Weekly LESSON Plan
الخطة االسبوعية
Class: 1A
DATE: 2/4 / 1440 6/4/1440

Unit of inquiry: Where we are in place and time
Central idea :People live in different places and in different ways.

•

Lines of inquiry:
How places changed since past until current days

Change

•

Why people live in different places?

Causation

•

Places that people live in past and present Form
Class work:Social Book

(Key concept) Learning through:Change- causation-Form
(Skills) Learning to use :Thinking skill- Research skill
Attributes:Knowledgeable / open minded
Attitudes:Appreciation / Curiosity

 أين نحن في الزمان والمكان:خطة البحث
. يعيش األشخاص في أماكن مختلفة و بطرق متنوعة:الفكرة المركزية
:خطوط البحث
 كيف تغيرت أماكن العيش من الماضي الى الحاضر؟-1
لماذا يعيش األشخاص في أماكن مختلفة؟-2
.األماكن التي يعيش فيها الناس في الماضي والحاضر-3
كتاباالجتماعيات:الكتاب
الشكل-السببية- التغيير:المفاهيم
مهارة التفكير- مهارة البحث:المهارات
مطلع-منفتح العقل:السمات
 التقدير-الفضول:المواقف

Sun: Students will watch a video about why people live in
different places and cities and reflect about it in their reflecting
note books.
ستشاهد الطالبات فيديو عن لماذا يعيش الناس في مدن و أماكن مختلفة وسيتأملون بشأنها ويستخدمون
.دفتر التأمالت لتدوين تأمالتهم

Mon: students will search why do they live in where they live and
reflect about it in work sheet with their friends in the class room

ستبحث الطالبات عن أسباب عيشها في المكان الذي تعيش فيه وتدون تأمالتها في ورقة عمل
.مع صديقاتها في الفصل

Tuse:

student will search about the time she is living at if it is
past or now and how she knows and she will discuss it with the
teacher and her friends in the class room.

ستبحث الطالبة عن الزمن الذي تعيش فيه ما إن كان في الزمن الماضي أو الحاضر وعن
األسباب التي جعلتها تدرك ماهو الوقت الذي تعيش فيه وتتناقش في ماتوصلت له مع المعلمة
.وصديقاتها في الفصل

Wed :

teacher will display pictures from long time ago and
students will reflect in the reasons of why they are not living in
this old times and they will evaluate each others reflections.

ستعرض المعلمة مجموعة صور من قديم الزمان وستتأمل الطالبة في األسباب التي ال تجعلها
.تعيش في ذات الوقت و ستقيم الطالبات تأمالت بعضهن البعض

Macmillan

Sunday

Macmillan Pupil`s
book

(unit3):Can the
moon see me?
language book:29
sentence building:

هل يستطيع:الوحدةالثالثة
القمر ان يراني؟

32 ص:كتاب اللغة
:بناء الجملة
 عباره عن اداتيan وa
we use (an) before the
تعريف يستخدمان لتعريف
words that start with
االسماء حيث يأتيان قبل
(a,e,i ,o or u)
االسماء
we use (a) with all
 قبل الكلمات التيan تأتي
other letters
(a ,e, (تبدأ بهذه االحرف
for example:
an apple,an egg,an ice
i ,o or u
cream,an orange,an
 معa وتأتي هذه االداة
umbrella
جميع الحروف
a star,a bed,a tree
:الواجب
17 كتاب التمارين ص
homework:practic
)3-2-1( فقره1السؤال
e book p.17
2 والسؤال
Q1.(1-2-3)

Q2.
Monday

Tuesday

هل يستطيع:الوحدةالثالثة
(Unit3):Can the
القمر ان يراني؟
moon see me?
صوتيات
Phonics
32 ص:كتاب اللغة
Language book: p.32
:كلمات جديدة
New words:
-علبه-كبير-شعر مستعار
Wig-big-tin-bin
سلة القمامه
homework:practice
:الواجب
19كتاب التمارين ص
book p.19 Q1-Q5
)5و1( السؤال
هل يستطيع:الوحدةالثالثة
(Unit3):Can the
القمر ان يراني؟
moon see me?
Class writing

الكتابه

Language book: p.33
Practice book:p.21

33 ص:كتاب اللغة
21ص:كتاب التمارين

Wednesday

Revision

مراجعة الوحدة الثالثه

Thursday

Exam

اختبار

إمالء االربعاءDictation-

I can see the moon-bin-big-wig
P : 34-35

Unit 3

تطبيق عملي على disktop-background

األحد تكوين األعداد 6-5-4

Math

Computer

رياضيات

االثنين

الثالثاء تكوين األعداد  9-8-7الواجب  /ص 129س19-6
األربعاء

الخميس تكوين األعداد  +12-11-10الجمع الرأس ي الواجب  /ص133
االثنين مراجعة الفصل
الثالثاء

تقييم

العلوم

األحـد

الخميس

كيف أعتذر

األسرية

الكراسة  +املريلة

ّ
الفنية

الرياضة
األربعاء

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء

ارتداء الزي الرياض ي

تابع حرف (ج)
تقييم حرف ( ج) كلمات  +جمل
إمالء  /حرف (ج) باألصوات القصيرة والطويلة  +إمالء اختباري
حرف ( ش)
تابع حرف (ش)
إمالء  /حرف (ش) باألصوات القصيرة والطويلة  +إمالء اختباري

اللغة العربية

الخميس تقييم حرف ( ش) كلمات  +جمل
األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

تقييم سورة التكاثر
سورة القارعة
سورة القارعة
سورة القارعة
تقييم سورة القارعة الدين  :مادة الفقه والسلوك

التربية اإلسالمية

تذكيــر

نجمتا االسبوع
سارة الشبيب
رقية الناصر

ّ
الفعاليات القادمة

نشاط هذا األسبوع

لتسهيل عملية المتابعة عزيزتي األم تم تلوين كل يوم بلون معين كالتالي :
االثنين

األحد

الثالثاء

األربعاء

تواصلوا معنا

الخميس
اكتشفوا عالميالجميل من خلالمواقع
التواصلالإجتماعي

أرقامالواتس اب للغياب والاستفسارات
الإرشاد الطلابي

م
1

مراقبة

2 E-D

6A-B-C-D

0554577022

2

مراقبة

2A-B

بوك

https://m.facebook.com/Rand-

/Private-School-for-Girls-142704339135666

0542261576

فصول

1A-B-C-DE

الفيس

0537181000

التوتيتر
https://mobile.twitter.com/randschools

فصول

3

مراقبات
فصول

2C

3A-BC-D-E-F
4A-B-C-D 5A-B-C
الموقع الإكتروني للمدرسة

0544778267

/http://randschools.com/private-school

الانستقرام
http://instagram.com/randprivateschool
سناب شاتrandalahlya
اليوتيوب
https://www.youtube.com/user/RandPrivate

