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What I am learning this week 

 

 
 

 

Day 
Subject 

 األحد

Sunday 
 االثنين

Monday 
 الثالثاء

Tuesday 
 األربعاء

Wednesday 

لخميسا  

Thursday 

 اللغة اإلنجليزية

English 

Unit 5: 

( On the farm ) 
Learner’s book :  
Lesson1 + 2 ( 94 , 95) 
Activity book :  
Lesson 3+4 (75, 76) 

Unit 5: 
( On the farm ) 
Learner’s book :  
Lesson 3 + 4 ( 96 , 97) 
Activity book :  
Lesson 3+4 (77, 78) 
 
 

Unit 5: 
( On the farm ) 
Learner’s book :  
Lesson 5 + 6 ( 98 , 99) 
Activity book :  
Lesson 5+6 (79, 80) 
 
 

Unit 5: 
( On the farm ) 
Learner’s book :  
Lesson 7 + 8 ( 100 , 101) 
Activity book :  
Lesson 7+8 (81, 82) 
 

Dictation : 
Feeding  
Planting  
Driving  
Collecting 
Picking   

H.W : Copy  
Planting , picking , 
driving  
 
, feeding, collecting. 
 

H.W : Copy 
The boy is feeding the 
cow. 
The man is driving           
a tractor. 
They are collecting the 
eggs. 

H.W : Copy  
Are you planting 
vegetables? 
Yes, I am. 

Study for the dictation  
Feeding  
Planting  
Driving  
Collecting 
Picking   

 

 الرياضيات

Math 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المئات والعشرات واآلحاد
 

(301  (  صفحة 
  

 القيمة المكانية حتى 
1000 

 
 صفحة  

(307)       

 استراتيجية حل المسائل 
 )استخدام التفكير المنطقي (

 صفحة 

(315) 

100قراءة وكتابة األعداد حتى   
          صفحة 
(321) 

 

 تدريب على 
mental math 

H.W.          305-306 H.W.  311-312 H.W.  
320 

 

H.w         325-326      

 اللغة العربية

Arabic 
 

 

 

 

 

 

 

قراءة ومناقشة 

المفردات والتراكيب  

 لقصة

 )بال قبعة (.

قراءة ومناقشة -

 القصة.

 قراءة ومناقشة قصة  تابع
 )بال قبعة( .

حل تدريبات صفية في كتاب -

 . 11النشاط صفحة  

 

 
 قراءة القصة .

 رحلتي مع كلمة ) نسج (-

في كتاب  47صفحة 

في  13الطالب، + صفحة 

 كتاب النشاط .
 

 
 قراءة القصة

 الجملة التالية : إمالء  في
 

 باح  ص  )   طلعْت شمُس ال
ن   صاحْت ذاُت القبعة  : يا لُه م 

 
ٍن جميٍل .(  عالٍَم ملو 

 

 

 النص التطبيقي : 
 قراءة ومناقشة قصة 

 ) الفنان الصغير (
يكتب أحداث القصة كما -

وقعت بالترتيب في كتاب 

 . 15النشاط  صفحة 

Grade 
 2 الصف

From 
 من

19 – 1 -2020  
To 
 إلى 

23 –1-2020 
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 . 

H.W. 
في  10: حل صفحة واجب
 النشاط .كتاب 

 
 

H.W. 
: كتابة الفقرة في واجب

 من كتاب الطالب 24صفحة 

 في الدفتر .

H.W. 

واجب : حل صفحة 12 في 

 كتاب النشاط  .

H.W. 
 

H.W. 

 واجب : اختر نشاًطا
من القائمة ونفذه  صفحة  

في كتاب النشاط . 16  

 العلوم

Science 
 

187ص–178درس كيف تبدو االرض؟ ص   

على مفهوم قارة, انهار حيث سيتعرف الطالب 
 ,جبل ,وادي ,سهل

189حل مراجعة الدرس ص   

 
197ص –192درس:تغير اليابسة؟ ص   

 
 حيث سيتعرف الطالب على مفهوم التجوية

199ص-198ماهي التعرية؟ ص  

حيث سيتعرف على مفهوم 
 التعرية

حضار نباتات وزهور ملونةا  

 
188واجب ص    

 

 

 

Islamic& Quran& 

اإلسالمية والتالوةالتربية   
 12من صفحة  الدرس األول:)أنا أصلي( -الوحده األولى

23الى صفحة   
–حفظ التشّهد والصالة اإلبراهيمية –تطبيق صالة الفجر   

حل أنشطة الكتاب مع تنفيذ أنشطة من خارج الكتاب  
 تراعي الفروق الفردية بين الطالب.

 لثاني حديث شريف ) فضلالدرس ا -الوحده األولى 

 . 33الى صفحة  24الصالة (  من صفحة 

يعرف معاني  –يعرف المعنى اإلجمالي للحديث الشريف 
 الخطايا ( . –المفردات الجديدة ) َدرن ه 

 تابع لدرس فضل الصالة 

 حل األنشطة . –الحديث الشريف  تسميع

تسميع التشهد والصالة –.إحضار مالبس للصالة 

 اإلبراهيمية
(  33واجب سؤال أثري خبراتي صفحة )  الحديث الشريف  حفظ

 على ورقة خارجية ووضعها في الملف.

ةالدراسات االجتماعي  

Social studies 

 الوحـدة الثالثة ) وطن الخيرات ( 
 الدرس االول : المياة في بالدي 

 المياة السطحية – المياة الجوفية 
 الكلمات المفتاحية : الوادي – المياة السطحية -  تحلية المياة 

25االي  15ص :   
 

 الوحـدة الثالثة ) وطن الخيرات ( 
 ثالثا : احافظ علي مياة بالدي 
ترشيد االستهالك ( –الكلمات المفتاحية ) التلوث   

26الي  23ص   

لنشاط : صور عن المياة الجوفية والسطحية ا ا لواجـب : ص17 – 21   

 التربية األخالقية

Moral Education 

: ما الذي يمكن للقطع االثرية والرموز ان تنقله الينا ؟الوحدة الثالثة   
 الدرس االول نحن محققون ماهرون الجزء االول 

  8الي  4من ص 

معنوي  –مادي  –الكلمات المفتاحية : قطع اثرية   
 

 نشاط : الرجاء احضار قطع اثرية تتدل علي التراث االماراتي 

 التصميم و التكنولوجيا

D & T 

 
-Describe the difference between machines and robots. 
- List different types of robots and their uses. 

Robot 
U.1 
Page 5-11 
-Identify a robot   ,Describe what a robot is. 
-Identify the parts of a robot, 
 

H.W. 
 

H.W. 
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