اخلطة األسبوعية للصف االول األساسي
للفترة من يوم األحد  2018/2/11إلى يوم الخميس 2018/2/15
اليوم األول
English

Support
Students
الرياضيات

Support
Students
اللغة العربية

Support
Students

العلوم
Support
Students

Unit 6 (Bridge to
& Success) L. book P. 109
110. A. book P. 101 – 102
& 103.
Unit 6 (Bridge to
Success). A. book P. 101
– 102 & 103 with a
teacher.
المراجعة الذاتية .من صفحة
 .444 – 444اختبار التقويم
األول للفصل الدراسي الثاني من
صفحة 404-743
المراجعة الذاتية .من صفحة
 . .444 – 444اختبار التقويم
األول للفصل الدراسي الثاني من
صفحة 404-743
متابعة قراءة جمل الدرس حرف
(غ) ص( 46كتاب الطالب).
متابعة حل التدريبات في درس
(غ) واجب :قراءة جمل الدرس.
متابعة قراءة الجملتين األولى
والثانية من ص .46درس حرف
(غ) (كتاب الطالب).

اليوم الثاني

)Unit 6 (Bridge to Success
L. book P. 116 & 117.
& A. book P. 110 – 111
112.

Dictation: I can see fish
I can smell flowers.
CAT4 booklet.

)Unit 6 (Bridge to Success
)Unit 6 (Bridge to Success
L. book P. 113 & 114. A.
L. book P. 111 & 112.
book P. 106 – 107 – 108
A.book P. 104 & 105.
& 109.

)Unit 6 (Bridge to Success) Unit 6 (Bridge to Success
)Unit 6 (Bridge to Success
& A. book P. 110 – 111
– A. book P. 106 – 107
A. book P. 104 & 105.
112.
108 & 109.

Dictation: see, smell.

جمع العشرات – واجب صفحة
.454 – 453

أوراق عمل داعمة للدرس.

الجمع بالعد التصاعدي للعشرات
واآلحاد – واجب :ص-467
.464
أوراق عمل داعمة للدرس.

متابعة قراءة درس حرف (ف).
االستماع الى قصة حرف (ف)
ص( .44فوفي يقهر خوفه) قراءة امالء في الكلمات التالية :أعرض
سعيد .نامت ظريفة .ظريف
جمل الدرس بطالقة .واجب:
طاووس.
قراءة جمل الدرس.
االستماع الى قصة حرف (ف)
ص 44درس (فوفو يقهر خوف).
قراءة ،الجمل بطالقة .الجملة
األولى والثانية.

أنواع السحب المختلفة ص666
دورة الماء ص 656الى ص.664
الى ص  .667واجب :ص .664

مراجعة سريعة ص.664

اليوم الثالث

اليوم الرابع

اليوم الخامس

ورقة عمل خاصة بالدرس.

امالء في الكلمات التالية :أعرض
– سعيد – ظريف.

حل مراجعة الدرس ص665

سؤال  40ص.644

جمع العشرات واآلحاد – واجب:
ص .430 – 464

أوراق عمل داعمة للدرس.
متابعة حل التدريبات من ص400
– ص .406واجب :قراءة
الكلمات ص  406واجب :كتابة
ص .403
متابعة القراءة .متابعة حل
التدريبات مع المعلمة داخل
الفصل من ص -400ص.406
واجب :قراءة الكلمات ص406
بقدر ما يستطيع القراءة واجب:
كتابة الحرف ص.403
حل تمارين كتاب (دليل األنشطة
المختبرية) مع المعلمة اثناء
الحصة.
حل تمارين كتاب (دليل األنشطة
المختبرية) أسئلة مخصصة اثناء
الحصة مع المعلمة.

حل مسائل ورقة العمل.

حل مسائل ورقة عمل خاصة.

االستماع الى قصة حرف (ق)
ص( .404قمر يشعر بالملل)

االستماع الى قصة حرف (ق)
ص ( .404قمر يشعر بالملل).

التدريب على ملزمة .CAT4

تدريب على .CAT4

التربية االسالمية
Support
Students
الدراسات
االجتماعية
Support
Students
التربية األخالقية
Support
Students

تسميع بعالمات الحديث الشريف (المسلم عون أخيه)
ص474
تسميع بعالمات الحديث الشريف (المسلم عون أخيه)
ص474

درس أحب أسرتي ص .444مناقشة الدرس .واجب:
(أصمم بطاقة .اعبر فيها عن حبي لوالدي ووالدتي
ص.444
درس أحب أسرتي ص .444مناقشة الدرس .واجب:
(أصمم بطاقة .اعبر فيها عن حبي لوالدي ووالدتي
ص.444

حل أنشطة الطالب .ص – 450ص.454
حل أنشطة الطالب .ص – 450ص.454

درس زايد الوالد ص 54الى ص.64

متابعة درس زايد الوالد وحل اسئلته ص 54الى ص.64

عرض صور الدرس للطالب ليتعرف عليه.

متابعة عرض صور الدرس وشرحه بأبسط صورة وحل اسئلته مع المعلمة.

درس السرد القصصي التقليدي ص 9الى ص.41
تقديم الدرس للطالب عن طريق عرض صور عن قصة معينه وشرح الدرس بأبسط صورة اثناء الحصة.

