
Grade One
English

Buying and Selling Things (just finishing): Key Concepts covered were:

- Phonics: Review short vowels (a, e, i, o, u), Learn initial consonant blends.
- Reading fluency skills: Early Reader books, Phonics readers (created by us).
- Constructions: “how much”, “how many”.
- Vocabulary: Phonics, store vocabulary, verbs (give, take, buy, sell).

Upcoming units:
- Restaurant
- My City
- Cold Places (will not have time)

Percentage of curriculum to be completed: If we remain online until the end of the year, we will
finish 7 out of the 8 units.
Students will continue reading the Early Reader books. We have also created online books for them to
read.

ریاضیات

.40حتىوالطرحوالجمعوالمقارنةالمكانیةالقیمة:4الوحدة

المفاھیم األساسیة :
القیمة المكانیة في الجمع والطرح.-
المقارنة باستخدام الرموز أكبر من، أصغر من، یساوي.-
.40العددضمنالعشراتوطرحجمع-

نشاطات التعلم :
وطرح).مسائل ذھنیة (رمي النرد، خرائط عددیة، عد النقود، جمع-
مسألة تطبیقیة.-
األعداد).مفھوم الدرس (تمثیل بالمكعبات، جمع النقود، مقارنة نماذج-

المفاھیمفيالرابعةالوحدةمعتتشابھالنھائیةالوحدةوحدات.6أصلمنالسادسةالوحدةمناألجزاءوأھموحدات5مناالنتھاءسیتم
.100ضمناألعدادعلىفیھاالتركیزیتمحیثاألرقامفيوتختلف

الوحدة النھائیة كاملة.ومع ذلك، سیكون من الجید إذا كان ھناك وقت للعودة وإعطاء



لغة عربیة

الین:األونفترةخاللالعربیةاللغةمنھاجمندروس7إنجازتم

(الالم الشمسیة والقمریةھادفة..  وتم القیام بعدة مھارات من خاللھا مثل استخراجتم انھاء قراءة ومناقشة قصة (ضاع عمر).. قصة خارجیة-
..)كلمات منونة - تاء المربوطة والمبسوطة- المرادف والضد

وتعلیماتھم.. والتعرف على مھاموعدم الیأس وعدم االستسالم.. واتباع نصائح الوالدینومن العبر المستفادة من القصة... المثابرة والمحاولة-
الشرطة..

كما وتم اعطاء العدید من الواجبات  تشمل العدید من األھداف.-

و كتابیاً.كتاب اللغة العربیة وكذلك مناقشة نص االستماع شفویاتم ایضا عمل شرائح تشمل قصة استماع وتجرید االحرف من-

التدریب جیدا على االجابة الكاملة على االسئلة المطروحة.-

عالمة الترقیم (.  ؟  !).منھا وكیفیة قراءة الجمل والتعبیر عنھا بطریقة تناسبتعریف الطالب على عالمات الترقیم االساسیة وموضع كل-

والطلب منھم طرح جملوالمؤنث) وتم ترسیخ ذلك بإعطاء جمل عدیدة على كل منھامناقشة الطالب باسماء االشارة (ھذا و ھذه) و(المذكر-
مناسبة وكتابتھا على دفاترھم.

بتكلیف الطالب حل الصفحات التي تناسب الحصة المعطاة.تم تسلیم الطالب ملف اثرائي خاص باللغة العربیة ونقوم-

وتعزیز ذلك بالقیاموارسالھ انا حیث نقوم بمتابعة ذلك لقیاس انجاز الطالبنقوم یومیا باعطاء واجب للطالب ویتم تصویره من قبل الطالب-
بارجاع الحل لیتم قراءة المالحظات المرسلة لھم.

بخط مرتب وحسب قواعدلتمكین الطالب من االستمرار في كتابة الجمل والتعبیراعطاء واجب خاص یتم كتابتھ بدفاتر الطالب الخاصة بھم-
الخط والترتیب.

تتعلق بمحتوىالحصة ویمكن لجمیع الطالب االطالع علیھا وارفاق فیدیوھاتیتم ارسال رابط الحصة للطالب الذین لم یتمكنوا من حضور-
الحصص بشكل یومي.

تقریباً.خمسةشھرمنالسادسالیومفيأي%،100بنسبةاآلنمنأسابیع5خاللالفلسطینيالمنھاجنختمأنالمتوقعمن
بھا أیضاً في األیام القادمة.باإلضافة للقصة الخارجیة والمواد االثرائیة سیتم االستمرار


