
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة المدارس ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34schools                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة المدارس الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/34schools2     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade34                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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5النطــــــــــــاق -3المجلـــس التعليمـــي 

مدرسة عمير بن أبي وقاص للتعليم األساسي 

جدول التعلم عن بعد للحلقة األولى

CYCLE 1 TIME TABLE FOR DISTANCE LEARNING

2/4/2020إلى  22/3/2020الفترة من 







(1) جدول الحصص األسبوعي للصف األول  

أنشطة صباحية  
9 – 10 AM

أنشطة 
صباحية

10-11 AM

الوقت 
الفاصل 

بين 
الفترة 
ة الصباحي
و 

المسائية

الساعة األولى
4:00 – 4:45 PM

الساعة الثانية 
4:50 – 5:35 PM

وقت 
االستراحة

5:35

–
5:50

الساعة الثالثة 
5:50 – 6:35 PM

الساعة الرابعة 
6:40 – 7:25 PM

ةتربية إسالميEرياضياتعربيفنون بصريةاألحد

Eأنشطة قرائيةرياضياتاجتماعياتاالثنين

Eرياضياتعلومعربيفنون سمعيةالثالثاء

رياضياتDTEعربياألربعاء

أنشطة إثرائيةأخالقيةتربية بدنيةالخميس
أنشطة قرائيةرياضيات(إسالمية)

.للطالب اختياريةاألنشطة الصباحية : مالحظة -# 

الحلقة 
GRADE 1/1األولى

CYCLE

1

يا وطن _ ملتزمون# 



(2)جدول الحصص األسبوعي للصف األول  
أنشطة صباحية  

9 – 10 AM

أنشطة 
صباحية

10-11 AM

الوقت 
الفاصل 

بين 
الفترة 
ة الصباحي
و 

ةالمسائي

الساعة األولى
4:00 – 4:45 PM

الساعة الثانية 
4:50 – 5:35 PM

وقت 
ة االستراح

5:35

–
5:50

الساعة الثالثة 
5:50 – 6:35 PM

الساعة الرابعة 
6:40 – 7:25 PM

Eاجتماعياتعربيرياضياتةفنون بصرياألحد

أنشطة إثرائيةعربياالثنين
إسالميةرياضيات(إسالمية)

رياضياتDTEأنشطة قرائيةفنون سمعيةالثالثاء

Eعلومعربيرياضياتاألربعاء

أخالقيةEرياضياتأنشطة قرائيةةتربية بدنيالخميس

.للطالب اختياريةاألنشطة الصباحية : مالحظة -# 

GRADE 1/2

يا وطن _ ملتزمون# 

الحلقة 
األولى

CYCLE

1



(3)جدول الحصص األسبوعي للصف األول  
أنشطة صباحية  

9 – 10 AM

أنشطة 
صباحية

10-11 AM

الوقت 
الفاصل 

بين 
الفترة 
ة الصباحي
و 

ةالمسائي

الساعة األولى
4:00 – 4:45 PM

الساعة الثانية 
4:50 – 5:35 

PM

وقت 
االستراحة 

5:35

–
5:50

الساعة الثالثة 
5:50 – 6:35 

PM

الساعة الرابعة 
6:40 – 7:25 PM

اجتماعياتأنشطة قرائيةEرياضياتفنون سمعيةاألحد

عربيEرياضياتعلوماالثنين

أنشطة إثرائيةتربية بدنيةالثالثاء
DTأنشطة قرائيةرياضيات(اجتماعيات)

عربيرياضياتEإسالميةاألربعاء

Eأخالقيةعربيرياضياتالخميس

.للطالب اختياريةاألنشطة الصباحية : مالحظة -# 

الحلقة 
GRADE 1/3األولى

CYCLE

1

يا وطن _ ملتزمون# 



(4)جدول الحصص األسبوعي للصف األول  
أنشطة 

صباحية  
9 – 10 AM

أنشطة صباحية
10-11 AM

الوقت 
الفاصل 

بين 
الفترة 
ة الصباحي
و 

المسائية

الساعة األولى
4:00 – 4:45 PM

الساعة الثانية 
4:50 – 5:35 PM

وقت 
ة االستراح

5:35

–
5:50

الساعة الثالثة 
5:50 – 6:35 

PM

الساعة الرابعة 
6:40 – 7:25 PM

األحد
فنون 

عربيرياضياتأخالقيةأنشطة إثرائيةموسيقية

اجتماعياترياضياتأنشطة قرائيةEاالثنين

عربيعلومEرياضياتتربية بدنيةالثالثاء

رياضياتEاألربعاء
أنشطة 
إسالميةقرائية

رياضياتعربيEDTالخميس

.للطالب اختياريةاألنشطة الصباحية : مالحظة -# 

الحلقة 
GRADE 1/4األولى

CYCLE

1

يا وطن _ ملتزمون# 



(5)جدول الحصص األسبوعي للصف األول  
أنشطة صباحية  

9 – 10 AM

أنشطة صباحية
10-11 AM

الوقت 
الفاصل 

ترةبين الف
الصباحي

ة و 
ةاملسائي

الساعة األولى
4:00 – 4:45 PM

الساعة الثانية 
4:50 – 5:35 PM

وقت 
االستراحة

5:35

–
5:50

الساعة الثالثة 
5:50 – 6:35 PM

الساعة الرابعة 
6:40 – 7:25 PM

رياضياتأخالقيةEأنشطة قرائيةتربية بدنيةاألحد

E(أنشطة إثرائية)عربيرياضياتاالثنين

إسالمية(أنشطة إثرائية)عربيEالثالثاء

أنشطة إثرائيةEاجتماعياتDTاألربعاء

رياضياتEعلومعربيفنون بصريةالخميس

.للطالب اختياريةاألنشطة الصباحية : مالحظة -# 

الحلقة 
GRADE 1/5األولى

CYCLE

1

يا وطن _ ملتزمون# 


