
QM-119-F1 
 

 يةجدول الواجبات االسبوع             درسة  الراشد الصالح الخاصة                    م

 2017/10/26 - 2017/10/22علألسبو                                       اإلدارة المدرسية         

 أ االساسي الثانيللصف 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد المادة

 تسميع سورة الكافرون  االسالمية التربية
 تحضير 

 أحب ألخي ما أحب لنفسي
   واجب أنشطة الدرس

 اختبار التقويم األول  مراجعة عامة لإلمتحان أنشودة ما أطيب التفاح  اللغة العربية
المفردات والتراكيب 

 72/73صـ
 77مناقشة قصة تكشيرة صـ

 اللغة االنجليزية

Bridge to Success 
Unit 1 

Learner’s Book and 
Activity Book 

Lessons 1, 2 & 3 

 

Bridge to Success 
Unit 1 

Learner’s Book and 
Activity Book 

Lessons 4, 5 & 6 

Bridge to Success 
Unit 1 

Learner’s Book and 
Activity Book 

Lessons 7, 8, 9 & 10 

Bridge to Success 
Unit 1 

Learner’s Book and 
Activity Book 

 Lessons 11 & 12 
Homework  

Activity Book 
Lessons 13 & 14 

Assessment 1 
Bridge to Success 

Project 
 Learner’s Book  

Page 29 
 Project A 

 الرياضيات
المراجعة الذاتية صفحة 

95 ،96 
التحقق من تقدمي صفحة  أختبار التقويم األول

123 
الجمع المتكرر صفحة 

130 
الجمع المتكرر بإستخدام 

 135المصفوفات صفحة 
،136 

 متابعة درس مدن بالدي  درس مدن بالدي الحبيبةتحضير  46تلوين صفحة  التربية الوطنية

 تحضير درس التعاطف مع االخرين   التربية األخالقية

 اختبار التقويم االول العلوم
سلوك تحضير درس

 102الحيوانات ص

كيف تحافظ تحضير درس
الحيوانات على سالمتها 

 104ص
 110حل ص  106حل ص

 

 



QM-119-F1 
 

 يةجدول الواجبات االسبوع                  درسة  الراشد الصالح الخاصة                    م

 2017/10/26 - 2017/10/22علألسبو                                           اإلدارة المدرسية           

 ب االساسي الثاني للصف

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد المادة

 تسميع سورة الكافرون  التربية االسالمية
 تحضير 

 أحب ألخي ما أحب لنفسي
   واجب أنشطة الدرس

 اختبار التقويم األول  مراجعة عامة لإلمتحان أنشودة ما أطيب التفاح  اللغة العربية
المفردات والتراكيب 

 72/73صـ
 77تكشيرة صـمناقشة قصة 

 اللغة االنجليزية

Bridge to Success 
Unit 1 

Lessons 
(1-2-3) 

Learner’s Book 
and Activity Book 

 

Bridge to Success 
Unit 1 

Lessons 
(4-5-6) 

Learner’s Book and 
Activity Book 

Bridge to Success 
Unit 1 

Lessons 
(7-8-9-10)Learner’s 
Book and Activity 

Book 

Bridge to Success 
Unit 1 

Lessons 
 (11-12)Learner’s 
Book and Activity 

Book + 
 Lessons (13 -14 
Homework from 

Activity Book 

English Test 
And please do a 

project from 

Bridge to success  
(Learner’s Book page 

29 project A) 

 الرياضيات

 الذاتية صفحة  ةالمراجع

94-95-96 

 الحل يكون داخل الصف

 العدبالتجاوزعلىلوحةالمئة اختبار التقويم االول 
 105 صفحة

و  2العد بالتجاوز بمقدار 

  10و  5

 111صفحة 

 125الجمع المتكرر صفحة 

 متابعة درس مدن بالدي  تحضير درس مدن بالدي الحبيبة 46تلوين صفحة  التربية الوطنية

 تحضير درس التعاطف مع االخرين   التربية األخالقية

 اختبار التقويم االول العلوم
تحضير درس سلوك 

 102الحيوانات ص

تحضير درس كيف تحافظ 
الحيوانات على سالمتها 

 104ص
 110حل ص  106حل ص



QM-119-F1 
 

 يةجدول الواجبات االسبوع                 درسة  الراشد الصالح الخاصة                      م

 2017/10/26 - 2017/10/22علألسبو                                       اإلدارة المدرسية             

 ج االساسي الثانيللصف 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد المادة

 تسميع سورة الكافرون  التربية االسالمية
 تحضير 

 أحب ألخي ما أحب لنفسي
   واجب أنشطة الدرس

 اختبار التقويم األول  مراجعة عامة لإلمتحان أنشودة ما أطيب التفاح  اللغة العربية
المفردات والتراكيب 

 72/73صـ
 77مناقشة قصة تكشيرة صـ

 اللغة االنجليزية

Bridge to Success 
Unit 1 

Lessons 
(1-2-3) 

Learner’s Book 
and Activity Book 

 

Bridge to Success 
Unit 1 

Lessons 
(4-5-6) 

Learner’s Book and 
Activity Book 

Bridge to Success 
Unit 1 

Lessons 
(7-8-9-

10)Learner’s Book 
and Activity Book 

Bridge to Success 
Unit 1 

Lessons 
 (11-12)Learner’s 
Book and Activity 

Book + 
 Lessons (13 -14 
Homework from 

Activity Book 

English Test 
And please do a 

project from 

Bridge to success  
(Learner’s Book page 

29 project A) 

 الرياضيات

 

 المراجعة الذاتية صفحة 

94-95-96 

 الحل يكون داخل الصف

 

 اختبار التقويم االول 

 

العدبالتجاوزعلىلوحةالم
 ئة
 105 صفحة

 

و  2العد بالتجاوز بمقدار 

  10و  5

 111صفحة 

 

 125المتكرر صفحة الجمع 

 متابعة درس مدن بالدي  تحضير درس مدن بالدي الحبيبة 46تلوين صفحة  التربية الوطنية

 تحضير درس التعاطف مع االخرين   التربية األخالقية

 اختبار التقويم االول العلوم
تحضير درس سلوك 

 102الحيوانات ص

تحضير درس كيف 
تحافظ الحيوانات على 

 104سالمتها ص
 110حل ص  106حل ص



QM-119-F1 
 

 يةجدول الواجبات االسبوع                      درسة  الراشد الصالح الخاصة                   م

 2017/10/26 - 2017/10/22علألسبو                                          اإلدارة المدرسية        

 د االساسي الثانيللصف 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد المادة

 تسميع سورة الكافرون  التربية االسالمية
 تحضير 

أحب ألخي ما أحب 
 لنفسي

   واجب أنشطة الدرس

 اختبار التقويم األول  مراجعة عامة لإلمتحان أنشودة ما أطيب التفاح  اللغة العربية
المفردات والتراكيب 

 72/73صـ
 77مناقشة قصة تكشيرة صـ

 االنجليزيةاللغة 

Bridge to Success 
Unit 1 

Lessons 
(1-2-3) 

Learner’s Book 
and Activity Book 

 

Bridge to Success 
Unit 1 

Lessons 
(4-5-6) 

Learner’s Book 
and 

Activity Book 

Bridge to Success 
Unit 1 

Lessons 
(7-8-9-10)Learner’s 
Book and Activity 

Book 

Bridge to Success 
Unit 1 

Lessons 
 (11-12)Learner’s 
Book and Activity 

Book + 
 Lessons (13 -14 
Homework from 

Activity Book 

English Test 
And please do a 

project from 

Bridge to success  
(Learner’s Book page 

29 project A) 

 الرياضيات

المسائل الكالمية 
المكونة من خطوتين ) 

 بالصف(الحل 

 اختبار التقويم االول
 97الى ص  12ص 

العد بالتجاوز على لوحة 
 المئة

 الحل بالصف

العد بالتجاوز بمقدار 
 10و5و2

 الحل بالصف

 الجمع المتكرر
 الحل بالصف

 متابعة درس مدن بالدي  تحضير درس مدن بالدي الحبيبة 46تلوين صفحة  التربية الوطنية

 تحضير درس التعاطف مع االخرين   التربية األخالقية

 اختبار التقويم االول العلوم
تحضير درس سلوك 

 102الحيوانات ص

تحضير درس كيف تحافظ 
الحيوانات على سالمتها 

 104ص
 110حل ص  106حل ص



QM-119-F1 
 

 يةجدول الواجبات االسبوع                    درسة  الراشد الصالح الخاصة                  م

 2017/10/26 - 2017/10/22علألسبو                                          اإلدارة المدرسية            

 هـ االساسي الثانيللصف 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد المادة

 تسميع سورة الكافرون  التربية االسالمية
 تحضير 

 أحب ألخي ما أحب لنفسي
   واجب أنشطة الدرس

 اختبار التقويم األول  مراجعة عامة لإلمتحان أنشودة ما أطيب التفاح  اللغة العربية
المفردات والتراكيب 

 72/73صـ
 77مناقشة قصة تكشيرة صـ

 اللغة االنجليزية

Bridge to Success 
Unit 1 

Lessons 
(1-2-3) 

Learner’s Book and 
Activity Book 

 

Bridge to Success 
Unit 1 

Lessons 
(4-5-6) 

Learner’s Book and 
Activity Book 

Bridge to Success 
Unit 1 

Lessons 
(7-8-9-

10)Learner’s Book 
and Activity Book 

Bridge to Success 
Unit 1 

Lessons 
 (11-12)Learner’s 
Book and Activity 

Book + 
 Lessons (13 -14 
Homework from 

Activity Book 

English Test 
And please do a 

project from 

Bridge to success  
(Learner’s Book page 

29 project A) 

 الرياضيات
المسائل الكالمية المكونة 

من خطوتين ) الحل 
 بالصف(

 اختبار التقويم االول

 97الى ص  12ص 

العد بالتجاوز على لوحة 
 المئة

 الحل بالصف

العد بالتجاوز بمقدار 
 10و5و2

 بالصفالحل 

 الجمع المتكرر

 الحل بالصف

 متابعة درس مدن بالدي  تحضير درس مدن بالدي الحبيبة 46تلوين صفحة  التربية الوطنية

 تحضير درس التعاطف مع االخرين   التربية األخالقية

 اختبار التقويم االول العلوم
تحضير درس سلوك 

 102الحيوانات ص

تحضير درس كيف 
تحافظ الحيوانات على 

 104سالمتها ص
 110حل ص  106حل ص



QM-119-F1 
 

 يةجدول الواجبات االسبوع                 درسة  الراشد الصالح الخاصة                    م

 2017/10/26 - 2017/10/22علألسبو                                           اإلدارة المدرسية        

 و االساسي الثانيللصف 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد المادة

 تسميع سورة الكافرون  التربية االسالمية
 تحضير 

 أحب ألخي ما أحب لنفسي
   واجب أنشطة الدرس

 اختبار التقويم األول  مراجعة عامة لإلمتحان أنشودة ما أطيب التفاح  اللغة العربية
المفردات والتراكيب 

 72/73صـ
 77مناقشة قصة تكشيرة صـ

 اللغة االنجليزية

Bridge to Success 
Unit 1 

Lessons 
(1-2-3) 

Learner’s Book 
and Activity Book 

 

Bridge to Success 
Unit 1 

Lessons 
(4-5-6) 

Learner’s Book and 
Activity Book 

Bridge to Success 
Unit 1 

Lessons 
(7-8-9-10)Learner’s 
Book and Activity 

Book 

Bridge to Success 
Unit 1 

Lessons 
 (11-12)Learner’s 
Book and Activity 

Book + 
 Lessons (13 -14 
Homework from 

Activity Book 

English Test 
And please do a 

project from 

Bridge to success  
(Learner’s Book page 

29 project A) 

 الرياضيات

المسائل الكالمية 
المكونة من خطوتين ) 

 الحل بالصف(

 اختبار التقويم االول
العد بالتجاوز على لوحة  97الى ص  12ص 

 المئة
 الحل بالصف

العد بالتجاوز بمقدار 
 10و5و2

 الحل بالصف

 الجمع المتكرر
 الحل بالصف

 متابعة درس مدن بالدي  تحضير درس مدن بالدي الحبيبة 46تلوين صفحة  التربية الوطنية

 درس التعاطف مع االخرين تحضير   التربية األخالقية

 اختبار التقويم االول العلوم
تحضير درس سلوك 

 102الحيوانات ص

تحضير درس كيف تحافظ 
الحيوانات على سالمتها 

 104ص
 110حل ص  106حل ص

 


