
 صحيحة

 
 الحديث إليه يرشد ما يستنتج
 الشريف 

 
 غيبا  الفاتحة سورة  يسمع

 

 .يحدد المتعلم العناصر الفنية في القصة

 .يقرا المتعلم قراءة جهرية صحيحة

 .يميز المتعلم بين الصوت القصير والطويل لحرف ث

To identify the new sounds. 

To use the new words in meaningful sentences. 

Reading: Students will read the new words in their books and 

use them in meaningful sentences. 

Writing: Students will keep on practicing how to write 

between the lines. 

 االحد

 صفي

 : اليوم األول
حديث شريف )الرحمة( من كتاب  

 76سلسلة سالمة صـ
 

 : اليوم الثاني 
  استكمال الحديث الشريف 
  تسميع الحديث الشريف 

 
 :اليوم الثالث 

تسميع سورة الفاتحة مع مراعاة  
 آداب التالوة وأحكامها 

 Students will identify letter Tt and the sound it makes االستماع  لقصة ثعلوب ممثل بارع و مناقشتها 

 واجب

 16،17،18،19النشاط صفحة حل تدريبات حرف األلف من كتاب  

يتم ارفاق واجب اللغة العربية في قناة اللغة  العربية في مجلد"واجبات  )

 )اللغة العربية في ملف الطالب

In your note book collect  and stick some pictures  for the  

letter Tt 

 االثنين

 Students will identify letter Aa and the sound it makes )الوعي الصوتي حرف )ث صفي

 27،26،25، 24حل تدريبات حرف االباء من كتاب النشاط صفحة  واجب
In your note book collect  and stick some pictures  for the  

letter Aa 

 الثالثاء
 )التجريد الشفوي حرف )ث صفي

Reading: Students will read the new words in their books 

(Pages 14-16-18) and use them in meaningful sentences. 

 Practice reading the words on Pages 14-16-18 في كتاب اقرأ و تعلم  11،12،13قراءة الحرف و المقطع و الكلمة صفحة  واجب

 األربعاء

 قراءة إثرائية  صفي
Writing: Students will keep on practicing how to write some 

simple sentences using the new words 

 في كتاب اقرأ و تعلم  15،  14قراءة الحرف و المقطع و الكلمة صفحة  واجب
In your notebook use the words ( tree-tiger-pot-pen ) in 

meaningful sentences 

 الخميس
 كتابة حرف )ث( في دفتر النسخ  صفي

(What can you see?) phonics Book page 19 

Students will write about what they can see in the picture 

  Complete the online activity on Teams في كتاب حروفي  11،  10نسخ الكلمات صفحة  واجب
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  )) ز األول تابع الصف والشعبة :

 التصميم والتكنولوجيا الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية الرياضيات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يحدد أوجه االختالف بين النباتات 

يوضح أوجه التشابه واالختالف بين 

  النباتات 

 يميز أجزاء النبات التي يمكنه أكلها 

 

يكتب ناتج جمع عدد مع  
 الصفر 

 
يجمع عددين بشكل أفقي  

 ورأسي 
 

يحل المسائل بكتابة جمل  
 عددية 

 

أن يميز بين الخريطة ونموذج  
 . الكرة األرضية

 . أن يحدد الجهات األصلية  
أن يستنتج الطالب أهمية وجوده  *

 .كبيرة ضمن أسرة 
 

• Explain how the application of the 3R’s 
contributes to a sustainable Society. 

• Review all the key points from the 
lesson. Then, complete the End of Unit 
quiz. 

 االحد
 صفي

النباتات  ما أوجه االختالف بين  -االستكشاف  

 45 -44؟ ص  
 جمع العدد صفر 

الحصة األولى :كتاب سلسلة  
سالمة ) علم الجغرافيا(الجهات  

 .األصلية
الحصة الثانية :كتاب النشاط  

 56سلسلة سالمة صفحة 
االحصة الثالثة:تربية أخالقية درس  

 أنا ومن حولي 
 

 
 Unit 1: Reduce, Reus, Recycle 

 
Period 1 

Be more sustainable   
SB: Page13-15 
AB: Page 13  

    
 Period 2 

. 
SB: Page 5-16 

AB: Page 14-18 

 34ص   -  33واجب ص  احضار نباتات مختلفة ان توفر بالمنزل  واجب

 االثنين
  الجمع الرأسي 47 -  46كيف تبدو النباتات مختلفة ص  صفي

 - نباتات مختلفةاحضار أزهار وأوراق  واجب

 الثالثاء

 صفي
 ص أكله يمكنك  النبات  من  جزء أي -

48 - 49 
 اكمال الجمع الرأسي 

 واجب
احضار أجزاء نباتات يمكن أكلها  من جذور  

 وساق وأوراق وبذور ان توفر بالمنزل 
 42ص  - 41ص 

 األربعاء
 51حل فكر وتحدث واكتب ص  صفي

استراتيجية حل المسائل :  

  جمل عدديةكتابة 

 -  واجب

 الخميس
  صفي

اكمال استراتيجية حل المسائل  

 : كتابة جمل عددية 

  واجب
 48ص 

 

 


