
 
 

 
  

 
 

 
                         النشرة األسبوعیة للفترة (من 6 إلى 10 أكتوبر 2019م)

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

 الوقفات التقویمیة ( االختبارات )
 الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین  األحد

 أمالء كلمات الدرس الثالث تسمیع سورة الفاتحة   
 

 النشرة األسبوعیة رقم 3

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

 الریاضیات
     انماط الحركة●
  االعداد 6 7 8 9 10●

 
 التربیة اإلسالمیة

     تسمیع سورة الفاتحة یوم االربعاء●
  اهللا الواحد●

 
 العلـوم

     اجزاء النبات●
 

 االجتماعیات
     الدرس الثاني●

 

English 
 

 الرجاء حث الطالب على االلتزام بقوانین الصف واالستئذان لدورة المیاه للضرورة وذلك لتحقیق االنضباط في سیر●
 الدرس والمشاركة في األدوار القیادیة للطلبة في الدرس واالستفادة القصوى من ما یقدم للطالب من أنشطة متنوعة

 وشیقة تبني مهاراته األساسیة في اللغة االنجلیزیة.
 الدروس التي سیتم دراستها هذا األسبوع:●

Unit 1 What colour is it? 

     Lesson 1 Words                       CB.12  WB.10    ( red, green, blue, black, white ) 

     Lesson 2 Grammar and Song    CB.13  WB.11     ( What colour is it?  It’s … ) 

     Lesson 3 Sounds and Letters   CB.14  WB.12     ( Cc, cat, car ) 

     Lesson 4 Numbers                    CB.15  WB.13     (  three, four, 1-10  ) 

 

 مشروع القراءة (X) ، عنوان القصة المطلوب قرائتها Tiger's 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


 

 
 الرجاء لصق صورة حدیثة للطالب وكتابة اسمه الثالثي في التعلیقات أسفلها.●

.Students Photos استخدام الرابط التالي وضع الصورة في خانة  
(  https://tinyurl.com/g1-2reading  )  

 
 
 
 

 تعزیز التعلم مدى الحیاة عبر مصادر مشوقة ومتنوعة نختار منها التالي بحسب الدروس التي درسها الطالب●
 بالمدرسة:

 
 
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 الحروف b,c وتدریبه على قرائته بثقة وحماس. سوف یعطى الطالب فرصة لعرضه في الصف●
Special Home-made ٍأمام زمالئه عند طلبه. أضف الفیدیو تحت خانة 

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

 

 مالحظات عامة
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