
 

 

 

 الخطة حسب عدد الحصص في األسبوع المادة

English First and second periods: 

Learner’s book 

Letters and sounds & read and listen Pages  (100- 101) Activity 

book Pages (81- 82) 

Third and fourth periods: 

Learner’s book 

Farm activities Page (102) 

 Activity book page    ( 83) 

Fifth period: 

Learner’s book 

Read and answer Pages (106- 110)  

Activity book pages ( 87- 89). 

 

Sixth period: 

Dictation 
 (bag, mad, cap, back, ham, cape, bake, made, ate, rake) 

 

 Seventh period:- 
Learner’s book letters and sounds Page (111) 

Activity book Page     ( 90) 

 -الحصة األولى و الثانية: الرياضيات

 1000مقارنة االعداد حتى 

 -الحصة الثالثة و الرابعة:

 1000مقارنة االعداد حتى 

 338ص -337: صواجب
 :الحصة الخامسة 

 األعداد الترتيبية 

 الحصة السادسة:-
 األعداد الترتيبية

 .344ص -343: صواجب

 -:سابعةالحصة ال
 مراجعه

  -الحصة األولى و الثانية: اللغة العربية
 الطالب كتاب في 57+  56 صفحة والتراكيب المفردات

   الرديف النص مناقشة

 الطالب كتاب في 64 – 60 صفحة من(   الصندوق خارج للتفكير دعوة) 

 .النشاط كتاب في 17 صفحة حل: واجب

 -الحصة الثالثة و الرابعة:
 الطالب كتاب في  71 -  65  صفحة الرديف النص تابع

 الصف في النشاط كتاب في  18 صفحة تدريبات حل

  .النشاط كتاب في  19 صفحة:  واجب

 -:الحصة الخامسة 

 :إمالء 

   36  صفحة

 /C/2D, /2A, /2, 2Bللصفوف  في كتاب الطالب

 + تابع حل التدريبات الصفية.

 -الحصة السادسة: 

 في كتاب الطالب.    75 – 73مناقشة ظرف الزمان وظرف المكان من صفحة 

 في كتاب النشاط. 20 : صفحة واجب 

 

 الحصة السابعه:- 

 كتاب النشاط.في   22+   21تابع ظرف الزمان والمكان صفحة 
  

 

 األساسي الثانيالخطة األسبوعية للصف 

 31/1/2019إلى يوم الخميس  1/2019/ 27 للفترة من يوم األحد



 -:الحصة األولى  العلوم

 231ص -228تغير اليابسة. ص
 -الثانية: الحصة 

    233ص  -232ما التجويه ص 
 -:الحصة الثالثة 

 .235ص -234 ؟ ص ما التعرية

 -الرابعة: الحصة
 . 237مراجعة الدرس ص

 -:الحصة الخامسة 

 .240مراجعة الوحدة ص

 

  -:األولىالحصة  لتربية االسالميةا
 درس: فضل الصالة 

 .: يرجى احضار دفتر وملف اخضرمالحظة

 

  -الحصة الثانية:
 متابعة درس: فضل الصالة.

 -الحصة الثالثة:

 حل أنشطة الدرس + تسميع التشهد والصالة االبراهيمية.

: عمل مجسم ألي من االدعية )الصباح/ المساء/ عند بداية الطعام واالنتهاء منه/ مالحظة

  السفر/ االمتحان(.

الدراسات 
 االجتماعية

 
 

 .25 -24: صالواجباحافظ على مياه بالدي. 

 .35-34: صواجبالطاقة في بالدي. 
 

 نحن محققون ماهرون الجزء الثاني.  التربية األخالقية
 

 

 

 


