
 
 

 
  

 
 

 
                         النشرة األسبوعیة للفترة (من 27 إلى  31 أكتوبر 2019م)

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

 الوقفات التقویمیة ( االختبارات )
 الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین  األحد

 اختبار قراءة في الكلمات 
 القصیرة
CVC 

 (سوف یعفى من االختبار الطلبة
 الذین سجلوا فیدیو للقصة أو
 تمكنوا من قراءة القصة في

 الصف أمام زمالئهم)

 اختبار قراءة في الكلمات اختبار اجتماعیات
 القصیرة
CVC 

 (سوف یعفى من االختبار الطلبة
 الذین سجلوا فیدیو للقصة أو

 تمكنوا من قراءة القصة في الصف
 أمام زمالئهم)

  اختبار اللغة العربیة

 

 النشرة األسبوعیة رقم 4

 اللغة العربیة
 الدرس السادس●
  قراءة وتحلیل الجمل●
  التدرب على كتابة المقطع  مو●
  التدرب على قراءة المقطع مو●
 إختبار یوم الخمیس●

 الریاضیات
  االعداد حتى 20●
  اختبار یوم الخمیس●

 
 التربیة اإلسالمیة

 
  المسلم نظیف●
  المیاه الطاهرة●

 
 العلـوم

     الوحدة الثانیة الحیوانات●
 االجتماعیات

     اختبار یوم الثالثاء●

 
  مالحظات

  1- یرجى مراجعة دروس القراءة وتدریب الطالب على قراءة الجمل وحفظ الكلمات بشكل مستمر
  2- كذلك التدرب في المنزل على قراءة الحرف م وكتابته

  3- یرجى التاكد من احضار الطالب الدوات الكتابة
 
 
 
 



 

 
English 

والطالب األنیق●  أجمل تعلیق  على فیدیو لزمیل من نصیب  الطالب الرائع علي الصفا ر  
 علي خلیل  من الصف االول/1.

 
 
 
 
 األكثر مشاركة  على صفحة الصف في تطبیق Padlet من نصیب  الطالب المهذب●

 كرار مهدي  من الصف االول/1.

 
 



 

 
 األكثر مشاركة  على صفحة الصف في تطبیق Padlet من نصیب  الطالبین●

 المجتهدین محمد فؤاد وعلي فؤاد  من الصف االول/2.
 

 
 أعزائي أولیاء أمور الطلبة الكرام ، بفضل متابعتكم الیومیة  أبنائنا اآلن یقرؤون القصص باللغة اإلنجلیزیة بثقة●

 ویحبون في الصف أن یواجهوا جمهور زمالئهم وأن یقرؤوا قصة األسبوع بالمیكروفون بحماس وعفویة  . نرجو
 مواصلة جهودكم في تسجیل فیدیو إلنجازات الطلبة في مشروع القراءة ProjectX وكتیبات الحروف على لوحة
 الصف في برنامج Padlet. كما نقدم لطلبتنا العدید من األدوار القیادیة بالصف والهدایا التشجیعیة لتعزیز اإلتقان

 واإلنجاز وتشویق التعلم .
 الدروس التي سیتم دراستها هذا األسبوع:●

Unit 2 What’s this? 

     Lesson 3  Sounds and Letters    CB.22  WB.20     ( Ee - egg, elephant ) 

     Lesson 4  Numbers                    CB.23  WB.21      (  Numbers: 5, 6 ) 

       Lesson 5   Sounds and Letters    CB.24 WB.22      (Ff - fish, farm) 
  

 مشروع القراءة (ProjectX) ، عنوان القصة المطلوب قرائتها Go to Bed. 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
 

 الصف األول/1
https://tinyurl.com/g1-1reading 

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

  

 (ضروري)   صنع بطاقات صغیرة للطالب لیتمرن ویتدرب علیها في البیت (والمدرسة عند الحاجة) مع مراعاة كتابة اسمه●
 علیها  خلف كل بطاقة مع وضع كل مجموعة من البطاقات بحسب الوحدة في حلقات منفصلة.انظر أمثلة في الصور.

https://tinyurl.com/g1flashcards 

 

https://tinyurl.com/g1-1reading
https://tinyurl.com/g1-2reading
https://tinyurl.com/g1flashcards


 

ــ  am- وأیضا الكلمات التي تنتهي بــ an- وتدریبه على●  (اختیاري)   صنع كتیب للطالب على الكلمات التي تنتهي بــ
 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  
 الصف األول/1

https://tinyurl.com/g1-1reading 
 الصف األول/2

https://tinyurl.com/g1-2reading 

   
●Minecraft تعزیز التعلم مدى الحیاة  عبر أنشطة ما قبل الطابور والفسحة في مركز مصادر التعلم مثل  تطبیق 

Peppa Pig, Ben and Holly Little وبرامج تعلیم اللغة اإلنجلیزیة المتنوعة مثل Education 
 Kingdom, Blippi وغیرها.

 
 

 
 

https://tinyurl.com/g1phonics-2019
https://tinyurl.com/g1-1reading
https://tinyurl.com/g1-2reading

