الخطة األسبوعية للصف الثاني األساسي
للفترة من يوم األحد  2018/10/14إلى يوم الخميس 2018/10/18

English

اليوم األول

اليوم الثاني

اليوم الثالث

اليوم الرابع

Learner’s book
)Page ( 38- 39
Activity book
)Page ( 31- 32
Copy: how many tables
are there? There is one
table.

Learner’s book
)Page ( 340- 41
Activity book
)Page ( 33- 34
Copy: how many pencils
are there? There are four
pencils.

Learner’s book
)Page ( 42- 43
Activity book
)Page ( 35- 36
Copy: this family is small.
This family is big.

Learner’s book
)Page ( 44- 45
Activity book
)Page ( 37- 38
Copy: this dad works on
the computer, these
children talk together.

اليوم الخامس
Dictation
This boy helps his little
sister. ‘thank you,’ says
the girl.

الرياضيات
اختبار التقويم األول من صفحة
11وحتى صفحة 98
حل المسائل :ايجاد النمط.

اللغة العربية
النص التطبيقي (الضفدع
الصغير) صفحة 35 + 34
في كتاب النشاط
واجب  :صفحة  37في
كتاب النشاط

التحقق من تقدمي.

الجمع المتكرر باستخدام المجموعات
المتساوية .واجب :ص.132 -131

المفردات والتراكيب صفحة
114 + 115في كتاب الطالب
تابع قراءة ومناقشة نص
مناقشة نص ( اضحك )
( اضحك ) صفحة –121
صفحة 118 + 119في كتاب
123في كتاب الطالب
الطالب
حل صفحة  38في كتاب
واجب  :استخراج كلمات منونة
النشاط داخل الصف
بالضم والفتح والكسر من
صفحة 34في كتاب النشاط

الجمع المتكرر باستخدام
المصفوفات .واجب :ص.138 -137

االعداد الزوجية والفردية واجب:
ص.144 -143

إمالء من صفحة 123في
كتاب الطالب
خفيف
و
ٌ
جميل
ء
الضحك شي
ٌ
ٌ
ويفرح القلوب  ،ويزيد المحبة
والبهجة في حياتنا .

نشاط  :ابحث عن أحد
األنشطة الموجودة في كتاب
الطالب صفحة 124واكتبها
على ورقة خارجية
طالب الدعم  :جمي ُل –
ُ
خفيف  + -متابعة وحل تدريبات صفية .
يزي ُد
 +قراءة نص اضحك

العلوم
البقاء على قيد الحياة
ص.77 -74

ما سبب سلوك الحيوانات أو
ظهورها بشكل معين؟ ص-78
.79

كيف تحافظ الحيوانات على
سالمتها .ص.81 -80

حل مراجعة الدرس ص.83

حل مراجعة الوحدة.

التربية االسالمية
حديث  :أحب الخير ألخي

تسميع جزء (عم)

تسميع سورة الماعون ( التسميع سيبدأ من الساعة السابعة والنصف إلى الثامنة ) في ممر الصف األول

الدراسات االجتماعية درس :الموقع الجغرافي .واجب :ص.47-46

التربية األخالقية

تابع  :حديث أحب الخير ألخي
الواجب احضار هدية بسيطة لزميلة في الصف تطبيقا
تابع  :حديث أحب الخير ألخي واجب صفحة 57+ 56
لمشروع حب الخير ألخيك وسيتم توزيع األسماء في
الصف.

درس :صباح الخير مدرستي.

مالحظة  :الرجاء ارسال كراسة رسم لمادة الفنية

تابع درس :الموقع الجغرافي .واجب :ص.47-46

