
 
 

 
  

 
 

 
                         النشرة األسبوعیة للفترة (من 13إلى 17أكتوبر 2019م)

  الصف األول / 2
 معلم الفصل:  حسین حسن العكري                                             معلم اللغة االنجلیزیة:  أمجد أحمد عیسى

 الوقفات التقویمیة ( االختبارات )
 الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین  األحد

 إمالء كلمات الدرس الرابع    
 

 النشرة األسبوعیة رقم 3

 اللغة العربیة
  الدرس الرابع في الصباح●
  قراءة وتحلیل الجمل●
 التدرب على كتابة حرف م●
  التدرب على قراءة حرف م بالحركات القصیرة●
  إمالء یوم الخمیس في كلمات الدرس الرابع●

 الریاضیات
     مقارنة االعداد●
  العدد الترتیبي●
  االعداد حتى 20●

 
 التربیة اإلسالمیة

  اهللا الواحد●
 سورة االخالص●

 
 العلـوم

     النباتات تنمو وتتغیر●
 االجتماعیات

     الدرس الثاني●
 

English 
 

 أولیاء األمور الكرام ، نشكر لكم حثكم ألبنائكم على االلتزام بقوانین الصف واالستئذان لدورة المیاه للضرورة طوال●
 األسبوع الماضي وهذا مما أسهم في تحقیق االنضباط في سیر الدرس وأتاح ألبنائكم المشاركة في األدوار القیادیة

 في الدرس ومكنهم من االستفادة القصوى من األنشطة المتنوعة والشیقة التي تبني مهاراته األساسیة في اللغة
 االنجلیزیة. نرجو منكم المواظبة هذا على توجیه ابنكم لاللتزام بالسلوك الحسن بشكل یومي.

 الدروس التي سیتم دراستها هذا األسبوع:●

Unit 1 What colour is it? 

     Lesson 5 Sounds and letters     CB.16  WB.14     ( Dd, dog, duck ) 

     Lesson 6 Story                          CB.17  WB.15     ( What colour is it?  It’s … ) 

     Project   A rainbow                   CB.18  WB.16     ( make a rainbow paper craft ) 

     Review    Numbers                    CB.19  WB.17     (  a,b,c and d, What colour is it? ) 

 

 مشروع القراءة (X) ، عنوان القصة المطلوب قرائتها My Family. نرجو الدخول على الرابط التالي وتسجیل●
  فیدیو للطالب وهو یقرأ بالمكان المفضل عنده بالمنزل( أو أي مكان آخر) لمدة حوالي دقیقة واحد فقط.أضف الفیدیو

https://tinyurl.com/g1-2reading    

https://tinyurl.com/g1-2reading


 

 
 

 تعزیز التعلم مدى الحیاة عبر مصادر مشوقة ومتنوعة نختار منها التالي بحسب الدروس التي درسها الطالب●
 بالمدرسة. نرجو منكم مشاهدة أحد البرامج في األسفل وثم مساعدة الطالب على القیام بالنشاط التالي:

 
 
 
Blippi 
https://tinyurl.com/blippi-numbers 

 
 

 
Peppa Pig 
https://tinyurl.com/peppa-apple 

 
 
 
Ben and Holly Little Kingdom 
https://tinyurl.com/benholly-school 

 
 

 (اختیاري)   صنع كتیب للطالب على الحرف d  وتدریبه على قرائته بثقة وحماس.●
https://tinyurl.com/g1phonics-2019 

 
Special Home-made ٍسوف یعطى الطالب فرصة لعرضه في الصف أمام زمالئه عند طلبه. أضف الفیدیو تحت خانة  

https://tinyurl.com/g1-2reading 
 

 
 مالحظات عامة

  ستبدأ االسبوع القادم الوقفة التقویمة االولى
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