اخلطة األسبوعية للصف االول األساسي
نهفتزج يٍ يٕو األحذ  2018/5/13إنى يٕو انخًيش 2018/5/17
اليوم األول
English
Reading booklet. P.5

اليوم الثاني
Lesson 13 & 16 (ee) and
(ea) P.181 & 184.
Homework. A,B P. 201,
202 & 205, 206 & 207.
Lesson 13 & 16 (ee) and
(ea) P.181 & 184.
Homework. A,B P. 201,
202 & 205, 206 & 207.

اليوم الثالث

اليوم الرابع

Unit 9. Lesson 11 & 12
P.179, 180 & 174. A.
Book P. 190 & 191

Writing Booklet. P.18
(My lovely Father).

Writing Booklet. P.19
(My Beautiful Sister).

Unit 9. Lesson 11 & 12
P.179, 180 & 174. A.
Book P. 190 & 191

Writing Booklet. P.18
(My lovely Father).

Writing Booklet. P.19
(My Beautiful Sister).

اصتزاتيجيح حم انًضائم.

درس تزكية االشكال ثالثيح
االتعاد.

يزاجعح االشكال ثالثيح االتعاد +
انًزاجعح انذاتيح.

أٔراق عًم خاصح تذرس تزكية
االشكال ثالثيح االتعاد.

يزاجعح االشكال ثالثيح االتعاد +
انًزاجعح انذاتيح.

ايالء في انكهًاخ انتانيح :طفم
رضيع -يحثٕ -تًضذ -رليمح-
حافح .حم ص - 28ص 30في
كتاب انُشاطٔ .اجة كتاتح ص.31

يتاتعح لزاءج انمصح( .نٓذا الثم
يذ ايي) ص - 114ص.120
ٔاجة يع االْم :ص - 124
ص.125

Support
Students

Reading booklet. P. 5

الرياضيات

درس انًخزٔط ٔاالصطٕاَح.

انتحمك يٍ تمذيي.

أٔراق عًم خاصح تذرس
انًخزٔط ٔاالصطٕاَح.

انتحمك يٍ تمذيي.

اصتزاتيجيح حم انًضائم.

اَشٕدج ايي ٔاتي ص ٔ .99اجة :
حفظ االَشٕدج غيثا "ٔ .اجة :
كتاتح انُشيذ عهى دفتز انٕاجة
تخظ ٔاضح ٔيزتة.

انٕحذج انثاَيح (أيي) ص .100
لزاءج جًم انذرس ص 102
ٔانتزكيز عهى يعاَي انًفزداخ
نهكهًاخ انجذيذج ص - 102
صٔ .103اجة  :كتاتح انكهًاخ
صَ 104ضخ عهى انذفتز.

لزاءج جًم انمصح (نٓذا الثم يذ
أيي) ص - 105صٔ .112اجة :
لزاءج تطاللح ص  22في كتاب
انُشاط.

Support
Students

اَشٕدج ايي ٔاتي ص ٔ 99اجة :
حفظ أل  3اتياخ يٍ انُشيذ
ٔكتاتتٓى عهى دفتز انٕاجة.

انٕحذج انثاَيح ايي ص .100
ٔاجة :لزاءج يا أيكٍ يٍ جًم
انمصح.

يتاتعح لزاءج جًم انمصحٔ .اجة :
لزاءج تطاللح ص  22في كتاب
انُشاط ارتع كهًاخ فمظ.

العلوم

اآلالخ انثضيطح ص - 453
ص.455

يا اآلالخ انثضيطح ص - 426
ص.461

انًغُاطيش ص - 464ص.469

ٔرلح عًم.

ٔرلح عًم ،صؤال  1ص.461

ٔرلح عًم.

Support
Students
اللغة العربية

Support
Students
التربية االسالمية
Support
Students

اليوم الخامس

ايالء في انكهًاخ انتانيح :طفم
رضيع يحثٕ .حم ص - 28ص30
في كتاب انُشاط يع انًعهًح داخم
انفصم.
يا انًغُاطيش؟ ص- 470
ص.471

حم يزاجعح انذرس ص ٔ 473
س 10ص.478

انضؤال  2ص.471

صؤال ٔ 1صؤال  2ص.479

يتاتعح لزاءج جًم انمصح (نٓذِ
الثم يذ ايي) يا أيكٍ نهطانة يٍ
لزاءج نهجًم.

درس خيزكى يٍ تعهى انمزاٌ ٔعهًّ .ص  .128تفضيز
انحذيث انشزيف ص ٔ .129اجة  :حفظ انحذيث انشزيف.

صٕرج انُصز ص  .136تالٔج انضٕرجٔ .اجة حفظ انضٕرج
(صٕرج انُصز).

حم األَشطح ص  - 142ص .144تضًيع انضٕرج .

درس خيزكى يٍ تعهى انمزاٌ ٔعهًّ .ص  .128تفضيز
انحذيث انشزيف ص ٔ .129اجة  :حفظ انحذيث انشزيف.

صٕرج انُصز ص  .136تالٔج انضٕرجٔ .اجة حفظ انضٕرج
(صٕرج انُصز).

حم األَشطح ص  - 142ص .144تضًيع انضٕرج .

الدراسات
االجتماعية
Support
Students
التربية األخالقية
Support
Students

درس :احتزاو االخزيٍ .ارجٕ احضار صٕر تذل عهى احتزاو االخزيٍ.

درس :احتزاو االخزيٍ .ارجٕ احضار صٕر تذل عهى احتزاو االخزيٍ.

يصُف صٕر تذل عهى االحتزاو ٔعذو االحتزاو.

يصُف صٕر تذل عهى االحتزاو ٔعذو االحتزاو.

درس :رحالة ومستكشفون (ابن بطوطة) .الواجب  :ص.84
تصنيف صور للبر والبحر والزراعة.

