
Vision: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century
skills, seeking excellence through supreme educational system.

Mission: At APS we believe that all individuals can fulfil their potential in an inclusive and
safe environment in which each student is valued and encouraged. Through diversity of
instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive,
and adaptive to global citizenship.

االنتماء عالمي التفكیر.الرؤیة: المساھمة في بناء جیل واع متمیز خلقاً وعلماً،وطني

آمنةبیئةفيإمكاناتھمتحقیقعلىقادروناألفرادجمیعبأننؤمنالشروقمدرسةفينحنِرَساَلُتَنـــا:
التدریساستراتیجیاتفيالتنوعخاللومنوتشجعھ.الطالبقیمةتقدرالطلبة،فئاتلجمیعودامجة
متطلباتمعویتكیفونیتقبلونومنتجین،مسؤولینأفراًدالیصبحواالطلبةتحفیزنستطیعالتعلم،وتفرید

المواطنة العالمیة.

Weekly–االسبوعیةالخطة Plan

To:22.04.2021–إلىFrom:18.04.2021–منWeek:30–االسبوع1–األول:Grade–الصف

تاریخ تسلیم الواجبات المدرسیةالواجبات المدرسیةالمحتوى الذي سیتم تغطیتھ خالل ھذا االسبوعالمادة الدراسیةم
No.SubjectContent to be coveredHomework’sSubmission Date

اللغة العربیة.1
Language Arabic

179-175صفحةالطالبكتابمراجعة
ھدھد یسجل ھدف

القصة
أشكال الحرف
صوت الحرف

وردة  الوزة  العجولة
قصة الحرف

كتاب النشاط أدرس في البیت
المراجعة

ھدھد یسجل ھدف

22/4/2021

الدراسات اإلسالمیة.2
Islamic Studies

االنشطةأُحب مخلوقات ربي

اللغة االنجلیزیة.3
English Language

Sight words: as, it, be, have, you
Vocabulary: opposites

- Daily 5
- Reading journal

الریاضیات.4
Mathematics

الثانيالدراسيالفصللمھاراتمراجعة-1
)515(الصفحةالعالماتجداول-2
)521(الصفحةجدول:رسمالمسائلحلاستراتیجیة-3

العالماتجداولمھارةعنعمل-ورقة1
)526(الصفحةمنزلي-واجب2

22/4/2021نھایةقبل

العلوم.5
Science

مكانكلفيالمادة:8الوحدةعليالتعرف

حل أنشطة البوربوینتوحدة احب وطني درس (النظام في بالدي )الدراسات االجتماعیة.6
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Social Studies

التربیة األخالقیة.7
Moral Education

حل أنشطة البوربوینتوحدة الصداقة درس (احب مرافقة صدیقي )

التصمیم والتكنولوجیا.8
Design & Technology

اإلرشاد النفسي.9
Counselling

مالحظات إضافیة.10
Additional remarks
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