
 

 

 

 الخطة حسب عدد الحصص في األسبوع المادة

English First and second periods: 

Reading and writing. 

Page {89Learn’s book. 

To describe their bodies in the meaningful sentences and 

drawing. 

 

Third and fourth periods: 

Choose and bring one of these projects. 

1- The parts of body. 

2-The five senses. 

3-Your daily work to keep your body healthy. 

Writing 

To form a short paragraph about their projects. 

 

 

Fifth period: 

Activity book. 

Pages {82,83,84,85} 

Work sheet about the shapes and numbers 

To identify and write the shapes and numbers. 

Sixth period: 

Reading and writing. 

To form the meaningful sentences about daily work. 

 Seventh period:- 
Dictation 

To link the five senses with the parts of body. 

1-This is my face. 

2-I have two eyes to see. 

3-I can hear with my ears. 

 4- I can touch with my hand. 

5-These are my arms. 

 -الحصة األولى و الثانية: الرياضيات
 درس الحدود الجمعية الناقصة 

 330و  329الواجب : صفحة 

 -و الرابعة:الحصة الثالثة 
 10درس االعداد الترتيبية حتى 

 352و  351الواجب : صفحة 

 الحصة الخامسة 
  19إلى  11درس األعداد من 

  358و  357الواجب : صفحة 

 الحصة السادسة:-

 درس العشرات

 الواجب : صفحة 363 و 364 

 -:سابعهالحصة ال
 فلوس باستخدام القطع النقدية  10درس 

 370و  369الواجب : 

  -الحصة األولى و الثانية: اللغة العربية
 من كتاب الطالب  59الى صفحة  56قراءة النص حرف ) ظ (  صفحة 

  من كتاب النشاط ، كلمات تحوي الحرف على دفتر اللغة العربية 54 – 50الواجب : صفحة 

 -الحصة الثالثة و الرابعة:
 من كتاب الطالب  63 – 60قراءة النص + صفحة 

  من كتاب النشاط 57 – 55الواجب : صفحة 

 -:الحصة الخامسة 
 من كتاب الطالب  78الى صفحة  74نشيد الصداقة + حرف ) ع ( قراءة النص صفحة 

من كتاب النشاط ، كتابة كلمات تحوي  66 – 64أبيات من النشيد + صفحة  4الواجب : كتابة 

   الحرف على دفتر اللغة العربية

 -الحصة السادسة: 
 –من كتاب الطالب +كلمات االمالء : فصيح  83 – 78قراءة نص حرف ) ع ( + صفحة 

 يعطف  –لطيف  –ظريف  –الطاووس 

 تكتب الكلمات مع الحركات  مالحظة :

  من كتاب النشاط 71 – 67الواجب : صفحة 

 الحصة السابعه:- 
 من كتاب الطالب  71 – 67حل المراجعة صفحة 

  من كتاب النشاط 61 – 60الواجب : صفحة 

 

 األساسي االولالخطة األسبوعية للصف 

 31/1/2019إلى يوم الخميس  1/2019/ 27 للفترة من يوم األحد



 -:الحصة األولى  العلوم

  درس المواطن البيئية المائية 
 -الثانية: الحصة 

 216- 213حل الكتاب من صفحة 
 -:الحصة الثالثة 

 219 - 217حل الكتاب من صفحة 

 -الرابعة: الحصة

  221حل الكتاب صفحة 

 220الواجب : صفحة 
 -:الحصة الخامسة 

 مراجعة + حل أوراق عمل 

 

  -:الحصة األولى لتربية االسالميةا
 درس أركان اإليمان

  -الحصة الثانية:
 درس أركان اإليمان  
 

 -:الحصة الثالثة 

 حل أنشطة الدرس + تسميع سورة الفلق 

 احضار ملف أخضر -الواجب : 

 عمل مجسم باألعمال التي تؤدي إلى طريق الجنة  Eو أول  Aشعبة أول  -

  

الدراسات 
 االجتماعية

 
 

 درس النقل في بالدي  

 ارسال مجسمات عن وسائل النقل في بالدي ليتحدث عنها امام زمالءه 

 

 أرجو ارسال ملف انجاز للبنات لون زهري و االوالد لون أزرق ، ووضع في أول الملف صورة الطالب / اسم المادة / الصف  التربية األخالقية

 ووضع صور بها عن صورة قصة الطالب يحبها ، و ارسال في الحصة : صورة الطالب يسردها امام زمالءه في الصف 
 

 

 


