
 

 

 

 ليوم الخامسا ليوم الرابع ا يوم الثالثال ليوم الثاني ا يوم األولال 

English Bridge to Success     
Learner’s book  
Page ( 19-20-21) 

Activity book  
Page (16-17 ) 
H.W : page 15 

in your note book  Copy
Her book is red  in 

Bridge to Success     
Learner’s book  

Page ( 22) 
Activity book  

Page (19)                           
H.W : page 18 

Copy : his pencil is purple 

Bridge to Success     
Learner’s book  
Page ( 23-24-25) 

Activity book  
Page ( 20)   

          Copy: We go by bus
     

 

  Bridge to Success     
Learner’s book  

Page ( 26-27) 
Activity book  
Page ( 21-22)    

 Copy : I go by car 
 

Dictation  

We go by bus 
I go by car 
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in your note book:  Copy
          Her book is red 

Bridge to Success     
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Page ( 22) 
Activity book  

Page (19)                           
H.W : page 18 

l is purpleCopy : his penci 

Bridge to Success     
Learner’s book  
Page ( 23-24-25) 

Activity book  
Page ( 20)   

          Copy: We go by bus
     

 

Bridge to Success     
Learner’s book  

Page ( 26-27) 
Activity book  
Page ( 21-22)    

 Copy : I go by car 

 

Dictation  

I go by car   
 

 الطرح بالعد التنازلي  الرياضيات

  54 + 53واجب : صفحة 

 طرح الكل وطرح الصفر

 60 + 59واجب : صفحة 
 (48-11اختبار قصير )

 الطرح باستخدام حقائق المضاعفات

  66 + 65واجب : صفحة 
 التحقق من تقدمي

Support 
Students 

 الطرح بالعد التنازلي
 طرح الكل وطرح الصفر

 
 (48-11اختبار قصير )

 الطرح باستخدام حقائق المضاعفات

 
 التحقق من تقدمي

النص التطبيقي ) قصة الثعلب  اللغة العربية

في  13+   12والغراب ( صفحة 

 كتاب النشاط

  14واجب : صفحة 

مالحظة :الرجاء إرسال  دفتر للغة 

 العربية لمن لم يُحِضر

 54المفردات والتراكيب  صفحة 

 كتاب الطالبفي  55+

وتفسير المعاني  باإلستعانةبالمعجم 

 في آخر الكتاب

 

( صفحة 1إمالء  في الجملة رقم )

 في كتاب الطالب54

ح ئ) يتكون هيكل السيارة من صفا

 معدنية(

 في كتاب النشاط . 15واجب صفحة 

قراءة ومناقشة النص المعلوماتي 

في   63 – 58)السلحفاة(من صفحة 

 كتاب الطالب 

 نص السلحفاةقراءة 

في  كتاب النشاط في  16حل صفحة 

 الصف

 في كتاب النشاط 17واجب :صفحة 

Support 
Students 

 أوراق عمل تدريبية أوراق عمل تدريبية أوراق عمل تدريبية أوراق عمل تدريبية أوراق عمل تدريبية

ما اوجه الشبه واالختالف بين  العلوم

 37ص -34النباتات ص

كيف تشبه النباتات اجيالها 

 39ص – 38السابقة؟  ص

كيف تعيش النباتات في اماكن 

 41ص– 40مختلفة؟ ص
 46حل مراجعة الوحدة ص 43حل مراجعة الدرس ص

Support 
Students  

 ورقة عمل
كيف تشبه النباتات اجيالها 

 39ص – 38السابقة؟  ص

ورقة عمل كيف تعيش النباتات 

 41– 40في اماكن مختلفة؟ ص
 47sص  6سؤال  43ص 1سؤال 

 األساسي الثانيالخطة األسبوعية للصف 

 27/9/2018إلى يوم الخميس 23/9/2018للفترة من يوم األحد



 لتربية االسالميةا
  عمل مخطط ألركان اإليمان واجباإليمان بالرسل  حل أنشطة الدرس الواجبتكملة آية الكرسي  تكملة آية كرسي + تسميع

 تسميع )الفاتحة + الناس + الفلق + اإلخالص( لمن يرغب في المشاركةتحفيظ جزء عم للطالب                 

Support 
Students 

 تسميع آية الكرسي
 كتابة اركان اإليمان في الدفتر 

الدراسات 
 االجتماعية

 البحار والمحيطات 

 34الواجب ص 
 القارات

Support 
Students 

 البحار والمحيطات 

 34الواجب ص 
 القارات

 كيف تحب ان تعامل التربية األخالقية

Support 
Students 

 كيف تحب ان تعامل

 

 

 


