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  ): األول  ) أ الصف والشعبة

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

يلخص قصة مولد الرسول (صلى *

 هللا عليه وسلم(
هللا ) صلى يستنتح صفات النبي*

 عليه وسلم(
يلخص قصة كفالة الرسول) صلى *

 هللا عليه وسلم(

 يقرأ قراءة جهرية صحيحة 
 يميز بين الصوت الطويل والصوت القصير لحرف الخاء

To identify some English sounds.  
To read and understand the story. 

Reading: Anchor (Winter is Coming!)  Pages: 18-25  

Writing: Anchor - Pages 16 -17 (Common nouns)  

 االحد
  :اليوم األول صفي

صفي : مراجعة درس مولد 
الرسول )صلى هللا عليه وسلم 

 (وتلخيصه
 111+ 110بيتي : واجب صفحة 

 من كتاب النشاط
 
 
 

  : اليوم الثاني
الرسول )صلى هللا عليه صفي: 

 .وسلم ( في رعاية جده
 113+ 112بيتي: واجب صفحة 

 من كتاب النشاط
 
 
 

 : اليوم الثالث
متابعة درس الرسول )صلى هللا 

 عليه وسلم في رعاية جده
 
 

 )قراءة ومناقشة (قصة حرف الخاء 
Phonics Book - Pages 42-43 
Students will read the words and complete the activities in the book 

 Practice reading the words in your Phonics Book Page 43  واجب

 االثنين

 الوعي الصوتي لحرف الخاء  صفي
Phonics Book - Pages 44-45 
Students will identify the letter Cc and the sound it makes  

 متابعة منصة ابجديات واجب
Search for some words start with the letter Cc and write them down 
in your notebook  

 الثالثاء
 )الصوت الطويل والصوت القصير (تجريد حرف الخاء  صفي

Phonics Book - Pages 46-47 
Students will identify the letter Kk and the sound it makes  

 Please practice for dictation  واجب

 األربعاء

  53، 51،52، 50مراجعة)ج، ح،خ( صفحة  صفي
Dictation: Students should be able to write the following 
words independently (egg-elephant-elbow-on-orange-octopus)  

 واجب
 

 قراءة كلمات حرف الجيم من كتاب اقرأ وتعلم + حل التدريبات
 

Search for some words start with the letter Kk and write them down 
in your notebook 

 الخميس
 صفي

طلة رسمية/المولد النبوي الشريفع  
 واجب
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  )والشعبة :األول ) أ تابع الصف 

 والتكنولوجياالتصميم  الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية الرياضيات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يصنف الحيوانات في مجموعات

  يتعرف على خصائص مجموعات الحيوانات

 الحيواناتيذكر أمثلة على مجموعات 

 يطرح الطالب الصفر ويطرح الكل

 يطرح عددين بالشكل الرأسي

 

يحدد المفاهيم األساسية لعلم -
- االقتصاد )الحاجات األساسية 

 ( النقود–المهن  -العمل
يصف مدى اعتماد األشخاص على  -

 .متخصصةأعمال ذات طبيعة  

• Utilize the tools properly 

to make a simple 

prototype. 

 

 االحد

 طرح الصفر وطرح الكل  107 -  106ما هي أنواع بعض الحيوانات ؟ ص  صفي

الحصة األولى : الدراسات  
 2االجتماعية سلسلة سالمة  

 (المهن والعمال )أتحدث وأتعلم
الحصة الثانية :الدراسات  
 2االجتماعية سلسة سالمة 

  تابع المهن واألعمال
:الدراسات  الحصة الثالثة 

  االجتماعية 
 تابع المهن واألعمال  

 ( )حل أسئلة الكتاب

Unit 3 : Planning 
Period 1: 

   SB : Page 38    
 AB: Page 36-37 

  
Period 2 :  

SB: Page 38    
 AB: Page 36-37 

 
H.W. Worksheet: Follow the 
design process to create a 

parachute. 

 واجب
أو صور أو رسم حيوانات عن الثدييات  احضار مجسم  

 والطيور 
 

- 

 االثنين
 اكمال درس طرح الصفر وطرح الكل  االختبار التكويني األول  صفي

 132 -131ص   واجب

 الثالثاء

 الطرح الرأسي  109 -  108ما الزواحف والبرمائيات ؟ ص  صفي

 واجب
الزواحف   رسم حيوانات عن اصور أو احضار مجسم أو 

  والبرمائيات 
- 

 األربعاء

 اكمال درس الطرح الرأسي  111- 110هي االنواع االخرى من الحيوانات ؟ ص ما  صفي

 واجب
سماك  احضار مجسم أو صور او رسم حيوانات عن األ

 والحشرات 
 138-137ص 

 الخميس
 صفي

 

 واجب
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    21 /  10 /   2021إلــى       17/   10/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 (ب)    األولصف والشعبة: ال

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

صلى هللا عليه )يلخص قصة مولد الرسول *

 (.وسلم
 (يستنتح صفات النبي) صلى هللا عليه وسلم*
يلخص قصة كفالة الرسول) صلى هللا عليه *

 (وسلم
 

  يقرأ قراءة جهرية صحيحة
 يميز بين الصوت الطويل والصوت القصير لحرف الخاء

مالحظة: اإلمالء سوف تكون يوم الخميس من كل أسبوع ،أرجو 
 التدرب جيدا على كلمات اإلمالء

 

To identify some English sounds. 
To read the story. 

Reading: Anchor (Winter is Coming!)  Pages: 18-25 

Writing: Anchor - Pages 16 -17 (Common nouns) 

 االحد
 صفي

  :اليوم األول
صفي : مراجعة درس مولد الرسول )صلى هللا 

 )عليه وسلم وتلخيصه
من كتاب  111+ 110بيتي : واجب صفحة 

 النشاط
 
 
 

  : اليوم الثاني
رعاية صفي: الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( في 

 .جده
 من كتاب النشاط 113+ 112بيتي: واجب صفحة 

 
 
 

 : اليوم الثالث
في )متابعة درس الرسول )صلى هللا عليه وسلم 

 رعاية جده
 
 

 ( قصة حرف الخاء )قراءة ومناقشة

Phonics Book - Pages 42-43 
Students will read the words and complete the activities in 
their books 

 Practice reading the words in your Phonics Book Page 43  واجب

 االثنين

 الوعي الصوتي لحرف الخاء صفي
Phonics Book - Pages 44-45 
Students will identify the letter Cc and the sound it makes 

 متابعة منصة ابجديات واجب
Search for some words start with the letter Cc and write 
them down in your notebook 

 الثالثاء.
 ( تجريد حرف الخاء )الصوت الطويل والصوت القصير صفي

Phonics Book - Pages 46-47 
Students will identify the letter Kk and the sound it makes 

 واجب
 
 

Please practice for dictation 

 األربعاء

 53، 51،52، 50مراجعة)ج، ح،خ( صفحة  صفي

Dictation: Students should be able to write the following 
words independently (egg-elephant-elbow-on-orange-
octopus) 

 قراءة كلمات حرف الجيم من كتاب اقرأ وتعلم + حل التدريبات واجب
Search for some words start with the letter Kk and write 
them down in your notebook 

 الخميس
 صفي

طلة رسمية/المولد النبوي الشريفع  
 واجب
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 ( ب) األول تابع الصف والشعبة :

 التصميم والتكنولوجيا الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية الرياضيات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يصنف الحيوانات في مجموعات

  يتعرف على خصائص مجموعات الحيوانات

 الحيواناتيذكر أمثلة على مجموعات 

 

 يطرح الطالب الصفر ويطرح الكل

 يطرح عددين بالشكل الرأسي

 يحل المسائل من خالل رسم تخطيطي

 

يحدد المفاهيم األساسية لعلم -
- االقتصاد )الحاجات األساسية 

 ( النقود–المهن  -العمل
ماد األشخاص  يصف مدى اعت-

 .ةيتخصص  على أعمال ذات طبيعة
 

• Utilize the tools properly 

to make a simple 

prototype. 

 

 االحد

 طرح الصفر وطرح الكل  107 -  106ما هي أنواع بعض الحيوانات ؟ ص  صفي

الحصة األولى : الدراسات  
 2االجتماعية سلسلة سالمة  

 ( المهن والعمال )أتحدث وأتعلم
الحصة الثانية :الدراسات  
 2االجتماعية سلسة سالمة 

  واألعمالتابع المهن 
الحصة الثالثة :الدراسات  

  االجتماعية 
 تابع المهن واألعمال  

 ( )حل أسئلة الكتاب

Unit 3 : Planning 
Period 1: 

   SB : Page 38    
 AB: Page 36-37 

  
Period 2 :  

SB: Page 38    
 AB: Page 36-37 

 
H.W. Worksheet: Follow the 
design process to create a 

parachute 

 واجب
احضار مجسم أو صور أو رسم حيوانات عن الثدييات  

 والطيور 
- 

 االثنين
 اكمال درس طرح الصفر وطرح الكل  االختبار التكويني األول  صفي

 132 -131ص   واجب

 الثالثاء

 الطرح الرأسي  109 -  108ما الزواحف والبرمائيات ؟ ص  صفي

 واجب
صور أو رسم حيوانات عن االزواحف   احضار مجسم أو 

 والبرمائيات 
- 

 األربعاء

 اكمال درس الطرح الرأسي  111- 110ما هي االنواع االخرى من الحيوانات ؟ ص  صفي

 واجب
احضار مجسم أو صور او رسم حيوانات عن األسماك  

 والحشرات 
 138-137ص 

 الخميس
 صفي

 

 واجب
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 ( ج)    األولالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 (يلخص قصة مولد الرسول (صلى هللا عليه وسلم*
 (يستنتح صفات النبي) صلى هللا عليه وسلم*
 (قصة كفالة الرسول) صلى هللا عليه وسلميلخص *
 

  يقرأ قراءة جهرية صحيحة
 يميز بين الصوت الطويل والصوت القصير لحرف الخاء

To identify some English sounds.  
To read the story. 

Reading: Anchor (Winter is Coming!)  Pages: 18-25 

Writing: Anchor - Pages 16 -17 (Common nouns) 

 االحد
 صفي

  :اليوم األول
صفي : مراجعة درس مولد الرسول )صلى هللا عليه 

 (وسلم وتلخيصه
 من كتاب النشاط 111+ 110بيتي : واجب صفحة 

 
 
 

  : اليوم الثاني
صفي: الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( في رعاية 

 .جده
 من كتاب النشاط 113+ 112بيتي: واجب صفحة 

 
 
 

 : اليوم الثالث
متابعة درس الرسول )صلى هللا عليه وسلم في 

 . رعاية جده
 
 

 ( قصة حرف الخاء )قراءة ومناقشة

Phonics Book - Pages 42-43 
Students will read the words and complete the activities in 
their books 

 Practice reading the words in your Phonics Book Page 43  واجب

 االثنين
 الوعي الصوتي لحرف الخاء صفي

Phonics Book - Pages 44-45 
Students will identify the letter Cc and the sound it makes 

 متابعة منصة ابجديات واجب
Search for some words start with the letter Cc and write 
them down in your notebook 

 الثالثاء
 ( تجريد حرف الخاء )الصوت الطويل والصوت القصير صفي

Phonics Book - Pages 46-47 
Students will identify the letter Kk and the sound it makes 

 واجب
 
 

Please practice for dictation 

 األربعاء
 53، 51،52، 50مراجعة)ج، ح،خ( صفحة  صفي

Dictation: Students should be able to write the 
following words independently (egg-elephant-elbow-
on-orange-octopus) 

 قراءة كلمات حرف الجيم من كتاب اقرأ وتعلم + حل التدريبات واجب
Search for some words start with the letter Kk and write 
them down in your notebook 

 الخميس
 صفي

طلة رسمية/المولد النبوي الشريفع  
 واجب
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 ))ج  األول تابع الصف والشعبة :

 التصميم والتكنولوجيا الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية الرياضيات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يصنف الحيوانات في مجموعات

  يتعرف على خصائص مجموعات الحيوانات

 الحيواناتيذكر أمثلة على مجموعات 

 

 يطرح الطالب الصفر ويطرح الكل

 يطرح عددين بالشكل الرأسي

 يحل المسائل من خالل رسم تخطيطي

 

يحدد المفاهيم األساسية لعلم -
- االقتصاد )الحاجات األساسية 

 )النقود–المهن  -العمل
يصف مدى اعتماد األشخاص  -

 .متخصصةعلى أعمال ذات طبيعة  
 

• Utilize the tools properly 

to make a simple 

prototype. 

 

 االحد

 طرح الصفر وطرح الكل  107 -  106ما هي أنواع بعض الحيوانات ؟ ص  صفي

الحصة األولى : الدراسات  
 2االجتماعية سلسلة سالمة  

 ) وأتعلمالمهن والعمال )أتحدث 
الحصة الثانية :الدراسات  
 2االجتماعية سلسة سالمة 

  تابع المهن واألعمال
الحصة الثالثة :الدراسات  

  االجتماعية 
 تابع المهن واألعمال 

 ) )حل أسئلة الكتاب  

Unit 3 : Planning 
Period 1: 

   SB : Page 38    
 AB: Page 36-37 

  
Period 2 :  

SB: Page 38    
 AB: Page 36-37 

H.W. Worksheet: Follow the 
design process to create a 

parachute 

 واجب
احضار مجسم أو صور أو رسم حيوانات عن الثدييات  

 والطيور 
- 

 االثنين
 اكمال درس طرح الصفر وطرح الكل  االختبار التكويني األول  صفي

 132 -131ص   واجب

 الثالثاء

 الطرح الرأسي  109 -  108ما الزواحف والبرمائيات ؟ ص  - صفي

 واجب
احضار مجسم أو صور أو رسم حيوانات عن االزواحف   

 والبرمائيات 
- 

 األربعاء

 اكمال درس الطرح الرأسي  111- 110ما هي االنواع االخرى من الحيوانات ؟ ص  صفي

 واجب
حيوانات عن األسماك  احضار مجسم أو صور او رسم 
 والحشرات 

 138-137ص 

 الخميس
  صفي

 واجب 
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    21 /  10 /   2021إلــى       17/   10/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 (  د)  األولالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 )صلى هللا عليه وسلم(يلخص قصة مولد الرسول *
 )يستنتح صفات النبي) صلى هللا عليه وسلم*
 )يلخص قصة كفالة الرسول) صلى هللا عليه وسلم*
 

  يقرأ قراءة جهرية صحيحة
 يميز بين الصوت الطويل والصوت القصير لحرف الخاء

 

To identify some English sounds. 
To read the story. 

Reading: Anchor (Winter is Coming!)  Pages: 18-25 

Writing: Anchor - Pages 16-17 (Common nouns) 

 االحد
 صفي

  :اليوم األول
صفي : مراجعة درس مولد الرسول )صلى هللا عليه 

 )وسلم وتلخيصه
 من كتاب النشاط 111+ 110بيتي : واجب صفحة 

 
 
 

  : اليوم الثاني
الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( في رعاية صفي: 

 .جده
 من كتاب النشاط 113+ 112بيتي: واجب صفحة 

 
 
 

 : اليوم الثالث
لى هللا عليه وسلم في إ ) متابعة درس الرسول )ص

 رعاية جده
 
 

 ( قصة حرف الخاء )قراءة ومناقشة

Phonics Book - Pages 42-43 
Students will read the words and complete the activities 
in their books 

 Practice reading the words in your Phonics Book Page 43  واجب

 االثنين
 الوعي الصوتي لحرف الخاء صفي

Phonics Book - Pages 44-45 
Students will identify the letter Cc and the sound it makes 

 واجب
 ابجدياتمتابعة منصة 

 

Search for some words start with the letter Cc and write 
them down in your notebook 

 الثالثاء
 ( تجريد حرف الخاء )الصوت الطويل والصوت القصير صفي

Phonics Book - Pages 46-47 
Students will identify the letter Kk and the sound it 
makes 

 Please practice for dictation  واجب

 األربعاء
 53، 51،52، 50مراجعة)ج، ح،خ( صفحة  صفي

Dictation: Students should be able to write the 
following words independently (egg-elephant-
elbow-on-orange-octopus 

 التدريباتقراءة كلمات حرف الجيم من كتاب اقرأ وتعلم + حل  واجب
Search for some words start with the letter Kk and write 
them down in your notebook 

 الخميس

 صفي
 طلة رسمية/المولد النبوي الشريفع

 واجب 
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  ))د األول تابع الصف والشعبة :

 التصميم والتكنولوجيا الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية الرياضيات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يصنف الحيوانات في مجموعات

  يتعرف على خصائص مجموعات الحيوانات

 الحيواناتيذكر أمثلة على مجموعات 

 

 يطرح الطالب الصفر ويطرح الكل

 يطرح عددين بالشكل الرأسي

 يحل المسائل من خالل رسم تخطيطي

 

يحدد المفاهيم األساسية لعلم -
- االقتصاد )الحاجات األساسية 

 ( النقود–المهن  -العمل
يصف مدى اعتماد األشخاص  -

 .متخصصةعلى أعمال ذات طبيعة  

• Utilize the tools properly 

to make a simple 

prototype. 

 االحد

 صفي
 107 -  106ما هي أنواع بعض الحيوانات ؟ ص 

 
 طرح الصفر وطرح الكل 

الحصة األولى : الدراسات  
 2االجتماعية سلسلة سالمة  

 (وأتعلمالمهن والعمال )أتحدث 
الحصة الثانية :الدراسات  
 2االجتماعية سلسة سالمة 

  تابع المهن واألعمال
الحصة الثالثة :الدراسات  

  االجتماعية 
 تابع المهن واألعمال  

 ( )حل أسئلة الكتاب

Unit 3 : Planning 
Period 1: 

   SB : Page 38    
 AB: Page 36-37 

  
Period 2 :  

SB: Page 38    
 AB: Page 36-37 

H.W. Worksheet: Follow the 
design process to create a 

parachute 

 واجب

احضار مجسم أو صور أو رسم حيوانات عن الثدييات  
 والطيور 

 
 

- 

 االثنين
 صفي

 االختبار التكويني األول 
 

 اكمال درس طرح الصفر وطرح الكل 

 132 -131ص   واجب

 الثالثاء

 الطرح الرأسي  109 -  108ما الزواحف والبرمائيات ؟ ص  - صفي

 واجب
احضار مجسم أو صور أو رسم حيوانات عن االزواحف   

 والبرمائيات 
 

- 

 األربعاء

 صفي
-  110ما هي االنواع االخرى من الحيوانات ؟ ص 

111 
 اكمال درس الطرح الرأسي 

 

 واجب
حيوانات عن األسماك  احضار مجسم أو صور او رسم 
 والحشرات 

 138-137ص 

 الخميس
 صفي

 
 واجب
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 21 /  10 /   2021إلــى       17/   10/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  )األول  )هـ الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 (الرسول (صلى هللا عليه وسلميلخص قصة مولد *
 (يستنتح صفات النبي) صلى هللا عليه وسلم*
 (يلخص قصة كفالة الرسول) صلى هللا عليه وسلم*

  يقرأ قراءة جهرية صحيحة
 يميز بين الصوت الطويل والصوت القصير لحرف الخاء

مالحظة: اإلمالء سوف تكون يوم الخميس من كل أسبوع 
 كلمات اإلمالء،أرجو التدرب جيدا على 

To identify some English sounds. 
To read the story. 

Reading: Anchor (Winter is Coming!)  Pages: 18-25 

Writing: Anchor - Pages 16-17 (Common nouns) 

 االحد
 صفي

  :اليوم األول
صفي : مراجعة درس مولد الرسول )صلى هللا 

 (وتلخيصهعليه وسلم 
 من كتاب النشاط 111+ 110بيتي : واجب صفحة 

 
 
 

  : اليوم الثاني
صفي: الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( في رعاية 

 .جده
 من كتاب النشاط 113+ 112بيتي: واجب صفحة 

 
 
 

 : اليوم الثالث
في  (متابعة درس الرسول )صلى هللا عليه وسلم

 رعاية جده
 
 

 (بةقصة حلزون يجد له صديقا )الكتا
 (الرجاء إرسال كتاب اقرأ و تعلم

Phonics Book - Pages 42-43 
Students will read the words and complete the activities 
in their books 

 Practice reading the words in your Phonics Book Page 43  واجب

 االثنين

 ( قصة حرف الخاء )قراءة ومناقشة صفي

Phonics Book - Pages 44-45 
Students will identify the letter Cc and the sound it 
makes 

  واجب
Search for some words start with the letter Cc and write 
them down in your notebook 

 الثالثاء
 الوعي الصوتي لحرف الخاء صفي

Phonics Book - Pages 46-47 
Students will identify the letter Kk and the sound it 
makes 

 Please practice for dictation متابعة منصة أبجديات واجب

 األربعاء

 ( تجريد حرف الخاء )الصوت الطويل والصوت القصير صفي

Dictation: Students should be able to write the 
following words independently (egg-elephant-
elbow-on-orange-octopus) 

 قراءة كلمات حرف الجيم من كتاب اقرأ وتعلم + حل التدريبات واجب
Search for some words start with the letter Kk and write 
them down in your notebook 

 ميسخال

 صفي

طلة رسمية/المولد النبوي الشريفع  
 واجب



 

QM-2530-F4 

kh 

 )تابع الصف والشعبة :األول ) هـ

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 
 
 

 الــيـــوم

  يصنف الحيوانات في مجموعات

  يتعرف على خصائص مجموعات الحيوانات

 الحيواناتيذكر أمثلة على مجموعات 

 يطرح الطالب الصفر ويطرح الكل

 يطرح عددين بالشكل الرأسي

 يحل المسائل من خالل رسم تخطيطي

يحدد المفاهيم األساسية لعلم -
- االقتصاد )الحاجات األساسية 

 ( النقود–المهن  -العمل
يصف مدى اعتماد األشخاص  -

على أعمال ذات طبيعة  
 .متخصصة 

• Utilize the tools 

properly to make a 

simple prototype. 

 

 االحد

 طرح الصفر وطرح الكل  107 -  106ما هي أنواع بعض الحيوانات ؟ ص  صفي

الحصة األولى : الدراسات  
 2االجتماعية سلسلة سالمة  

 وأتعلمالمهن والعمال )أتحدث 
( 

الحصة الثانية :الدراسات  
 2االجتماعية سلسة سالمة 

  تابع المهن واألعمال
الحصة الثالثة :الدراسات  

  االجتماعية 
 تابع المهن واألعمال 

 ))حل أسئلة الكتاب 

Unit 3 : Planning 
Period 1: 

   SB : Page 38    
 AB: Page 36-37 

  
Period 2 :  

SB: Page 38    
 AB: Page 36-37 

H.W. Worksheet: Follow 
the design process to 

create a parachute 

 واجب
احضار مجسم أو صور أو رسم حيوانات عن الثدييات  

 والطيور 
- 

 االثنين
 اكمال درس طرح الصفر وطرح الكل  االختبار التكويني األول  صفي

 132 -131ص   واجب

 الثالثاء

 الطرح الرأسي  109 -  108ما الزواحف والبرمائيات ؟ ص  - صفي

 واجب
احضار مجسم أو صور أو رسم حيوانات عن االزواحف   

 والبرمائيات 
- 

 األربعاء

 اكمال درس الطرح الرأسي  111- 110ما هي االنواع االخرى من الحيوانات ؟ ص  صفي

 واجب
حيوانات عن األسماك  احضار مجسم أو صور او رسم 
 والحشرات 

 138-137ص 

 الخميس
 صفي

 
 واجب
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       21 /  10 /   2021إلــى       17/   10/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  )األول  ) و الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 )مولد الرسول (صلى هللا عليه وسلميلخص قصة *
 )يستنتح صفات النبي) صلى هللا عليه وسلم*
 )يلخص قصة كفالة الرسول) صلى هللا عليه وسلم*
 

  يقرأ قراءة جهرية صحيحة
 يميز بين الصوت الطويل والصوت القصير لحرف الخاء

مالحظة: اإلمالء سوف تكون يوم الخميس من كل أسبوع ،أرجو 
 جيدا على كلمات اإلمالءالتدرب 

To identify some English sounds. 
To read the story. 

Reading: Anchor (Winter is Coming!)  Pages: 18-25 

Writing: Anchor - Pages 16-17 (Common nouns) 

 االحد

 صفي

  :اليوم األول
صفي : مراجعة درس مولد الرسول )صلى هللا 

 وتلخيصه )عليه وسلم
من كتاب  111+ 110بيتي : واجب صفحة 

 . النشاط
 
 
 

  : اليوم الثاني
صفي: الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( في رعاية 

 .جده
 من كتاب النشاط 113+ 112بيتي: واجب صفحة 

. 
 
 
 

 : اليوم الثالث
في  )متابعة درس الرسول )صلى هللا عليه وسلم

 . رعاية جده
 
 

 )صديقا )الكتابةقصة حلزون يجد له 
 الرجاء إرسال كتاب اقرأ و تعلم

Phonics Book - Pages 42-43 
Students will read the words and complete the 
activities in their books 

  واجب
Practice reading the words in your Phonics Book 
Page 43 

 االثنين

 ) ومناقشةقصة حرف الخاء )قراءة  صفي

Phonics Book - Pages 44-45 
Students will identify the letter Cc and the sound it 
makes 

  واجب
Search for some words start with the letter Cc and 
write them down in your notebook 

 الثالثاء
 صفي

 الوعي الصوتي لحرف الخاء
 

Phonics Book - Pages 46-47 
Students will identify the letter Kk and the sound it 
makes  

 Please practice for dictation متابعة منصة أبجديات واجب

 األربعاء

 ) تجريد حرف الخاء )الصوت الطويل والصوت القصير صفي

Dictation: Students should be able to write the 
following words independently (egg-elephant-
elbow-on-orange-octopus) 

 قراءة كلمات حرف الجيم من كتاب اقرأ وتعلم + حل التدريبات واجب
Search for some words start with the letter Kk and 
write them down in your notebook 

 الخميس
 صفي

طلة رسمية/المولد النبوي الشريفع  
 واجب



 

QM-2530-F4 

kh 

 )تابع الصف والشعبة :األول ) و

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية  

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم 

  يصنف الحيوانات في مجموعات

  يتعرف على خصائص مجموعات الحيوانات

 الحيواناتيذكر أمثلة على مجموعات 

 

 

 يطرح الطالب الصفر ويطرح الكل

 يطرح عددين بالشكل الرأسي

 يحل المسائل من خالل رسم تخطيطي

 

يحدد المفاهيم األساسية لعلم -
االقتصاد )الحاجات األساسية  

 ( النقود–المهن  -العمل-
يصف مدى اعتماد  -

األشخاص على أعمال ذات  
 .متخصصة طبيعة 

 

• Utilize the tools properly 

to make a simple 

prototype. 

 

 االحد

 طرح الصفر وطرح الكل  107 -  106ما هي أنواع بعض الحيوانات ؟ ص  صفي

الحصة األولى : الدراسات  
 2االجتماعية سلسلة سالمة  
المهن والعمال )أتحدث  

 (وأتعلم
الحصة الثانية :الدراسات  
 2االجتماعية سلسة سالمة 

  تابع المهن واألعمال
الحصة الثالثة :الدراسات  

  االجتماعية 
 تابع المهن واألعمال  

 ( )حل أسئلة الكتاب

Unit 3 : Planning 

Period 1: 

   SB : Page 38    

 AB: Page 36-37 

  

Period 2 :  

SB: Page 38    

 AB: Page 36-37 

H.W. Worksheet: Follow the 
design process to create a 

parachute 

 واجب
احضار مجسم أو صور أو رسم حيوانات عن الثدييات  

 والطيور 
- 

 االثنين
 اكمال درس طرح الصفر وطرح الكل  االختبار التكويني األول  صفي

 132 -131ص   واجب

 الثالثاء
 الطرح الرأسي  109 -  108ما الزواحف والبرمائيات ؟ ص  - صفي

 واجب
احضار مجسم أو صور أو رسم حيوانات عن االزواحف   

 والبرمائيات 
- 

 األربعاء
 صفي

-  110ما هي االنواع االخرى من الحيوانات ؟ ص 
111 

 اكمال درس الطرح الرأسي 

 واجب
حيوانات عن األسماك  احضار مجسم أو صور او رسم 
 والحشرات 

 138-137ص 

 الخميس

 صفي

 

 واجب
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 21 /  10 /   2021إلــى       17/   10/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  )والشعبة: األول  )ز الصف 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 (صلى هللا عليه وسلم)يلخص قصة مولد الرسول *
 (يستنتح صفات النبي) صلى هللا عليه وسلم*
 (يلخص قصة كفالة الرسول) صلى هللا عليه وسلم*

  يقرأ قراءة جهرية صحيحة
 يميز بين الصوت الطويل والصوت القصير لحرف الخاء

مالحظة: اإلمالء سوف تكون يوم الخميس من كل أسبوع 
 التدرب جيدا على كلمات اإلمالء،أرجو 

To identify some English sounds. 
To read the story. 

Reading: Anchor (Winter is Coming!)  Pages: 18-25 

Writing: Anchor - Pages 16-17 (Common nouns) 

 االحد
 صفي

  :اليوم األول
عليه  صفي : مراجعة درس مولد الرسول )صلى هللا

 .وتلخيصه (وسلم
 . من كتاب النشاط 111+ 110بيتي : واجب صفحة 

 
 
 

  : اليوم الثاني
( في رعاية صفي: الرسول )صلى هللا عليه وسلم

 .جده
 . من كتاب النشاط 113+ 112بيتي: واجب صفحة 

 
 
 

 : اليوم الثالث
في  (متابعة درس الرسول )صلى هللا عليه وسلم

 . رعاية جده
 
 

 (حلزون يجد له صديقا )الكتابةقصة 
 (الرجاء إرسال كتاب اقرأ و تعلم

Phonics Book - Pages 42-43 
Students will read the words and complete the activities in 
their books 

 Practice reading the words in your Phonics Book Page 43  واجب

 االثنين

 ( )قراءة ومناقشةقصة حرف الخاء  صفي
Phonics Book - Pages 44-45 
Students will identify the letter Cc and the sound it makes 

  واجب
Search for some words start with the letter Cc and write 
them down in your notebook 

 الثالثاء
 الوعي الصوتي لحرف الخاء صفي

Phonics Book - Pages 46-47 
Students will identify the letter Kk and the sound it makes  

 Please practice for dictation متابعة منصة أبجديات واجب

 األربعاء

 (تجريد حرف الخاء )الصوت الطويل والصوت القصير صفي

Dictation: Students should be able to write the 
following words independently (egg-elephant-elbow-
on-orange-octopus) 

 قراءة كلمات حرف الجيم من كتاب اقرأ وتعلم + حل التدريبات واجب
Search for some words start with the letter Kk and write 
them down in your notebook 

 الخميس
 صفي

طلة رسمية/المولد النبوي الشريفع  
 واجب



 

QM-2530-F4 

kh 

  )تابع الصف والشعبة :األول ) ز

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية  

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم 

  يصنف الحيوانات في مجموعات

  يتعرف على خصائص مجموعات الحيوانات

 الحيواناتيذكر أمثلة على مجموعات 

 يطرح الطالب الصفر ويطرح الكل

 يطرح عددين بالشكل الرأسي

 يحل المسائل من خالل رسم تخطيطي

يحدد المفاهيم األساسية لعلم -
- االقتصاد )الحاجات األساسية 

 ( النقود–المهن  -العمل
يصف مدى اعتماد األشخاص  -

على أعمال ذات طبيعة  
 .متخصصة 

• Utilize the tools 

properly to make 

a simple 

prototype. 

 االحد
 طرح الصفر وطرح الكل  107 -  106ما هي أنواع بعض الحيوانات ؟ ص  صفي

الحصة األولى : الدراسات  
 2االجتماعية سلسلة سالمة  

 وأتعلمالمهن والعمال )أتحدث 
) 

الحصة الثانية :الدراسات  
 2االجتماعية سلسة سالمة 

  تابع المهن واألعمال
الحصة الثالثة :الدراسات  

  االجتماعية 
 تابع المهن واألعمال  

 ( )حل أسئلة الكتاب

Unit 3 : Planning 

Period 1: 

   SB : Page 38    

 AB: Page 36-37 

  

Period 2 :  

SB: Page 38    

 AB: Page 36-37 

H.W. Worksheet: 
Follow the design 

process to create a 
parachute 

 واجب
احضار مجسم أو صور أو رسم حيوانات عن الثدييات  

 والطيور 
- 

 االثنين
 اكمال درس طرح الصفر وطرح الكل  االختبار التكويني األول  صفي

 132 -131ص   واجب

 الثالثاء
 الطرح الرأسي  109 -  108ما الزواحف والبرمائيات ؟ ص  - صفي

 واجب
احضار مجسم أو صور أو رسم حيوانات عن االزواحف   

 والبرمائيات 
- 

 األربعاء
 صفي

-  110ما هي االنواع االخرى من الحيوانات ؟ ص 
111 

 اكمال درس الطرح الرأسي 

 واجب
حيوانات عن األسماك  احضار مجسم أو صور او رسم 
 والحشرات 

 138-137ص 

 الخميس

 صفي

 

 واجب

 


