
مدرسة أكادیمیة یاس
Yas Academy School

الصف األول( الفصل الدراسي األول األسبوع السابع)
Gr.1 Term 1- Week7

األخالقیة
Morale.

االجتماعیات
Social S.

العلوم
Science

الریاضیات
Math

English التربیة االسالمیة
Islamic S.

اللغة العربیة
Arabic Language

المادة
الیوم والتاریخ

____ البدء بدرس التربیة
في100صالوطنیة

2الجزءالطالبكتاب
الواجب حل تدریبات

في116,117ص
كتاب النشاط

A , B
الوحدة الثالثة : الدرس الثاني

كیف تنمو النباتات و تتغیر
الواجب المنزلي عمل مطویة (

دورة نبات حیاة الفاصولیاء)

A , B , C
الوحدة الثانیة : الدرس الثاني

تمثیل الطرح
الواجب المنزلي التمارین

120-119:ص

Letter O
page 33
HW page 34

سورة اإلخالص
كتابفي78ص

2الجزءالطالب
حفظ سورة اإلخالص

البدء بقصة ( جنجل یبحث عن جوھرتھ)
ماذا استفدت من قصة جنجل یبحث عن

جوھرتھ؟ ضع عنوانًا آخر للقصة ؟ على
الدفتر اللغة العربیة و یرجى التمرن جیًدا

كتابمن14صالنصقراءةعلى
الطالب
2الجزءالطالبكتاباحضارالرجاء

األحد
10\10\2021

----- A , B , C
التقویم الثاني الوحدة الثانیة

الصفحةإلى32الصفحةمن
57

62الصفحةمنالثالثةالوحدة
69الصفحةإلى

B , C
الوحدة الثانیة: الدرس الثالث

جمل الطرح العددیة
الواجب المنزلي التمارین ص

126-125

Letter O
Page 35
HW 36

تكملة قصة ( جنجل یبحث عن جوھرتھ)
كتابةكلمات5أكتبالصوتيالوعي

تنتھي5والجیمبحرفتبدأصحیحة
بحرف الجیم على دفتر اللغة العربیة

یرجى التمرن جیًدا على قراءة النص ص
علىجیًداالتدربوالطالبكتابمن14

تعلمواقرأكتابمن51و50صقراءة

اإلثنین
11\10\2021

___ تابع درس التربیة
في103صالوطنیة

2الجزءالطالبكتاب
اذكر المستندات
الرسمیة لدولة

اإلمارات العربیة
المتحدة  على دفتر

اللغة العربیة

A
الوحدة الثالثة :تكملة الدرس
الثاني كیف تنمو النباتات و

تتغیر
C

الوحدة الثالثة : الدرس الثاني
كیف تنمو النباتات و تتغیر

الواجب المنزلي عمل مطویة (
دورة نبات حیاة الفاصولیاء)

A , B , C
التقویم الثاني الوحدة األولى

الصفحةإلى61الصفحةمن
98

الوحدة الثانیة  من الصفحة
120الصفحةإلى109

Lets read page 37-38
HW page 39

تكملة قصة (جنجل یبحث عن جوھرتھ)
كلمة تبدأ ج الصوتالتجرید الشفوي

القصیر وكلمة تبدأ ج الصوت الطویل
على دفتر اللغة العربیة یرجى التمرن

كتابمن14صالنصقراءةعلىجیدا
الطالب ة یرجى التدرب جیداً على قراءة

.تعلمواقرأكتابمن53و52ص

الثالثاء
12\10\2021



_______ B , C
الوحدة الثالثة :تكملة الدرس
الثاني كیف تنمو النباتات و

تتغیر

B , C
الوحدة الثانیة: الدرس الرابع

طرح الصفر , طرح الكل
الواجب المنزلي التمارین

132-131ص:
A

الوحدة الثانیة: الدرس الثالث
جمل الطرح العددیة

الواجب المنزلي التمارین
125-126ص:

Phonics review page
40
HW page 41

تسمیع سورة
اإلخالص

حل تدریبات الدرس
كتابفي108ص

النشاط

تكملة القصة (جنجل یبحث عن جوھرتھ)
یرجى التمرن جیدا علىالتجرید الشفوي

ةالطالبكتابمن14صالنصقراءة
و54صقراءةعلىجیداًالتدربیرجى

.تعلمواقرأكتابمن55
یرجي التمرن جیًدا جیًدا على

كلمات االمالء بالحركات: ( ثاَب -
ثابُِت - أَثاَب - ثَبََت - أَثاُث - أَثُِب )

األربعاء
13\10\2021

______ A
الوحدة الثانیة: الدرس الرابع

طرح الصفر , طرح الكل
الواجب المنزلي التمارین

132-131ص:
A , B , C

الوحدة الثانیة : الدرس
الخامس الطرح الرأسي

الواجب المنزلي التمارین
137-138:ص

Let's read pages 42-43 البدء بقصة ( َحلَزوٌن یَِجُد لھ َصدیقا)
ماذا استفدت من قصة َحلَزوٌن یَِجُد لھ

َصدیقا؟ ضع عنوانًا آخر للقصة ؟ على
الدفتر اللغة العربیة یرجى التمرن جیًدا

كتابمن26صالنصقراءةعلى
الطالب

مھمة أدائیة أسبوعیة ( غیر متزامن)

الخمیس
14\10\2021

Youالعلميتحصیلكمومعلوماتكمیزكيمحتوىمنفیھلماالتعلیموالتربیةوزارةموقعزیارةنرجو:الطالبأبناءنا are highly recommended to visit www.moe.gov.ae

Value of the یمة األسبوع : التسامحق  week:       Tolerance

Infoلمراسلة اإلداره : @yas.academy - admin@yas.academy - principal@yas.academy

Homeworkواجب (H.W(

Testاختبار/ امتحان

Dictationإمالء

Solveحل أسئلة Problem

http://www.moe.gov.ae

