
 
 

 
  

 
 

 
                         النشرة األسبوعیة للفترة (من 1 إلى 5 دیسمبر 2019م)

  الصف األول / 2
 معلم الفصل:  حسین حسن العكري                                             معلم اللغة االنجلیزیة:  عبداهللا صابر

 الوقفات التقویمیة ( االختبارات )
 الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین  األحد

  اختبار علوم اختبار قصیر  في كفایات الوحدة  الثالثة. الرجاء استخدام نموذج االختبار للمراجعة   
 

 النشرة األسبوعیة رقم 5

 اللغة العربیة
 الدرس 12●
  قراءة وتحلیل الجمل●
  التدرب على كتابة  ر  الحرف●
 التدرب على قراءة ر  باالصوات القصیرة والطویلة●
  ابتداءا من هذا االسبوع سیكون اإلمالء بشكل یومي●

 الریاضیات
  الجمع●

 التربیة اإلسالمیة
  سورة الفیل●
  مولد الرسول●

 العلـوم
   موارد األرض●

 االجتماعیات
     الدرس السادس●

  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

-4  
  كلمات اإلمالء لهذا األسبوع

 
 األحد  االثنین الثالثاء األربعاء الخمیس

 باِرد ماِرد َمد حار ُعبور
 ُدبي ُحدود ُمدود رامي َعبیر
 دار بالي َسراب ریم ِشراع

 



 

 
 

English 
على●  Hamster on the Run المبادرین لتسجیل فیدیو لقصة 

 صفحة الصف في تطبیق Padlet من نصیب  الطلبة الرائعون من الیمین سجاد حسین
 وكرار مهدي  من الصف األول/1.

 
 األكثر تفعیًال  لألدوار القیادیة في الدرس  من نصیب  الطلبة الرائعون من●

 الیمین إبراهیم أحمد وعبداهللا الشجار وعلي الخنیزي وحسین محمد وجواد عقیل  من الصف
 األول/2.

 
 

 أعزائي أولیاء أمور الطلبة الكرام ، یمكنكم الوصول  لألنشطة حسب الفئات الثالث (النجمة والقمر والشمس)●
 والبطاقات  والملصقات  وصوتیات جمیع قصص  مشروع القراءة ProjectX للصف األول االبتدائي من خالل هذا

 الرابط باألسفل. أعد لكم لتسهیل متابعة ابنائكم ووضعت فیه جمیع احتیاجاتكم وطلباتكم في مكان واحد.
http://tinyurl.com/g1resources 

 

 الدروس التي سیتم دراستها هذا األسبوع  (الرجاء مراجعة ما بین األقواس بشكل یومي من خالل البطاقات●
 شفویا والسبورة البیضاء كتابیا) :

Unit 4 Is it a plane? 

       Lesson 2    Grammar and Song   CB.38  WB.36   

                                                         (This is  my mum.) 

       Lesson 3    Sounds and letters  CB.39  WB.37    

                                                         (Jj - jug, juice ) 

       Lesson 4    Number                    CB.40  WB.38 

                                                         (Numbers: 9, 10) 
  

●Hamster on the  عنوان القصة المطلوب قرائتها ، (ProjectX) (مستمر)  مشروع القراءة 

 Run. 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://drive.google.com/file/d/1jOGEfonGFoTyQMwOiWWA8N10o-cndLIR/view?usp=sharing
http://tinyurl.com/g1resources
https://drive.google.com/file/d/1jOGEfonGFoTyQMwOiWWA8N10o-cndLIR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jOGEfonGFoTyQMwOiWWA8N10o-cndLIR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jOGEfonGFoTyQMwOiWWA8N10o-cndLIR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jOGEfonGFoTyQMwOiWWA8N10o-cndLIR/view?usp=sharing


 

 
 الصف األول/1

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

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

 

 تمت إضافة ملفات صوتیة:●
(Project X Audio) صوتیات جمیع القصص في مجلد 

(Course Audio) صوتیات كتاب الصف وكتاب التدریبات في مجلد 
https://tinyurl.com/g1resources 

 
 (اختیاري للمتمیزین)  عزیزي ولي األمر ،  هل ترید أن یصبح ابنك مؤلفًا مشهورًا لقصص األطفال عندما یكبر؟●

 هل تتمنى أن یكتب ابنك باللغة اإلنجلیزیة بطالقة وعفویة؟  إذن إلیك الخطوة االولى في هذا الطریق وهي في غایة السهولة والبساطة.
 صانع الجمل!  اصنع هذه األداة في المنزل وعلم ابنك كیف یستخدمها لكتابة العشرات من الجمل الطریفة ثم رسمها وقرائتها. لتعزیز
 وتشجیع التعلم یمكن عرضها أمام زمالئه بالصف في بدایة الحصة ویمكنكم تسجیل فیدیو له وهو یعرض كیفیة استخدامها وما كتبه

 من الجمل في زاویته المفضلة بالمنزل أو أي مكان آخر یعجبه.

 
 لتحمیل شریط الجمل الطریفة

https://drive.google.com/open?id=1DtrbjTJecDiPBCxgpVNQHFQb-z_8P4pd 

 لتحمیل كتیب الجمل الطریفة
https://drive.google.com/open?id=1DLJSVZAvzV7x2zVBukodQ8ZitRCGyaZL 

 
 

 تمت إضافة بطاقات متعددة االستخدامات.●
https://tinyurl.com/g1flashcards 

 
(ضروري)   الرجاء مشاهدة الفیدیو التالي للتعرف على كیفیة استعمال البطاقات في المنزل  في تعلیم الكلمات والصور  ب●

 10 طرق ممتعة وشیقة.
http://tinyurl.com/flashcardsgames 

https://tinyurl.com/g1-1reading
https://tinyurl.com/g1-2reading
https://drive.google.com/drive/folders/1aOEwCqNyUia6_EkehPnqwtuxk6yZKzsQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aOEwCqNyUia6_EkehPnqwtuxk6yZKzsQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aOEwCqNyUia6_EkehPnqwtuxk6yZKzsQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e_sn0jVBtCDxkGZvfIQWJbkr8ZYrKJU9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e_sn0jVBtCDxkGZvfIQWJbkr8ZYrKJU9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e_sn0jVBtCDxkGZvfIQWJbkr8ZYrKJU9?usp=sharing
https://tinyurl.com/g1resources
https://drive.google.com/open?id=1DtrbjTJecDiPBCxgpVNQHFQb-z_8P4pd
https://drive.google.com/open?id=1DLJSVZAvzV7x2zVBukodQ8ZitRCGyaZL
https://tinyurl.com/g1flashcards
http://tinyurl.com/flashcardsgames


 

 
 (اختیاري)   صنع كتیبات المساعدة على القراءة للطالب وتدریبه على قرائتها بثقة وحماس.آخر اإلضافات كتیبات:●

i-ill  ،  -ip ،  Gg ،  Hh   
https://tinyurl.com/g1phonics-2019 

 

●Specialٍ  سوف یعطى الطالب فرصة لعرضها في الصف أمام زمالئه في بدایة الحصة عند طلبه. أضف الفیدیو تحت خانة  
Home-made 

 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.

 
 

 

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

