
 

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 الصف األول اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/1                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول في مادة المناهج ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/1curriculum                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول في مادة المناهج الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/ae/1curriculum1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade1                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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 اليوم

 املادة
ألاحــــد 

 2019 /10 / 13: التاريخ
إلاثـنـيـن 

 10/2019/  14: التاريخ
الثـــالثــاء 

 2019  /10 /15:التاريخ
ألاربعـــاء 

 16/10/2019: التاريخ
الخميــس 

 2019 /10 / 17: التاريخ

اللغة 
العربية 

 (حرف الحاء )
 88قصة حلزون ٌجد له  صدًٌقا ص

  89وعً صوتً حرف الحاء من ص
 91إلى ص

 إلى92تجرٌد شفوي من ص 
 96 ص 

 97تجرٌد كتابً ص 

 :             كتابة
 27 إلى ص24على كراسة الخط  من 

        حرف الخاء
 قصة خّشون الخروف الخفً

 100ص
 وعً صوتً حرف الخاء من

 103 إلى ص101 ص

 73+72كتاب النشاط ص: الواجب 71ص+70كتاب النشاط ص:الواجب 67ص +66كتاب النشاط  ص:الواجب 65ص+64الواجب كتاب النشاط ص  63ص+62كتاب النشاط ص:الواجب

الرياضيات 
 دلٌل الطالب التفاعلً

 6  الى ص 2من ص
 دلٌل الطالب التفاعلً

 11 الى ص 7من ص 
 دلٌل الطالب التفاعلً

 17  الى ص 12من ص 
 دلٌل الطالب التفاعلً

 22 الى ص 18من ص 
 دلٌل الطالب التفاعلً

 26  الى ص 23من ص

     

العلوم 
العامة 

 الٌوم الرابع الٌوم الثالث الٌوم الثانً الٌوم االول

 جزء من النبات ٌمكنك أكله
 49+48ص

 االختبار العملي االول
 14/10/2019يوم االثنين 

  دلٌل االنشطة  اوجه االختالف
 18+17بٌن النبات ص

  كتاب الطالب مراجعة الوحدة 
 55 الى ص52النباتات كائنات حٌة ص

 57+56واجب ص   51+50واجب كتاب الطالب ص
 

 اليوم الثالثاليوم الثاني اليوم ألاول  املادة

التربية 
إلاسالمية 

 المعنً االجمالً)تابع درس سورة الفٌل 72ص(تالوه سوره الفٌل)سورة الفٌل 10/2019 /13اإلختبار القصٌر األول االحد
 75 إلى ص 73من ص( لآلٌات

 التدرب علً تالوة سورة:الواجب 
 الفٌل

 79النشاط الثالث ص : الواجب 

 

 اليوم الثاني اليوم ألاول  املادة
 

الاجتماعيات
  60ص: 56أسرتً الكبٌرة ص :ثالثا  54ص  : 49أحدد مكان بٌتً ص : االمارات اسرتنا الكبٌرة ثانٌا 

حدد على ورقه االتجاهات األربعه بإستخدام  +  55ص : الواجب 
 األسهم ووضعها بملف األنجاز 

   61ص : الواجب 

 التربية
 ألاخالقية

 34ص  : 29العدل فً المشاركه ص   ( 5   ): الدرس 
 جمع صور عن التعاون ووضعها بملف األنجاز  + 33الواجب ص 

 األول االساسي الصف طالبالخطة األسبوعية ل
  (2020 - 2019 ) للعام الدراسي األولالفصل الدراسي  (7)الخطة رقن 

 ( 17/10/2019  )إلى  ( 13/10/2019  )اعتباًرا هن

 

 إعداد جٌل متعلم :رؤٌتنا
ٌساهم فً تقدم دولة 

اإلمارات كرائد لمشروع 
 نهضة عربٌة شاملة

تفعٌل دور المدرسة :رسالتنا
كمؤسسة اجتماعٌة شاملة تعمل 
على االرتقاء بمستوى األداء 

التربوي والتعلٌمً وغرس قٌم 
 المواطنة والمسؤولٌة والمبادرة



English Weekly Plan (7) 

Grade 1 - first Term 

13/10/2019–  17/10/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design and Technology Plan (7) 

First day Second day 

Unit 2   pages(36-38)   ,  activity book  pages(47-49)   Unit 2   pages(41-45)   ,  activity book  pages(53-55) 

 

Vocabulary Days Weekly Schedule 

can-cup- cat -camel - kite - kid 

- king- key- neck – clock - sock-

black-Four . 

Please, practise reading 

Everyday :  

I can see a cup. 

I can see a king .    

I  can see a clock  . 

 

 

 

 

 

Sunday 

13/10/2019 

unit (6) Let’s Read +Number (4)  

L. B P.41 +42 

H.w :    L.B P 43+44 

Monday 

14/10/2019 

unit (7)  Phonics Focus +vocabulary   

L. B P 45  

H.w : L.B P 46 

Tuesday 

15/10/2019 

unit (7)Phonics Focus +vocabulary   

L. B P 47 

H.w : L.B P 48 

Wednesday 

16/10/2019 

unit (7) Phonics Focus +vocabulary 

                           L. B P 49 +50 

H.w Copy  : ( four - cup – king- sock) 

Thursday 

17/10/2019 

unit (7):Number (5) + Review 

L.B P 51+52 

H.W : L.B P 53  


