بسم هللا الرحمن الرحيم

اخلطة األسبوعية للصف الثاني األساسي
للفترة من يوم األحد  2018/2/11إلى يوم الخميس 2018/3/12
اليوم األول

English

Bridge to success
Unit6
)Learner’s Book (119
)Activity Book (96
Support
Students

الرياضيات

Support
Students
اللغة العربية

Bridge to success
Unit6
)Learner’s Book (119
)Activity Book (96
اعادة تجميع العشرات الجراء
عملية الجمع
الواجب  :حل صفحات 783
و788
أوراق عمل
الواجب  :حل صفحة 783
كتابة قصة صفحة  27في كتاب
النشاط

Support
Students
العلوم

حل ورقة عمل

اليوم الثاني
Bridge to success
Unit 6
Learner’s Book
)(120,121
)Activity Book (97,98

Bridge to success
Unit 6
Learner’s Book
)(122
)Activity Book (99

Bridge to success
Dictation
Unit 6
Do you like the smell Learner’s Book
?of onion
)(123,124
Activity Book
)(100,101,102

Bridge to success
Unit 6
Learner’s Book
)(120,121
)Activity Book (97,98

Bridge to success
Unit6
Learner’s Book
)(122
)Activity Book (99

Bridge to success
Unit 6
Learner’s Book
)(123,124
Activity Book
)(100,101,102

اعادة كتابة مسألة جمع األعداد
جمع األعداد المكونة من ثالثة
المكونة من ثالثة أرقام
أرقام
الواجب  :حل صفحة  799و
الواجب  :حل صفحات  797 :و
344
793
أوراق عمل
أوراق عمل
الواجب  :حل صفحة 799
الواجب  :حل صفحة 797
إمالء في الجملة ( أ  +ج )من
تابع كتابة قصة صفحة 28في
صفحة 10في كتاب النشاط .
كتاب النشاط
الوحدة الخامسة في كتاب الطالب حل صفحة 32في كتاب النشاط
( خبرات صغيرة – دروس كبيرة) في الصف
واجب رقم  4 + 3في البيت
المفردات والتراكيب صفحة 84
ركــوب الـخـيـ ِل
أحــب
(
اإلمالء
ُ
َ
تحليل بعض المفردات في الدفتر
والـسـباح ِة )

امتحان التقويم األول من صفحة
342- 373

استراتيجية حل المسائل
الواجب  :حل صفحة 344

Dictation
?Is it a pencil

المراجعة الذاتيةصفحات :
 343و 348و349

أوراق عمل
تابع قصة خالد والعصفور صفحة
مناقشة قصة (خالد والعصفور )
 96 + 97ومناقشة المهارات
صفحة 91 – 94
واجب كتابة في الدفتر صفحة  91الواردة فيها
واجب قراءة الفقرة جيدا
في كتاب الطالب وقراءة الفقرة
واجب كتابة السطر األول من
صفحة  91في الدفتر

قراءة صفحة 91
واجب صفحة 744

حل تمارين درس التربة
الوحدة : 9الدرس  : 7التربة

اليوم الثالث

اليوم الرابع

اليوم الخامس

الوحدة 9
الدرس  : 3استخدام المصادر
األرضية .

حل تمارين درس المصادر
األرضية .

تدريب على االمتحان الدولي
CAT 4

Support
Students

امتحان التقويم األول من صفحة
342- 373

واجب صفحة 744
الوحدة 9
الدرس  : 3استخدام المصادر
األرضية .

حل تمارين درس التربة

الدرس  : 7التربة

حل تمارين درس المصادر
األرضية .

تدريب على االمتحان الدولي
CAT 4

التربية االسالمية

تالوة سورة قريش تالوة صحيحة مع تفسير االّيات
والمفردات القراّنية وبيان المعنى اإلجمالي للسورة

تكملة درس سورة قريش والتالوة المستمرة للسورة
مع تكملة حل األنشطة

تسميع سورة قريش مناقشة درس األمانة وبيان
معنى األمانة في اإلسالم

Support
Students
الدراسات االجتماعية
Support
Students
التربية األخالقية
Support
Students

تالوة سورة قريش

تكملة حل األنشطة

التالوة المستمرة لسورة قريش أوضح مفهوم األمانة

الباني المؤسس صفحة 57 - 66
ورقة عمل عن الشيخ زايد الوالد رحمه هللا
نحن محققون ماهرون في كتاب الجزء الثاني من صفحة 10 - 14
نحن محققون ماهرون في كتاب الجزء الثاني من صفحة 10 - 14

حل التدريبات في الصفحات التالية - 00 – 09 – 06 -06 -06 -99 :

