
 

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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   1ساس النخل للتعليم األساس ي ح 

  الفصل الدراس ي األول  /الخطة االسبوعية للتواصل مع أولياء األمور   االبتدائياألول  الصف: 

  2020 - 2019الدراس ي العام  02/04/2020- 29/03/2020 التاريخ : 

  

 sasalnakhl2016.wixsite.com/sasalnakhlc1 

Password: sasalnakhl123 

 
https://t.me/sasalnakelschool 

 
@Sasalnakhlschool 

 
https://lms.moe.gov.ae 

 

 

 

اتنا نحو تحصيل العلم والتزود باملعرفة أسرع من خطانا في أي مجال آخرإن أفضل استثمار للمال هو استثماره في خلق أجيال من املتعلمين واملثقفين، علينا أن نسابق الزمن   .وأن تكون خطو

ايد بن سلطان آل نهيا  الشيخ / ز

ابعة الحصة الثالثة الحصة الثانية الحصة األولى املادة  مالحظات القراءة الحصة الر

 اللغة العربية

 ( ن)قصة  
قراءة + تجريد الحرف + 

شكل الحرف في  تمييز 
اقعه  املختلفة  مو

 الكتابة
كتابة الحرف بأشكاله 
اقعه املختلفة   ومو

 (  هــ)قصة 
قراءة + تجريد الحرف + 

شكل الحرف في  تمييز 
اقعه  املختلفة مو

 الكتابة
كتابة الحرف بأشكاله 
اقعه املختلفة   ومو

أتعلم  على الكتب   االطالع كتاب أقرأ و
الدراسية من خالل موقع 

 الديوان 

https://elib.moe.gov.ae ائية  - أنشطة إثر
نشاط على منصة التعلم 

 LMSالذكي 
- 

نشاط على منصة التعلم 
 LMSالذكي 

 

      LMS: يرجى مراعاة النسخ بخط مرتب وواضح حيث سيتم وضع مكافئة للطالب عن طريق برنامج مالحظة 

 مالحظات الواجبات الدروس املادة

ابعة :    التربية اإلسالمية   حفظ الحديث   - البر حسن الخلق   –حديث الوحدة الر

 الصديق الحقيقي درس : سة : مالخا الوحدة ربية األخالقية ال

 النظام في املدرسة   –درس النظام في البيت  ة االجتماعي الدراسات

  LMSعبر منصة التعلم الذكي  – لوحة زخرفية إسالمية التربية الفنية  

 LMSعبر منصة التعليم الذكي   –أهزوجة ) حق الليلة (  التربية املوسيقية  

https://t.me/sasalnakelschool
https://elib.moe.gov.ae/

