
 
 

 
  

 
 

 
                         النشرة األسبوعیة للفترة (من 2 إلى 6 فبرایر 2020م )

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

 الوقفات التقویمیة ( االختبارات )
 الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین  األحد

     
 

 النشرة األسبوعیة رقم 5

 اللغة العربیة
 الدرس الثالث عشر ( حرف ل )●
  الدرس الرابع عشر ( حرف ج ) من كتاب الفصل الدراسي األول●
 
  طرق الجمع والطرح●

 التربیة اإلسالمیة
  اهللا الخالق

 العلـوم
   الطقس من حولنا●

 االجتماعیات
  الدرس التاسع●

  مالحظات
  1- نسخ الدروس في الدفتر بشكل منتظم

 2- التدرب على  قراءة الجمل والحروف والمقاطع .
  3- على ورقة A4 عمل نشاط على حرف س

 
English 

   
 نرحب بكم في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2019م راجین من المولى●

 التوفیق لطلبتنا األعزاء للنجاح والتمیز  ، كما نرجو مواصلة استعمال الدفتر للصق جمیع
 األنشطة وإذا استعملت جمیع األوراق یرجى توفیر دفتر لغة انجلیزیة جدید 60 ورقة ذو

 أربع خطوط.
 

 صوتیات الوحدة الخامسة●
96 🔊88 🔊 

97 🔊89 🔊 

98 🔊90 🔊 

https://drive.google.com/open?id=1J57V-ROekfLz2KHDfipyKlLU_EVjGwtR
https://drive.google.com/file/d/15gf7K2Hu1ZYnGK9C9_G_LNRuhAYUAooK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1IQwMwOKaiixwBKJQBfCmrFbqqx9Hgalj
https://drive.google.com/open?id=1SmOfiAWGQG-gZrxwDFDHrBen1ehpvD7P
https://drive.google.com/open?id=1vd9JQhVnj6KI7jj8oleibg3jztEfEF40
https://drive.google.com/open?id=1Af0t9UhzMnEJw55C1Z5dHYpvzn05bz6V


 

99 🔊91 🔊 

100 🔊92 🔊 

101 🔊93 🔊 

102 🔊94 🔊 

  95 🔊 
 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 5 He’s happy! 

       Project     A maths games              CB.52  WB.50   

                                                               (dice, plus, math problem, equals) 

       Review                                           CB.53  WB.51   

                                                               (Nn - nose, neck   Oo - orange, octopus  hot, 

                                                                cold, happy, sad, hungry) 

Unit 6 He’s happy! 

       Lesson 1    Words                          CB.54  WB.52   

                                                               (bird, bear, hippo, crocodile, tiger) 
  

●(ProjectX) (مستمر)  مشروع القراءة 
 

 

 عنوان القصة المطلوب قرائتها A Home for Ted . نرجو الدخول على الرابط
 التالي وتسجیل فیدیو للطالب وهو یقرأ بالمكان المفضل عنده بالمنزل( أو أي مكان

  آخر) لمدة حوالي دقیقة واحد فقط.

 
 الصف األول/1

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

 الصف األول/2

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

 

https://drive.google.com/open?id=12mFspdICW_Xcc99VKIbYhCSNPAGxThCA
https://drive.google.com/open?id=10LB_5agcNOLypkYIDE2ftpb12GLb4yK9
https://drive.google.com/open?id=18DwaWGo7105yMokAW1cnaCnmIvkT2d-3
https://drive.google.com/open?id=1hjpCeB9OllPlAQQ04teTnE_m4_KF02Bc
https://drive.google.com/open?id=1bN2WwqFHOBloZaBuRkrfwKygbTLNOrSq
https://drive.google.com/open?id=1LJ1JyYEKZ-8ZamZL3q-gQ3W2ec-jaFYh
https://drive.google.com/open?id=1aL57MmD0WLS6_EqAiMUyz2FCf78r3eK5
https://drive.google.com/open?id=1eyz21nGIVGLNlJzVZMrN-wFMfkKInyR2
https://drive.google.com/open?id=1GeUX4XJFFbfSa4e_obL_lhixZBdkoKcV
http://tinyurl.com/g1resources
https://drive.google.com/open?id=100Dd2ATL89p-YO3xE3QTdvQDK1fWq2hi
https://drive.google.com/open?id=100Dd2ATL89p-YO3xE3QTdvQDK1fWq2hi
https://tinyurl.com/g1-1reading
https://tinyurl.com/g1-1reading
https://tinyurl.com/g1-2reading
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 

 
 

  Click and listen  🔊  إضغط واستمع_ 

 

  

 

  

 
 

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=1FEjB24SGXvqeb2hgh4OYt7_wlQKNmzUQ
https://drive.google.com/open?id=1NvS3IaSsGK0RYuywz3GnitSXJbwySSG6
https://drive.google.com/open?id=1pZiDDgRpdtIzqyKN3IC3COXOGLqeTy_j
https://drive.google.com/open?id=10CS8DDb4EHsMSkdzJBo349KX5kRBWGID
https://drive.google.com/open?id=1jOGEfonGFoTyQMwOiWWA8N10o-cndLIR
https://drive.google.com/open?id=1aDmsao1PUDCW9T0QmL70YObpzTgWhevk
https://drive.google.com/open?id=100Dd2ATL89p-YO3xE3QTdvQDK1fWq2hi
https://drive.google.com/open?id=18p1yW_5iy8CpihPbqzWlHH2rEGDoQ8el
https://drive.google.com/open?id=17b2LDhwlSJS2McyRb-cVb35IvummIyVf
https://drive.google.com/open?id=13I5eazZrNizPcX96I8pWFtx7Ts6MOwqR
https://drive.google.com/open?id=1y6gwzF2X6_KblZWBqPOcfMrXvdVipuSZ
https://drive.google.com/open?id=1FLBQJk_7u6eCNTsFKXlrhi-gRkHqdyUV
https://drive.google.com/open?id=1U9F2sFB_3bC8D7Z4mlAQVez_OixDePdp
https://drive.google.com/open?id=1s4O_A-BZvSj4bb_kfncVoEeleYD_KyxQ
https://drive.google.com/open?id=1Xsadl4HcwlWDacEBrj3bpI0BiHJIxd3b
https://drive.google.com/open?id=1V1AbPTcBTG7figdEy7Xd2IUOStrHr4Vy
https://drive.google.com/open?id=1HKlA1BxU2oP_wlvriEai55EKxiljBlX3
https://drive.google.com/open?id=1r6hWng5V6ER5JSaplm0TYLrNxCaDTxeX


 

 
 (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 

 
 (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://drive.google.com/open?id=1DtrbjTJecDiPBCxgpVNQHFQb-z_8P4pd
https://drive.google.com/open?id=1DLJSVZAvzV7x2zVBukodQ8ZitRCGyaZL
https://tinyurl.com/g1flashcards
http://tinyurl.com/flashcardsgames
http://tinyurl.com/flashcardsgames
https://tinyurl.com/g1phonics-2019


 

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

