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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 23 
Phonics focus  
'ou' sound as in ( 
house).'ow' sound as in 
(cow) 
Color (brown) 
Shape (diamond) 
P. 48-49 
 

Unit 23 

High frequency words  

(went , like, be, so, 

some) 

P. 51 

 

Unit 23 

p.52 

Let's read 

Read the story then 

match the questions to 

the correct answers. 

 

  Unit 23 

p.53 'ow''ou' unscramble the 

words 

use high frequency words to 

complete the sentences 

 

Writing : review of sounds 
(wh, oo,ow,ou) 
 Student should write at 

least 2 words as an 

example on each sound. 

 

H.W. .do p.50 number 
eighteen 
 

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

 الرياضيات

Math 
 

االحاد مراجعه علي درس  

  377ص والعشرات  

مراجعة علي درس استخدام  
الحقائق المترابطه للجمع 

  313والطرح ص

ة الحقائق مراجعة علي درس عائل

(319ص  
مراجعة علي درس الحدود الجمعية 

   325الناقصة ص 
 مراجعة عامة علي المنهج

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

 اللغة العربية

Arabic 
 

القصة ومشاهدة االستماع  
بها كلمات الستخراج النقاش  

شفويا الواو حرف  
على النماذج بعض كتابة  

ةالصغير السبورة  

درس وردة الوزة العجول 
 حرف الواو

اسم يتعرف النص قراءة  
 الحرف

تقييم تمي)  الحرف وشكل  
الحصة داخل القراءة  

النص قراءة  
الحرف أصوات تميز  

الصوت)    
يتم(  القصير والصوت الطويل  

.الحصة داخل القراءة تقييم  

الياء حرف اليعسوب القوي قصة  ) 
القصة ومشاهدة االستماع  

حرف بها كلمات الستخراج النقاش  
شفويا ءاليا  

السبورة على في النماذج بعض كتابة  
 الصغيرة

قراءة النص وتمييز صوت الحرف 
القصير والطويل وحل تدريبات 

 عامة تتعلق بالحرف

H. H.W. حل في كتاب النشاط 
 وقراءة النص

H.W. لحرف اكتابة كلمات تحوي  
 على  دفتر  اللغة العربية

H.W من كتاب النشاط وكتابة كلمات  
 بحرف الياء على الدفتر

. H.W. كتابة كلمات بحرف الياء
 وحل من كتاب النشاط

270- 266درس الليل والنهار صفحة  العلوم  
 (سيتعرف الطالب على مفهوم ) الدوران المحوري

273 -271والنهار صفحة درس الليل   
 (سيتعرف الطالب على مفهوم ) المحور

درس الليل والنهار صفحة 274 - 275 )  *

 .( حل االسئلة
. 

Grade 
 االول  الصف

From 
 من

2\3\2020 
To 
 إلى 

2\4\2020 
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Science 
 

  

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

Islamic& Quran& 

 التربية اإلسالمية والتالوة

 82الوحدة الثانية، الدرس الخامس ) سورة قريش ( من صفحة 

.91إلى   
رحلة الشتاء  –معاني المفردات الجديدة )إليالف  يعرف الطالب

هذا البيت ( –فليعبدوا  –والّصيف   
 

 يعرف الطالب قصة أهل قريش

. . 

H.W. الواجب : حفظ السورة . H.W.  

ةالدراسات االجتماعي  

Social studies 

 مراجعة علي الوحدة الرابعة ) زايد والتراث ( 
78الي ص 53من ص   

 

 

 H.W  61 الواجب  

 التربية األخالقية

Moral Education 

 
52الي ص 47التقدير ( ص  –االحترام  –المفردات ) البيئة  3الوحدة الرابعة : االهتمام والصدق الدرس   

  

 التصميم و التكنولوجيا

D & T 

  
-The student knows what is cyber safety 
-Identify cyber safety rules 

H.W. 
 

H.W. 

  

Approved by HODS 


