
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–االسبوع2–الثاني: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

-مراجعة مھارات سابقة.
-تابع مراجعة مھارات سابقة.

لوحدة الثامنة:(  أشكال وأفكار )-ا
المفردات والتراكیب.

-قراءة ومناقشة قصة مثلث ودائرة.
.8صفحةالنشاطكتابفياألنشطة+حل

-تابع قراءة ومناقشة قصة مثلث ودائرة.
.10+9صفحةالنشاطكتابفياألنشطة+حل

الرجاء من أولیاء األمور الكرام تفعیل*الحصة المكتبیة:
منصة ( نھلة وناھل ) لمن لم یفعلھا .

منصةعلىالمقررمحتوىتفعیلتممالحظة:*
LMSالدرسیة.الحصةفيدراستھتممالمتابعة

الدراسات اإلسالمیة.2
Islamic Studies

االنشطةهللا الخالق القدیر

اللغة االنجلیزیة.3
English Language

Topic
Introduction to weather
Introduction to Months of the year
Grammar: revision of the past simple
“was”.
Phonics: Revision of long vowels “ee”
“a_e” “i_e”.
Punctuation: Revision on capitalization.

----------
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Vocabulary: Sunday, Monday, Tuesday,
wednesday, Thursday, Friday and Saturday.

Daily five materials available on LMS.

الریاضیات.4
Mathematics

553صبالساعةالوقت-1
559صساعةبالنصفالوقت-2
565صالنمط)(ایجادمسائلحلاستراتیجیة-3

_  ورقة عمل عن مھارة الوقت بالساعة
_ ورقة عمل عن  مھارة الوقت بالنصف ساعة

_ ورقة عمل عن استراتیجیة حل مسائل

العلوم.5
Science

مراجعة في حاالت المادة الثالثة
المواد الصلبة والسائلة والغازیة.

علىوالتركیزوالتربةالصخوردرسفيكاھوتتحدي
مھارة التصنیف والمقارنة والتفكیر الناقد

العاب تعلیمیة مراجعة للنظام الشمسي وأطوار القمر

---------------------------------------

الدراسات االجتماعیة.6
Social Studies

حل أنشطة البوربوینتوحدة اقتصاد بالدي درس (السلع والخدمات )

التربیة األخالقیة.7
Moral Education

وحدة ان نكون بصحة جیدة وان نبقى كذلك درس(
الطعام الصحي سبیلنا الى جسم سلیم )

حل أنشطة البوربوینت

التصمیم والتكنولوجیا.8
Design & Technology
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اإلرشاد النفسي.9
Counselling

مالحظات إضافیة.10
Additional remarks

I   Al Shorouq Private School – Weekly plan   I                                                                                                                                                                           -  Page 3 of 3 -


