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الخطة األسبوعية للصف  :األول من  7112/11/5إلى 7112/11/9
المادة

اللغة العربية

التربية
اإلسالمية

اللغة
اإلنجليزية

الرياضيات

اليوم

المقرر األسبوعي

تكاليف الطالب

األحد

كتاب الطالب ص 08-08-08

كتاب النشاط ص 65-65

األثنين

كتاب الطالب ص 06-08-08

كتاب النشاط ص 60-65

الثالثاء

كتاب الطالب حرف ( ح ) ص -05
00

األربعاء

كتاب الطالب ص 98-98-09

الخميس

كتاب الطالب ص 98-98-98

كتاب النشاط ص  -69نسخ (
َخرَ َج ُج ْن ُج ٌل َي ْبحَ ُ
ث َعنْ
جَ ْوهَرَ تِ ِه ) في دفتر النسخ 8
مرات
ْ
ّ
ْ
َ
قَ
ٌ
ُ
ُ
جذعَ
نسخ ( ت َسل جنجل ِ
ال ّشجَ رَ ِة ) في دفتر النسخ 8
مرات
نسخ ( رَ جَ عَ ُج ْن ُج ٌل إِلى جَ ّد ِه َو
جَ ّد ِت ِه َو ُهوَ سعي ٌد ) في دفتر
النسخ  8مرات

األولى

سرد قصة الرسول

الثانية

التعرف على نسب الرسول الكريم

الثالثة

حل تدريبات الكتاب

واجب صفحة 58 - 58

األحد

My colures lesson 8

واجب )A.B p( 46

األثنين

My shapes lesson 9

واجب )A .B p (47

الثالثاء

(اختبار قصير )

األربعاء

My letters lesson 10

واجب )A.B p (49

الخميس

My numbers lesson 11

واجب )A.B p (50

األحد

مقارنة المجموعات

868 - 868

األثنين

الطرح من  8و 6

860 - 865

الثالثاء

الطرح من  5و 5

858 - 858

األربعاء

الطرح من 0

858 - 858

الخميس

الطرح من 9

850 - 855

المالحظات

اإلمالء يوم الخميس الموافق
8885 / 88 / 9
َ
ج ْذ ِع شجَ رَ ةٍ) .
( جَ لَسَ ُج ْن ُج ٌل عَلى ِ

اختبار قصير يوم الثالثاء
الموافق () 8885/ 88/5
من صفحة ()68 – 89

اختبار قصير (  ) 8يوم االثنين
الموافق  8885 / 88 /5من صفحة
 886إلى صفحة 885

األحد
األثنين

العلوم

الثالثاء
األربعاء

أنواع الحيوانات
من صفحة 888
إلى صفحة 886

واجب صفحة 888

اختبار قصير يوم األربعاء الموافق
 8885 / 88 / 0من صفحة  58إلى
صفحة 50

الخميس

الدراسات
االجتماعية

األولي

تكملة حل أسئلة الجهات األصلية

الثانية

أسرتي الكبيرة  ،اإلمارات السبع

الثالثة

حل أسئلة صفحة  69و 58

واجب صفحة 58
مشرفة القسم :

ابتسام أبو طالب

