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    15 / 6 /  2021إلــى       13/    6/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  ): األول  ) أ الصف والشعبة

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يتلو سورة النصر تالوة سليمة
 يستنتج المعنى اإلجمالي لاليات

 يقرأ قراءة جهرية صحيحة 

To read the words in their book  . 
To form meaningful sentences using the  words in the book . 

Reading : Phonics Book  Page 51 
 
 

 
Writing: Writing sentences using the words on  Phonics Book page 51 
 

 االحد
 صفي

  سورة النصر تالوة:  اليوم االول 
 

اليوم الثاني : مراجعة سورة النصر + الحديث الشريف 
 خيركم من تعلم القرآن وعلمه

 
 اليوم الثالث:

 أنشطة للدروسحل 

 من منصة نهلة وناهل  قراءة قصص 
Reading : Phonics Page 51 
Students will read all the words on Page 51 
 

  واجب
Practice reading al home 
 

 االثنين
 مراجعة الشدة  صفي

Writing: Writing sentences using the words on  Phonics Book page 51 
Students will write some sentences using the words on page 51 
 

  واجب
In your notebook use the words ( mum-dad-sister-brother)  to write a short 
paragraph about your family 

 الثالثاء
 منصة نهلة وناهل قراءة قصص من  صفي

General Revision for all the skills of Term3 
 

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

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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  )والشعبة :األول ) أ تابع الصف 

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 والتكنولوجياالتصميم 

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يصف الموقع والحركة والسرعة

يبين أوجه االختالف بين أنواع 

  القوى

يذكر كيف نستخدم الطاقة 

  والحرارة

 يقرأ الوقت بالساعة الرقمية والتناظرية

يسمي الشكل ثنائي األبعاد وعدد أضالعه 

 ورؤوسه

رؤوسه يسمي الشكل ثالثي األبعاد وعدد 

 وأوجهه

ان يتعرف الطالب علي   _
 مفهوم النبات الطبيعي 

يستكشف أنواع النبات   _
 الطبيعي في بالدي 

ان يعدد فوائد وأستخدامات   _
 النبات الطبيعي 

 

 

 االحد
 صفي

مراجعة درس الموقع والحركة 

348- 349 – 350 -  351 
 مراجعة الساعات 

 مادة الدراسات االجتماعية 
الطبيعي في  درس النبات 

 بالدي
صفي: نتحدث عن مفهوم  

 النبات وانواعه فوائدة 
 90واجب:ص 

 

 

   واجب

 االثنين
 صفي

  358مراجعة درس الدفع والشد ص 
– 359  – 360  - 361 

 مراجعة األشكال ثنائية األبعاد 

   واجب

 الثالثاء
 صفي

 الطاقة درس مراجعة -
 – 386 ص والحرارة

387 – 388 -389  
 مراجعة األشكال ثالثية األبعاد 

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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     15 /  6 /  2021إلــى      13/    6/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 (ب)    األولصف والشعبة: ال

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 التعلمنواتج 
 
 

 الــيـــوم

 يتلو سورة النصر تالوة سليمة
 يستنتج المعنى اإلجمالي لاليات

 يقرأ قراءة جهرية صحيحة 

To read the words in their book  . 
To form meaningful sentences using the  words in the book . 

Reading : Phonics Book  Page 51 
 
 

 
Writing: Writing sentences using the words on  Phonics Book page 51 
 

 االحد
 صفي

  سورة النصر تالوة:  اليوم االول 
 

اليوم الثاني : مراجعة سورة النصر + الحديث الشريف 
 خيركم من تعلم القرآن وعلمه

 
 اليوم الثالث:

 أنشطة للدروسحل 

 قراءة قصص  من منصة نهلة وناهل 
Reading : Phonics Page 51 
Students will read all the words on Page 51 
 

  واجب
Practice reading al home 
 

 االثنين
 مراجعة الشدة  صفي

Writing: Writing sentences using the words on  Phonics Book page 51 
Students will write some sentences using the words on page 51 
 

  واجب
In your notebook use the words ( mum-dad-sister-brother)  to write a short 
paragraph about your family 

 الثالثاء
 قراءة قصص من منصة نهلة وناهل  صفي

General Revision for all the skills of Term3 
 

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

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب



 

QM-2530-F4 

kh 

 ( ب) األول تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 والتكنولوجياالتصميم 

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يصف الموقع والحركة والسرعة

يبين أوجه االختالف بين أنواع 

  القوى

يذكر كيف نستخدم الطاقة 

 والحرارة

 

 يقرأ الوقت بالساعة الرقمية والتناظرية

يسمي الشكل ثنائي األبعاد وعدد أضالعه 

 ورؤوسه

رؤوسه يسمي الشكل ثالثي األبعاد وعدد 

 وأوجهه

 

ان يتعرف الطالب علي   _
 مفهوم النبات الطبيعي 

يستكشف أنواع النبات   _
 الطبيعي في بالدي 

ان يعدد فوائد وأستخدامات   _
 النبات الطبيعي 

 

 االحد
 صفي

مراجعة درس الموقع والحركة 

348- 349 – 350 -  351 

 

 مراجعة الساعات 

 

 مادة الدراسات االجتماعية 
الطبيعي في  درس النبات 

 بالدي
صفي: نتحدث عن مفهوم  

 النبات وانواعه فوائدة 
 90واجب:ص 

 

   واجب

 االثنين
 صفي

  358مراجعة درس الدفع والشد ص 
– 359  – 360  - 361 

 

 مراجعة األشكال ثنائية األبعاد 

 

   واجب

 الثالثاء
 صفي

 الطاقة درس مراجعة -
 – 386 ص والحرارة

387 – 388 -389 
-  

 مراجعة األشكال ثالثية األبعاد 

 

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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     15 /  6 /  2021إلــى      13/    6/ 2021مــن     الخطة االسبوعية

 ( ج)    األولالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 التعلمنواتج 
 
 

 الــيـــوم

 يتلو سورة النصر تالوة سليمة
 يستنتج المعنى اإلجمالي لاليات

 يقرأ قراءة جهرية صحيحة 

To read the words in their book  . 
To form meaningful sentences using the  words in the book . 

Reading : Phonics Book  Page 51 
 
 

 
Writing: Writing sentences using the words on  Phonics Book page 51 
 

 االحد
 صفي

  سورة النصر تالوة:  اليوم االول 
 

اليوم الثاني : مراجعة سورة النصر + الحديث الشريف 
 خيركم من تعلم القرآن وعلمه

 
 اليوم الثالث:

 أنشطة للدروسحل 

 قراءة قصص  من منصة نهلة وناهل 
Reading : Phonics Page 51 
Students will read all the words on Page 51 
 

  واجب
Practice reading al home 
 

 االثنين
 مراجعة الشدة  صفي

Writing: Writing sentences using the words on  Phonics Book page 51 
Students will write some sentences using the words on page 51 
 

  واجب
In your notebook use the words ( mum-dad-sister-brother)  to write a short 
paragraph about your family 

 الثالثاء
 قراءة قصص من منصة نهلة وناهل  صفي

General Revision for all the skills of Term3 
 

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

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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 ))ج  األول تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 والتكنولوجياالتصميم 

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يصف الموقع والحركة والسرعة

يبين أوجه االختالف بين أنواع 

  القوى

يذكر كيف نستخدم الطاقة 

 والحرارة

 

 يقرأ الوقت بالساعة الرقمية والتناظرية

يسمي الشكل ثنائي األبعاد وعدد أضالعه 

 ورؤوسه

رؤوسه يسمي الشكل ثالثي األبعاد وعدد 

 وأوجهه

 

ان يتعرف الطالب علي   _
 مفهوم النبات الطبيعي 

يستكشف أنواع النبات   _
 الطبيعي في بالدي 

ان يعدد فوائد وأستخدامات   _
 النبات الطبيعي 

 

 

 االحد
 صفي

مراجعة درس الموقع والحركة 

348- 349 – 350 -  351 

 

 مراجعة الساعات 

 

 مادة الدراسات االجتماعية 
الطبيعي في  درس النبات 

 بالدي
صفي: نتحدث عن مفهوم  

 النبات وانواعه فوائدة 
 90واجب:ص 

 

 

   واجب

 االثنين
 صفي

  358مراجعة درس الدفع والشد ص 
– 359  – 360  - 361 

 

 مراجعة األشكال ثنائية األبعاد 

 

   واجب

 الثالثاء
 صفي

 الطاقة درس مراجعة -
 – 386 ص والحرارة

387 – 388 -389 
-  

 مراجعة األشكال ثالثية األبعاد 

 

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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     15 /  6 /    2021إلــى       13/    6/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 (  د)  األولالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 التعلمنواتج 
 
 

 الــيـــوم

 يتلو سورة النصر تالوة سليمة
 يستنتج المعنى اإلجمالي لاليات

 يقرأ قراءة جهرية صحيحة 

To read the words in their book  . 
To form meaningful sentences using the  words in the book . 

Reading : Phonics Book  Page 51 
 
 

 
Writing: Writing sentences using the words on  Phonics Book page 51 
 

 االحد
 صفي

  سورة النصر تالوة:  اليوم االول 
 

اليوم الثاني : مراجعة سورة النصر + الحديث الشريف 
 خيركم من تعلم القرآن وعلمه

 
 اليوم الثالث:

 أنشطة للدروسحل 

 قراءة قصص  من منصة نهلة وناهل 
Reading : Phonics Page 51 
Students will read all the words on Page 51 
 

  واجب
Practice reading al home 
 

 االثنين
 مراجعة الشدة  صفي

Writing: Writing sentences using the words on  Phonics Book page 51 
Students will write some sentences using the words on page 51 
 

  واجب
In your notebook use the words ( mum-dad-sister-brother)  to write a short 
paragraph about your family 

 الثالثاء
 قراءة قصص من منصة نهلة وناهل  صفي

General Revision for all the skills of Term3 
 

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

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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  ))د األول تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يصف الموقع والحركة والسرعة

يبين أوجه االختالف بين أنواع 

  القوى

يذكر كيف نستخدم الطاقة 

 والحرارة

 

 يقرأ الوقت بالساعة الرقمية والتناظرية

يسمي الشكل ثنائي األبعاد وعدد أضالعه 

 ورؤوسه

األبعاد وعدد رؤوسه يسمي الشكل ثالثي 

 وأوجهه

 

ان يتعرف الطالب علي   _
 مفهوم النبات الطبيعي 

يستكشف أنواع النبات   _
 الطبيعي في بالدي 

ان يعدد فوائد وأستخدامات   _
 النبات الطبيعي 

 

 

 االحد
 صفي

مراجعة درس الموقع والحركة 

348- 349 – 350 -  351 

 

 مراجعة الساعات 

 

 االجتماعية مادة الدراسات 
درس النبات الطبيعي في  

 بالدي
صفي: نتحدث عن مفهوم  

 النبات وانواعه فوائدة 
 90واجب:ص 

 

 

   واجب

 االثنين
 صفي

  358مراجعة درس الدفع والشد ص 
– 359  – 360  - 361 

 

 مراجعة األشكال ثنائية األبعاد 

 

   واجب

 الثالثاء
 صفي

 الطاقة درس مراجعة -
 – 386 ص والحرارة

387 – 388 -389 
-  

 مراجعة األشكال ثالثية األبعاد 

 

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب

 



 

QM-2530-F4 

kh 

 
     15 /    6/   2021إلــى       13/    6/ 2021مــن     الخطة االسبوعية

  )األول  )هـ الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية اإلسالمية التربية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يتلو سورة النصر تالوة سليمة
 يستنتج المعنى اإلجمالي لاليات

 يقرأ قراءة جهرية صحيحة 

To read the words in their book  . 
To form meaningful sentences using the  words in the book . 

Reading : Phonics Book  Page 51 
 
 

 
Writing: Writing sentences using the words on  Phonics Book page 51 
 

 االحد
 صفي

  سورة النصر تالوة:  اليوم االول 
 

اليوم الثاني : مراجعة سورة النصر + الحديث الشريف 
 خيركم من تعلم القرآن وعلمه

 
 اليوم الثالث:

 أنشطة للدروسحل 

 قراءة قصص  من منصة نهلة وناهل 
Reading : Phonics Page 51 
Students will read all the words on Page 51 
 

  واجب
Practice reading al home 
 

 االثنين
 مراجعة الشدة  صفي

Writing: Writing sentences using the words on  Phonics Book page 51 
Students will write some sentences using the words on page 51 
 

  واجب
In your notebook use the words ( mum-dad-sister-brother)  to write a short 
paragraph about your family 

 الثالثاء
 قراءة قصص من منصة نهلة وناهل  صفي

General Revision for all the skills of Term3 
 

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

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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 )تابع الصف والشعبة :األول ) هـ

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يصف الموقع والحركة والسرعة

يبين أوجه االختالف بين أنواع 

  القوى

يذكر كيف نستخدم الطاقة 

  والحرارة

 يقرأ الوقت بالساعة الرقمية والتناظرية

يسمي الشكل ثنائي األبعاد وعدد أضالعه 

 ورؤوسه

األبعاد وعدد رؤوسه يسمي الشكل ثالثي 

 وأوجهه

ان يتعرف الطالب علي   _
 مفهوم النبات الطبيعي 

يستكشف أنواع النبات   _
 الطبيعي في بالدي 

ان يعدد فوائد وأستخدامات   _
 النبات الطبيعي 

 

 

 االحد
 صفي

مراجعة درس الموقع والحركة 

348- 349 – 350 -  351 
 مراجعة الساعات 

 االجتماعية مادة الدراسات 
درس النبات الطبيعي في  

 بالدي
صفي: نتحدث عن مفهوم  

 النبات وانواعه فوائدة 
 90واجب:ص 

 

 

   واجب

 االثنين
 صفي

  358مراجعة درس الدفع والشد ص 
– 359  – 360  - 361 

 مراجعة األشكال ثنائية األبعاد 

   واجب

 الثالثاء
 صفي

 الطاقة درس مراجعة -
 – 386 ص والحرارة

387 – 388 -389  
 مراجعة األشكال ثالثية األبعاد 

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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     15 /  6 /    2021إلــى       13/    6/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  )األول  ) و الصف والشعبة: 

 English العربيةاللغة  التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يتلو سورة النصر تالوة سليمة
 يستنتج المعنى اإلجمالي لاليات

 يقرأ قراءة جهرية صحيحة 

To read the words in their book  . 
To form meaningful sentences using the  words in the book . 

Reading : Phonics Book  Page 51 
 
 

 
Writing: Writing sentences using the words on  Phonics Book page 51 
 

 االحد
 صفي

  سورة النصر تالوة:  اليوم االول 
 

اليوم الثاني : مراجعة سورة النصر + الحديث الشريف 
 خيركم من تعلم القرآن وعلمه

 
 اليوم الثالث:

 أنشطة للدروسحل 

 قراءة قصص  من منصة نهلة وناهل 
Reading : Phonics Page 51 
Students will read all the words on Page 51 
 

  واجب
Practice reading al home 
 

 االثنين
 مراجعة الشدة  صفي

Writing: Writing sentences using the words on  Phonics Book page 51 
Students will write some sentences using the words on page 51 
 

  واجب
In your notebook use the words ( mum-dad-sister-brother)  to write a short 
paragraph about your family 

 الثالثاء
 قراءة قصص من منصة نهلة وناهل  صفي

General Revision for all the skills of Term3 
 

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

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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 )) و األول تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

يطبق القدرة المعرفية في حل 

 أسئلة متنوعة عن الطاقة

 يقرأ الوقت بالساعة الرقمية والتناظرية

يسمي الشكل ثنائي األبعاد وعدد أضالعه 

 ورؤوسه

يسمي الشكل ثالثي األبعاد وعدد رؤوسه 

 وأوجهه

ان يتعرف الطالب علي   _
 النبات الطبيعي مفهوم 

يستكشف أنواع النبات   _
 الطبيعي في بالدي 

ان يعدد فوائد وأستخدامات   _
 النبات الطبيعي 

 

 

 االحد
 صفي

مراجعة             10الوحدة          

 419 - 416صفحة 
 مراجعة الساعات 

 مادة الدراسات االجتماعية 
درس النبات الطبيعي في  

 بالدي
صفي: نتحدث عن مفهوم  

 النبات وانواعه فوائدة 
 90واجب:ص 

 

 

   واجب

 االثنين
 مراجعة األشكال ثنائية األبعاد  تدريب على مهارات العلوم  صفي

   واجب

 الثالثاء
 مراجعة األشكال ثالثية األبعاد   - صفي

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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     15 /  6 /    2021إلــى       13/    6/ 2021مــن     االسبوعيةالخطة 
  )والشعبة: األول  )ز الصف 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يتلو سورة النصر تالوة سليمة
 يستنتج المعنى اإلجمالي لاليات

 يقرأ قراءة جهرية صحيحة 

To read the words in their book  . 
To form meaningful sentences using the  words in the book . 

Reading : Phonics Book  Page 51 
 
 

 
Writing: Writing sentences using the words on  Phonics Book page 51 
 

 االحد
 صفي

  سورة النصر تالوة:  اليوم االول 
 

اليوم الثاني : مراجعة سورة النصر + الحديث الشريف 
 خيركم من تعلم القرآن وعلمه

 
 اليوم الثالث:

 أنشطة للدروسحل 

 قراءة قصص  من منصة نهلة وناهل 
Reading : Phonics Page 51 
Students will read all the words on Page 51 
 

  واجب
Practice reading al home 
 

 االثنين
 مراجعة الشدة  صفي

Writing: Writing sentences using the words on  Phonics Book page 51 
Students will write some sentences using the words on page 51 
 

  واجب
In your notebook use the words ( mum-dad-sister-brother)  to write a short 
paragraph about your family 

 الثالثاء
 قراءة قصص من منصة نهلة وناهل  صفي

General Revision for all the skills of Term3 
 

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

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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 ز( والشعبة :األول )  تابع الصف 

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 والتكنولوجياالتصميم 

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

يطبق القدرة المعرفية في حل 

 أسئلة متنوعة عن الطاقة

 يقرأ الوقت بالساعة الرقمية والتناظرية

يسمي الشكل ثنائي األبعاد وعدد أضالعه 

 ورؤوسه

يسمي الشكل ثالثي األبعاد وعدد رؤوسه 

 وأوجهه

ان يتعرف الطالب علي   _
 الطبيعي مفهوم النبات 

يستكشف أنواع النبات   _
 الطبيعي في بالدي 

ان يعدد فوائد وأستخدامات   _
 النبات الطبيعي 

 

 

 االحد
 صفي

مراجعة             10الوحدة          

 419 - 416صفحة 
 مراجعة الساعات 

 مادة الدراسات االجتماعية 
درس النبات الطبيعي في  

 بالدي
صفي: نتحدث عن مفهوم  

 وانواعه فوائدة النبات 
 90واجب:ص 

 

 

   واجب

 االثنين
 مراجعة األشكال ثنائية األبعاد  تدريب على مهارات العلوم  صفي

   واجب

 الثالثاء
 مراجعة األشكال ثالثية األبعاد   - صفي

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب

 


