
 

  
 

  مدرسة أكادیمیة یاس
Yas Academy School 

 الصف األول  (الفصل الدراسي األول األسبوع الرابع)
Gr. 1 - Term 1- Week 4 

 

 المادة
 الیوم والتاریخ

 اللغة العربیة
Arabic Lang. 

English التربیة اإلسالمیة 
Islamic Ed 

 الریاضیات
Math 

 العلوم
Science 

 االجتماعیات
Social Studies 

 األخالقیة
Moral Ed 

 الحاسوب
 

 األحد

2020\09\20 

 تكملة الدرس الثاني
 بوبي بومة حكیمة یرجى
 التمرن جیًدا على قراءة

  النص
 والتدرب على كیفیة

 كتابة حرف الباء بأشكاله
 المختلفة  نسخ الفقرة
 التالیة  تلعب بوبي مع

 بطة لعبة الطبیب
  بالحركات

Phonics Focus 
Tt p14-15 
G 1E/ 1A/ 1B/ 
1C 

  البدء بالدرس الثاني
 سورة الفاتحة  ابحث عن اسم

  أخر لسورة الفاتحه
 

 
 حل اسئلة درس

 قراءة وكتابة
األعداد من 11

 حتى 15 صفحة
 من صفحة 44إلى

 صفحة 49
 واجب صفحة
50.51.52 

G1D 
/1E/1B/1A 

 حل اسئلة درس
 تعرف على

  الكائنات الحیة

  تكملة درس أنا وأسرتى
 (واجباتى نحو وطنى)

G1E 
 
G1B 

- G1F  
Computational 
Thinking ( 
Sequence)  

 االثنین

2020\09\21 

 البدء بقراءة قصة حرف
 التاء (تمسوح یحب

 التلوین )  التمرن جیدًا
  على قراءة القصة

 وتحدید حرف التاء في
  كل كلمة في الفقرة

 

Phonics Focus 
Tt p14-15 
G 1D/ 1F 
Phonics Focus 
Pp p16-17  
G 1A /1B/ 1E 

 تسمیع سورة الفاتحة  أذكر
 مواقف تقوم بالبسملة في

  بدایتها

 حل اسئلة درس
 قراءة وكتابة

األعداد من 16
 حتى 20من

 صفحة 55 إلى
 صفحة60

  واجب صفحة
61.62.63.64 

G1E/1b 
 أجزاء النبات

 
G1F/1c 
  حل اسئلة درس

 تعرف على
  الكائنات  الحیة

 تكملة درس أنا واسرتى
(واجباتى نحو وطنى)ص

26/28 
G1F/G1D/G1C 

- G1E / 1B 
Computational 
Thinking ( 
Sequence)  
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      الثالثاء

2020/09/22 

 تكملة الدرس الثالث
 تمسوح یحب التلوین

 یرجى التمرن على
 قراءة النص وكتابة

 الكلمات التالیة  :
 َتْمسوح , ُتفاحُة , تاٌج
 , تیُن  على دفتر اللغة

  العربیة

Phonics Focus 
Pp p16-17  
G1c/ 1F/ 1D 
Let’s Read 
p18-19 
G 1A/ 1E 

 حل المراجعة 
 الذاتیة داخل

 الصف صفحة 65

G1D/1A 
 أجزاء النبات

 حصة التربیة االخالقیة -
ما اإلنصاف  ص

19/22 
G1B 

G1C/1D 
Computational 
Thinking ( 
Sequence)  

 األربعاء
2020/09/23 

 تكملة الدرس الثالث
 تمسوح یحب التلوین

 وإمالء بالكلمات التالیة
 (أرنب /بومة /تمساح

 /حوت /تمر)

Let’s Read 
p18-19 
G 1B/ 1C/1D 
Review p20 
G 1E 

 درس قصص 
 الجمع صفحة 11

 واجب صفحة
15.16 

 

G1E/1F/1B 
 وظیفة أجزاء

  النبات
1c  

 تعرف على
  أجزاء النبات

 حصة التربیة األخالقیة 
ما اإلنصاف ص

19/22 
G1D-G1F-G1C 

G1B/1D / 1E 
Computational 
Thinking 
(Patterns)  

 الخمیس
2020/09/24 

 تكملة الدرس الثالث
 تمسوح یحب التلوین

 یرجى التمرن جیًدا على
  قراءة النص

 والتدرب على كیفیة
 كتابة حرف التاء بأشكاله

 المختلفة    نسخ الفقرة
 التالیة: (تمسوح تمساح

 یحب التلوین) (رسم
 تمسوح توًتا و تاًجا )

   بالحركات

Review p20 
G 1A/ 1B/ 1C/ 
1D/ 1F 

 مراجعة ماتم 
  دراسته

G1D/1F 
  حل اسئلة درس

  أجزاء النباتات
1c/1A 

 ما وظیفة أجزاء
  النبات

 حصة التربیة االخالقیة -
ما اإلنصاف ص

19/22 
G1E 

G1F / 1C 
Computational 
Thinking 
(Patterns)  
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 أبناءنا الطالب   : نرجو زیارة موقع وزارة التربیة و التعلیم لما فیه من محتوى یزكي معلوماتكم و تحصیلكم العلمي

 :You are highly recommended to visit www.moe.gov.ae \   Value of the week ق  یمة األسبوع : التعاون
Cooperation 

 Info @yas.academy - admin@yas.academy - principal@yas.academy  لمراسلة اإلداره :

 Homework (H.W)  واجب

 Test  اختبار/ امتحان

 Dictation إمالء

 Solve Problem  حل أسئلة

 

http://www.moe.gov.ae/

