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What I am learning this week 

 

 
 

 

Day 
Subject 

 األحد

Sunday 
 االثنين

Monday 
 الثالثاء

Tuesday 
 األربعاء

Wednesday 

لخميسا  

Thursday 

 اللغة اإلنجليزية

English 

Unit 19 
Phonics focus-ng 
p.(24) 
say and write the 
digraph “ng” 
introduction 

Unit  19 

Phonics focus 'ng' 

Words( swing ,ring king 

wing, finger) 

 

Reading comprehension 

worksheet 

 

Writing : write about the 

picture on p. 28 

Focus on punctuation 

(capital letter ,full stop) 

 

Review of digraphs(sh , ch, 
th, ph, ng) 
High frequency words(for, 
his, but , at, is) 

 

H.W. . do pages .30-31 H.W. . practice reading   
words and sentences 
on p.24. 

H.W. read the sentences 
on pages 25 and 26 
 

H.W. H.W. revise what you have 
learnt. 

 الرياضيات

Math 
 

 397الزيادة بالعشرات ص  391ص 100االعداد حتي .

  398و
404و403العد بالخمسات ص  الرموز لمقارنة االعداد استخدام   409استخدام النماذج للمقارنة  

416و 145ص   

H.W. 396و 395   H.W. 402و 401ص  H.W. 408و 407  H.W. 414و 413  H.W. 420و 419  

 اللغة العربية

Arabic 
 

( فقصة حرف )   
  

استماع ومشاهدة القصة   
ثم النقاش في مجموعات 

الستخراج كلمات بها حرف 
 الفاء  شفويا

كتابة بعض النماذج في على 
.السبورة  

 درس فوفي يقهر خوفة
قراءة النص يتعرف اسم  

 الحرف 
وصوت الحرف  ) يتم تقييم  

  القراءة  داخل الدرس الصفي(

 

 درس فوفي يقهر خوفه 
 قراءة النص 

 )تميز أشكال الحرف  (
يتم تقييم القراءة داخل الحصة  

.الصفية  

 فوفي يقهر خوفه 
 قراءة النص 

تميز أصوات الحرف ) الصوت الطويل 
صوت القصير ( يتم تقييم القراءة وال

 داخل الحصة الصفية 
 + قراءة نص حرف الالم  

 درس اللقلق يبحث عن بيته الجديد  
 قراءة النص يتعرف اسم  الحرف 

وصوت الحرف  ) يتم تقييم  
  القراءة  داخل الحصة الصفي

 

H.W.   كتابة كلمات تحوي
الحرف  على دفتر  اللغة 
 العربية

H.W. كتاب النشاط  قراءة  
 النص

H.W.  كتابة اشكال الحرف كتاب
 النشاط 

 من كتاب النشاط

H.W. حل الصوت الطويل والقصير  
 للحرف  من كتاب النشاط

. H.W. حوي الحرفتكلمات -   

 درس الفصول االربعه  حل كتاب النشاط العلوم
 –سيتعرف الطالب علي مفردات الدرس ) الطقس 

 الفصل (

 درس دورة الماء 
سيتعرف الطالب على مفردات الدرس ) 

التبخر ( –التكاثف   

 درس المغناطيس 
سيتعرف الطالب على معنى ) 

.اقطاب المغناطيس  

Grade 
 االول  الصف

From 
 من

16/2/2020 
To 
 إلى 

20/2/2020 
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Science 
 

H.W الرجاء احضار الكتاب الكبير والصغير ودفتر

 العلوم
H.W. H.W. H.W.         

Islamic& Quran& 

 التربية اإلسالمية والتالوة

الوحدة األولى، الدرس الثالث )آداب النظافة في اإلسالم(. من  .

( 25إلى  18صفحة )   

 أن يعرف الطالب مفهوم النظافة.-
أن يكتشف الطالب أدوات النظافة -  

 تابع الدرس الثالث ) آداب النظافة في اإلسالم(.
.أن يميّز بين النظافة وعدم النظافة-  

في اإلسالم(.تابع الدرس الثالث ) آداب النظافة   
.حل أنشطة الدرس  

H.W. H.W.  H.W. 

ةالدراسات االجتماعي  

Social studies 

 الوحدة الثالثة " النقل والمن في بالدي (
 الدرس الثالث : ) مهنتي عندما اكبر (

المهندس " –اوال : مهن من بالدي الكلمات الجديدة  " المهن   
االثار " –التاجر ثانيا : مهن من العالم الكلمات الجديدة "   

لوحدة الثالثة ا  
 الدرس الثاني : مهنتي عندما اكبر  

 ثالثا : احب ان اكون   الكلمات الجديدة " المحامي والطبيب

  34ابداعاتي  ص  39الواجب  
 رجاء احضار ملف الدراسات االجتماعية مع الطالبال

H.W    49 – 48الواجب  ص 

 التربية األخالقية

Moral Education 

) الراوي ( 4: الدرس  3الوحدة   
(هوية " –تراث  –المفردات " اسالف   

  

 التصميم و التكنولوجيا

D & T 

Visibility, stain, 
strength, 
 

U.2 
Page27-31 
Materials , properties ,flexibility 

H.W. 
 

H.W. 

  

Approved by HODS 
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