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  3/25/  2021إلــى        21/  3/ 2021مــن     الخطة االسبوعٌة
 ) أ (  الثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

  يستنتج آداة الطعبم
يتلى اآليبد تالوح سليمخ من سىرح األعراف 

(402-402) 
خير األعمبل )يمرأ الحديث الشريف لراءح صحيحخ 

 (في اإلسالم
 

 قراءة جهرٌة صحٌحة  ٌقرأ 
 

 ٌمٌز بٌن ظرف المكان وظرف الزمان

To recognize the new words. 
To practice reading and writing sentences. 
To understand a short story. 

Reading: Reading Anchor Book / Review /Practice reading the 
stories - Three Little Worms Get Into Shapes/ Dogs that Guard Sheep 
/Please Practice reading at home as well. 

Writing: Read and rewrite the text correctly using the contraction 
forms /Page 70/ 

 االحد
 صفً

 الٌوم األول
 

 ٌستنتج آداب الطعام
  الواجب 

 
 134-133حل أنشطة الطالب صفحة رقم

 
  الٌوم الثانً

  (206-204امتحان تالوة سورة األعراف )
 
 

  الٌوم الثالث
 (قراءة الحدٌث الشرٌف )خٌر األعمال فً اإلسالم

 
  الواجب

 الكلماتحفظ الحدٌث ومعانً 
 
 
 
 

 قراءة فهم واستٌعاب )قصة خارجٌة (
Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go!/ 
Learner's Book /Lesson 12/Page 152 
Activity Book /Lesson 12/Page 123 

 Liveworksheet  واجب

 االثنٌن
 مراجعة ظرف الزمان وظرف المكان  صفً

Bridge to Success /Unit7 Let's Go!/ 
Learner's Book /Lesson 13/Page 153 
Activity  Book /Lesson 13/Page 124 

 Practice reading the text Pages 148,149 (Learner's Book)  واجب

 الثالثاء
 مراجعة التاء المفتوحة والتاء المربوطة  صفً

Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go! 
Learner's Book /Lesson 14 /Page 154 
Activity  Book /Lesson 14/Page 125 
 

 Practice reading the text Pages 150,151 (Learner's Book )  واجب

 األربعاء
 قراءة قصة ومناقشتها  صفً

Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go! 
Learner's Book /My learning /Page 155 
Activity Book/My Learning /Page 126 

 .....................................…  واجب

 الخمٌس
 مراجعة عامة على  مهارات الفصل الثانً  صفً

Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go 
Learner's Book /Review /Page 156 

 .........................................…  واجب

 



 

QM-259-F3 

kh 

 ) أ ( الثانيتابع الصف والشعبة :

 الرٌاضٌات العلوم المادة
الدراسات االجتماعٌة والتربٌة 

 األخالقٌة
 والتكنولوجٌاالتصمٌم 

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

تطجيك المدراد المعرفيخ  

لالجبثخ عن االسئلخ والتحديبد 

 والرواثط

 

 مراجعه عبمخ

ٌتعرف على .１
شخصٌات 

اماراتٌة تدل على 
المرونة و 

المثابرة              
. ٌتحدث الطالب 2

عن نقاط القوة 
فً شخصٌته و 

كٌفٌة استخدامها 
 فً حٌاته الٌومٌة 

  

 
1. Apply sequencing in coding. 

2. Apply Loops in coding. 

 

 االحد
 مراجعخ  المىارد األرضيخ صفً

           الحصةاألولى
تربٌة أخالقٌة درس 

المرونة                            
           الحصةالثانٌة

تربٌة أخالقٌة درس ما 
 أجده صعبا                

واجب تربٌة  اخالقٌة  
رسم شعار تختاره لطفك 

 55صفحة 

 
Hour of code 

Period 1 

Sequencing 

 

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

Period 2 

Loop 

 

   واجب

 االثنٌن
 مراجعخ الفصىل االرثعخ            صفً

   واجب

 الثالثاء
 مراجعخ  التجوٌة صفً

   واجب

 األربعاء
 صفً

تحدي الرسم الي موضوع من 
 اختٌار الطالب

 مراجعخ

   واجب

 الخمٌس
 مراجعخ  صفً

   واجب
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kh 

  25/ 3/  2021إلــى        21/  3/ 2021مــن     الخطة االسبوعٌة  
 (ب)   الثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

  يستنتج آداة الطعبم
يتلى اآليبد تالوح سليمخ من سىرح األعراف 

(402-402)  
خير األعمبل )يمرأ الحديث الشريف لراءح صحيحخ 

 (في اإلسالم
 

  ٌقرأ الطالب قراءة جهرٌة سلٌمة
ٌتقن الطالب القواعد التً تم درسها وتطبٌقها بصورة 

 صحٌحة

To recognize the new words. 
To practice reading and writing sentences. 
To understand a short story. 

Reading: Reading Anchor Book / Review /Practice reading the 
stories - Three Little Worms Get Into Shapes/ Dogs that Guard Sheep 
/Please Practice reading at home as well. 

Writing: Read and rewrite the text correctly using the contraction 
forms /Page 70/ 

 االحد
 صفً

 الٌوم األول
 

 ٌستنتج آداب الطعام
  الواجب 

 
 134-133أنشطة الطالب صفحة رقمحل 

 
  الٌوم الثانً

  (206-204امتحان تالوة سورة األعراف )
 
 

  الٌوم الثالث
 (قراءة الحدٌث الشرٌف )خٌر األعمال فً اإلسالم

 
  الواجب

 حفظ الحدٌث ومعانً الكلمات
 
 
 
 

 الخط "كراسة الخط
Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go!/ 
Learner's Book /Lesson 12/Page 152 
Activity Book /Lesson 12/Page 123 

 Liveworksheet (حل تدرٌبات حرف )س واجب

 االثنٌن
                                           7/8نص االستدالل   صفً

Bridge to Success /Unit7 Let's Go!/ 
Learner's Book /Lesson 13/Page 153 
Activity  Book /Lesson 13/Page 124 

 Practice reading the text Pages 148,149 (Learner's Book)  واجب

 الثالثاء
 "مراجعة أنواع الظروف "الزمان والمكان صفً

Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go! 
Learner's Book /Lesson 14 /Page 154 
Activity  Book /Lesson 14/Page 125 
 

 Practice reading the text Pages 150,151 (Learner's Book )  واجب

 األربعاء
 مراجعة أدوات االستفهام صفً

Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go! 
Learner's Book /My learning /Page 155 
Activity Book/My Learning /Page 126 

 .....................................…  واجب

 الخمٌس
 مراجعة الفعل الماضً والمضارع صفً

Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go 
Learner's Book /Review /Page 156 

 .........................................…  واجب
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kh 

 (ب) الثانيتابع الصف والشعبة :

 الرٌاضٌات العلوم المادة
الدراسات االجتماعٌة والتربٌة 

 األخالقٌة
 التصمٌم والتكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

تطجيك المدراد المعرفيخ  

لالجبثخ عن االسئلخ والتحديبد 

 والرواثط

 

 مراجعه عبمخ

ٌتعرف على .１
شخصٌات 

اماراتٌة تدل على 
المرونة و 

المثابرة              
. ٌتحدث الطالب 2

عن نقاط القوة 
فً شخصٌته و 

كٌفٌة استخدامها 
 فً حٌاته الٌومٌة 

  

 
1. Apply sequencing in coding. 

2. Apply Loops in coding. 

 

 االحد
 مراجعخ  المىارد األرضيخ صفً

           الحصةاألولى
تربٌة أخالقٌة درس 

المرونة                            
           الحصةالثانٌة

تربٌة أخالقٌة درس ما 
 أجده صعبا                

واجب تربٌة  اخالقٌة  
رسم شعار تختاره لطفك 

 55صفحة 

 
Hour of code 

Period 1 

Sequencing 

 

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

Period 2 

Loop 

 

   واجب

 االثنٌن
 مراجعخ الفصىل االرثعخ            صفً

   واجب

 الثالثاء
 مراجعخ  التجوٌة صفً

   واجب

 األربعاء
 صفً

تحدي الرسم الي موضوع من 
 اختٌار الطالب

 مراجعخ

   واجب

 الخمٌس
 مراجعخ  صفً

   واجب
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kh 

  25/ 3/  2021إلــى        21/  3/ 2021مــن     الخطة االسبوعٌة
 (ج)   الثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

  يستنتج آداة الطعبم
يتلى اآليبد تالوح سليمخ من سىرح األعراف 

(402-402)  
خير األعمبل )يمرأ الحديث الشريف لراءح صحيحخ 

 (في اإلسالم
 

  ٌقرأ الطالب قراءة جهرٌة سلٌمة
درسها وتطبٌقها بصورة ٌتقن الطالب القواعد التً تم 

 صحٌحة

To recognize the new words. 
To practice reading and writing sentences. 
To understand a short story. 

Reading: Reading Anchor Book / Review /Practice reading the 
stories - Three Little Worms Get Into Shapes/ Dogs that Guard Sheep 
/Please Practice reading at home as well. 

Writing: Read and rewrite the text correctly using the contraction 
forms /Page 70/ 

 االحد
 صفً

 الٌوم األول
 

 ٌستنتج آداب الطعام
  الواجب 

 
 134-133حل أنشطة الطالب صفحة رقم

 
  الٌوم الثانً

  (206-204األعراف )امتحان تالوة سورة 
 
 

  الٌوم الثالث
 (قراءة الحدٌث الشرٌف )خٌر األعمال فً اإلسالم

 
  الواجب

 حفظ الحدٌث ومعانً الكلمات
 
 
 
 

 الخط "كراسة الخط
Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go!/ 
Learner's Book /Lesson 12/Page 152 
Activity Book /Lesson 12/Page 123 

 Liveworksheet (تدرٌبات حرف )سحل  واجب

 االثنٌن
                                           7/8نص االستدالل   صفً

Bridge to Success /Unit7 Let's Go!/ 
Learner's Book /Lesson 13/Page 153 
Activity  Book /Lesson 13/Page 124 

 Practice reading the text Pages 148,149 (Learner's Book)  واجب

 الثالثاء
 "مراجعة أنواع الظروف "الزمان والمكان صفً

Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go! 
Learner's Book /Lesson 14 /Page 154 
Activity  Book /Lesson 14/Page 125 
 

 Practice reading the text Pages 150,151 (Learner's Book )  واجب

 األربعاء
 مراجعة أدوات االستفهام صفً

Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go! 
Learner's Book /My learning /Page 155 
Activity Book/My Learning /Page 126 

 .....................................…  واجب

 الخمٌس
 مراجعة الفعل الماضً والمضارع صفً

Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go 
Learner's Book /Review /Page 156 

 .........................................…  واجب
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kh 

 ))ج الثانًتابع الصف والشعبة :

 الرٌاضٌات العلوم المادة
الدراسات االجتماعٌة والتربٌة 

 األخالقٌة
 التصمٌم والتكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

المدراد المعرفيخ  تطجيك 

لالجبثخ عن االسئلخ والتحديبد 

 والرواثط

 

 مراجعه عبمخ

ٌتعرف على .１
شخصٌات 

اماراتٌة تدل على 
المرونة و 

المثابرة              
. ٌتحدث الطالب 2

عن نقاط القوة 
فً شخصٌته و 

كٌفٌة استخدامها 
 فً حٌاته الٌومٌة 

  

 
1. Apply sequencing in coding. 

2. Apply Loops in coding. 

 

 االحد
 مراجعخ  المىارد األرضيخ صفً

           الحصةاألولى
تربٌة أخالقٌة درس 

المرونة                            
           الحصةالثانٌة

تربٌة أخالقٌة درس ما 
 أجده صعبا                

واجب تربٌة  اخالقٌة  
رسم شعار تختاره لطفك 

 55صفحة 

 
code Hour of 

Period 1 

Sequencing 

 

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

Period 2 

Loop 

 

   واجب

 االثنٌن
 مراجعخ الفصىل االرثعخ            صفً

   واجب

 الثالثاء
 مراجعخ  التجوٌة صفً

   واجب

 األربعاء
 صفً

تحدي الرسم الي موضوع من 
 اختٌار الطالب

 مراجعخ

   واجب

 الخمٌس
 مراجعخ  صفً

   واجب

 

  



 

QM-259-F3 

kh 

  3/25/  2021إلــى        21/  3/ 2021مــن     الخطة االسبوعٌة  
 ( د)  الثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

  يستنتج آداة الطعبم
يتلى اآليبد تالوح سليمخ من سىرح األعراف 

(402-402)  
خير األعمبل )يمرأ الحديث الشريف لراءح صحيحخ 

 (في اإلسالم
 

  ٌقرأ الطالب قراءة جهرٌة سلٌمة
ٌتقن الطالب القواعد التً تم درسها وتطبٌقها بصورة 

 صحٌحة

To recognize the new words. 
To practice reading and writing sentences. 
To understand a short story. 

Reading: Reading Anchor Book / Review /Practice reading the 
stories - Three Little Worms Get Into Shapes/ Dogs that Guard Sheep 
/Please Practice reading at home as well. 

Writing: Read and rewrite the text correctly using the contraction 
forms /Page 70/ 

 االحد
 صفً

 الٌوم األول
 

 ٌستنتج آداب الطعام
  الواجب 

 
 134-133حل أنشطة الطالب صفحة رقم

 
  الٌوم الثانً

  (206-204امتحان تالوة سورة األعراف )
 
 

  الٌوم الثالث
 (قراءة الحدٌث الشرٌف )خٌر األعمال فً اإلسالم

 
  الواجب

 حفظ الحدٌث ومعانً الكلمات
 
 
 
 

 الخطالخط "كراسة 
Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go!/ 
Learner's Book /Lesson 12/Page 152 
Activity Book /Lesson 12/Page 123 

 Liveworksheet (حل تدرٌبات حرف )س واجب

 االثنٌن
                                           7/8نص االستدالل   صفً

Bridge to Success /Unit7 Let's Go!/ 
Learner's Book /Lesson 13/Page 153 
Activity  Book /Lesson 13/Page 124 

 Practice reading the text Pages 148,149 (Learner's Book)  واجب

 الثالثاء
 "مراجعة أنواع الظروف "الزمان والمكان صفً

Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go! 
Learner's Book /Lesson 14 /Page 154 
Activity  Book /Lesson 14/Page 125 
 

 Practice reading the text Pages 150,151 (Learner's Book )  واجب

 األربعاء
 مراجعة أدوات االستفهام صفً

Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go! 
Learner's Book /My learning /Page 155 
Activity Book/My Learning /Page 126 

 .....................................…  واجب

 الخمٌس
 مراجعة الفعل الماضً والمضارع صفً

Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go 
Learner's Book /Review /Page 156 

 .........................................…  واجب

 



 

QM-259-F3 

kh 

  ))د الثانًتابع الصف والشعبة :

 الرٌاضٌات العلوم المادة
الدراسات االجتماعٌة والتربٌة 

 األخالقٌة
 التصمٌم والتكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

تطجيك المدراد المعرفيخ  

لالجبثخ عن االسئلخ والتحديبد 

 والرواثط

 

 مراجعه عبمخ

ٌتعرف على .１
شخصٌات 

اماراتٌة تدل على 
المرونة و 

المثابرة              
. ٌتحدث الطالب 2

عن نقاط القوة 
فً شخصٌته و 

كٌفٌة استخدامها 
 فً حٌاته الٌومٌة 

  

 
1. Apply sequencing in coding. 

2. Apply Loops in coding. 

 

 االحد
 مراجعخ  المىارد األرضيخ صفً

           الحصةاألولى
تربٌة أخالقٌة درس 

المرونة                            
           الحصةالثانٌة

تربٌة أخالقٌة درس ما 
 أجده صعبا                

واجب تربٌة  اخالقٌة  
رسم شعار تختاره لطفك 

 55صفحة 

 
Hour of code 

Period 1 

Sequencing 

 

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

Period 2 

Loop 

 

   واجب

 االثنٌن
 مراجعخ الفصىل االرثعخ            صفً

   واجب

 الثالثاء
 مراجعخ  التجوٌة صفً

   واجب

 األربعاء
 صفً

تحدي الرسم الي موضوع من 
 اختٌار الطالب

 مراجعخ

   واجب

 الخمٌس
 مراجعخ  صفً

   واجب
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kh 

 3/25/  2021إلــى        21/  3/ 2021مــن     الخطة االسبوعٌة

 ( هـ)  الثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

  يستنتج آداة الطعبم
يتلى اآليبد تالوح سليمخ من سىرح األعراف 

(402-402)  
خير األعمبل )يمرأ الحديث الشريف لراءح صحيحخ 

 (في اإلسالم
 

  ٌقرأ الطالب قراءة جهرٌة سلٌمة
ٌتقن الطالب القواعد التً تم درسها وتطبٌقها بصورة 

 صحٌحة

To recognize the new words. 
To practice reading and writing sentences. 
To understand a short story. 

Reading: Reading Anchor Book / Review /Practice reading the 
stories - Three Little Worms Get Into Shapes/ Dogs that Guard Sheep 
/Please Practice reading at home as well. 

Writing: Read and rewrite the text correctly using the contraction 
forms /Page 70/ 

 االحد
 صفً

 الٌوم األول
 

 ٌستنتج آداب الطعام
  الواجب 

 
 134-133أنشطة الطالب صفحة رقمحل 

 
  الٌوم الثانً

  (206-204امتحان تالوة سورة األعراف )
 
 

  الٌوم الثالث
 (قراءة الحدٌث الشرٌف )خٌر األعمال فً اإلسالم

 
  الواجب

 حفظ الحدٌث ومعانً الكلمات
 
 
 
 

 الخط "كراسة الخط
Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go!/ 
Learner's Book /Lesson 12/Page 152 
Activity Book /Lesson 12/Page 123 

 Liveworksheet (حل تدرٌبات حرف )س واجب

 االثنٌن
                                           7/8نص االستدالل   صفً

Bridge to Success /Unit7 Let's Go!/ 
Learner's Book /Lesson 13/Page 153 
Activity  Book /Lesson 13/Page 124 

 Practice reading the text Pages 148,149 (Learner's Book)  واجب

 الثالثاء
 "مراجعة أنواع الظروف "الزمان والمكان صفً

Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go! 
Learner's Book /Lesson 14 /Page 154 
Activity  Book /Lesson 14/Page 125 
 

 Practice reading the text Pages 150,151 (Learner's Book )  واجب

 األربعاء
 مراجعة أدوات االستفهام صفً

Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go! 
Learner's Book /My learning /Page 155 
Activity Book/My Learning /Page 126 

 .....................................…  واجب

 الخمٌس
 مراجعة الفعل الماضً والمضارع صفً

Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go 
Learner's Book /Review /Page 156 

 .........................................…  واجب
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kh 

 )) هـ الثانًتابع الصف والشعبة :

 الرٌاضٌات العلوم المادة
الدراسات االجتماعٌة والتربٌة 

 األخالقٌة
 التصمٌم والتكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

تطجيك المدراد المعرفيخ  

لالجبثخ عن االسئلخ والتحديبد 

 والرواثط

 

 مراجعه عبمخ

ٌتعرف على .１
شخصٌات 

اماراتٌة تدل على 
المرونة و 

المثابرة              
. ٌتحدث الطالب 2

عن نقاط القوة 
فً شخصٌته و 

كٌفٌة استخدامها 
 فً حٌاته الٌومٌة 

  

 
1. Apply sequencing in coding. 

2. Apply Loops in coding. 

 

 االحد
 مراجعخ . التدريت على مهبرح الميبس صفً

           الحصةاألولى
تربٌة أخالقٌة درس 

المرونة                            
           الحصةالثانٌة

تربٌة أخالقٌة درس ما 
 أجده صعبا                

واجب تربٌة  اخالقٌة  
رسم شعار تختاره لطفك 

 55صفحة 

 
Hour of code 

Period 1 

Sequencing 

 

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

Period 2 

Loop 

 

   واجب

 االثنٌن
 مراجعخ . حل اسئلة تفكٌر ناقد صفً

   واجب

 الثالثاء
 مراجعخ . حل اسئلة اثرائٌة صفً

   واجب

 األربعاء
 مراجعخ . اوراق عمل اثرائٌة صفً

   واجب

 الخمٌس

 مراجعخ  صفً

   واجب
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 25/ 3/  2021إلــى        21/  3/ 2021مــن     الخطة االسبوعٌة

 ( و)   الثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربٌة اإلسالمٌةالتربٌة  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

  يستنتج آداة الطعبم
يتلى اآليبد تالوح سليمخ من سىرح األعراف 

(402-402)  
خير األعمبل )يمرأ الحديث الشريف لراءح صحيحخ 

 (في اإلسالم
 

 ٌقرأ قراءة جهرٌة سلٌمة
 ٌمٌز بٌن أقسام الكالم

 ظرف المكانٌمٌز بٌن ظرف الزمان و 

To recognize the new words. 
To practice reading and writing sentences. 
To understand a short story. 

Reading: Reading Anchor Book / Review /Practice reading the 
stories - Three Little Worms Get Into Shapes/ Dogs that Guard Sheep 
/Please Practice reading at home as well. 

Writing: Read and rewrite the text correctly using the contraction 
forms /Page 70/ 

 االحد
 صفً

 الٌوم األول
 

 ٌستنتج آداب الطعام
  الواجب 

 
 134-133حل أنشطة الطالب صفحة رقم

 
  الٌوم الثانً

  (206-204امتحان تالوة سورة األعراف )
 
 

  الٌوم الثالث
 (قراءة الحدٌث الشرٌف )خٌر األعمال فً اإلسالم

 
  الواجب

 حفظ الحدٌث ومعانً الكلمات
 
 
 
 

 الخط "كراسة الخط
Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go!/ 
Learner's Book /Lesson 12/Page 152 
Activity Book /Lesson 12/Page 123 

 Liveworksheet (حل تدرٌبات حرف )س واجب

 االثنٌن
                                           7/8نص االستدالل   صفً

Bridge to Success /Unit7 Let's Go!/ 
Learner's Book /Lesson 13/Page 153 
Activity  Book /Lesson 13/Page 124 

 Practice reading the text Pages 148,149 (Learner's Book)  واجب

 الثالثاء
 "مراجعة أنواع الظروف "الزمان والمكان صفً

Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go! 
Learner's Book /Lesson 14 /Page 154 
Activity  Book /Lesson 14/Page 125 
 

 Practice reading the text Pages 150,151 (Learner's Book )  واجب

 األربعاء
 أدوات االستفهاممراجعة  صفً

Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go! 
Learner's Book /My learning /Page 155 
Activity Book/My Learning /Page 126 

 .....................................…  واجب

 الخمٌس
 مراجعة الفعل الماضً والمضارع صفً

Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go 
Learner's Book /Review /Page 156 

 .........................................…  واجب
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 )) و الثانًتابع الصف والشعبة :

 الرٌاضٌات العلوم المادة
الدراسات االجتماعٌة والتربٌة 

 األخالقٌة
 التصمٌم والتكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

تطجيك المدراد المعرفيخ  

لالجبثخ عن االسئلخ والتحديبد 

 والرواثط

 

 مراجعه عبمخ

ٌتعرف على .１
شخصٌات 

اماراتٌة تدل على 
المرونة و 

المثابرة              
. ٌتحدث الطالب 2

عن نقاط القوة 
فً شخصٌته و 

كٌفٌة استخدامها 
 فً حٌاته الٌومٌة 

  

 
1. Apply sequencing in coding. 

2. Apply Loops in coding. 

 

 االحد
 مراجعخ . التدريت على مهبرح الميبس صفً

           الحصةاألولى
تربٌة أخالقٌة درس 

المرونة                            
           الحصةالثانٌة

تربٌة أخالقٌة درس ما 
 أجده صعبا                

واجب تربٌة  اخالقٌة  
رسم شعار تختاره لطفك 

 55صفحة 

 
Hour of code 

Period 1 

Sequencing 

 

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

Period 2 

Loop 

 

   واجب

 االثنٌن
 مراجعخ . حل اسئلة تفكٌر ناقد صفً

   واجب

 الثالثاء
 مراجعخ . حل اسئلة اثرائٌة صفً

   واجب

 األربعاء
 مراجعخ . اوراق عمل اثرائٌة صفً

   واجب

 الخمٌس

 مراجعخ  صفً

   واجب
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 25/ 3/  2021إلــى        21/  3/ 2021مــن     الخطة االسبوعٌة

 ( ز)  الثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

  يستنتج آداة الطعبم
يتلى اآليبد تالوح سليمخ من سىرح األعراف 

(402-402)  
خير األعمبل )يمرأ الحديث الشريف لراءح صحيحخ 

 (في اإلسالم
 

 ٌقرأ قراءة جهرٌة سلٌمة
 ٌمٌز بٌن أقسام الكالم

 ٌمٌز بٌن ظرف الزمان و ظرف المكان

To recognize the new words. 
To practice reading and writing sentences. 
To understand a short story. 

Reading: Reading Anchor Book / Review /Practice reading the 
stories - Three Little Worms Get Into Shapes/ Dogs that Guard Sheep 
/Please Practice reading at home as well. 

Writing: Read and rewrite the text correctly using the contraction 
forms /Page 70/ 

 االحد
 صفً

 األول الٌوم
 

 ٌستنتج آداب الطعام
  الواجب 

 
 134-133حل أنشطة الطالب صفحة رقم

 
  الٌوم الثانً

  (206-204امتحان تالوة سورة األعراف )
 
 

  الٌوم الثالث
 (قراءة الحدٌث الشرٌف )خٌر األعمال فً اإلسالم

 
  الواجب

 حفظ الحدٌث ومعانً الكلمات
 
 
 
 

 قراءة قصة خارجٌة
Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go!/ 
Learner's Book /Lesson 12/Page 152 
Activity Book /Lesson 12/Page 123 

 Liveworksheet ...................… واجب

 االثنٌن
 أقسام الكالم صفً

Bridge to Success /Unit7 Let's Go!/ 
Learner's Book /Lesson 13/Page 153 
Activity  Book /Lesson 13/Page 124 

 Practice reading the text Pages 148,149 (Learner's Book) ....................… واجب

 الثالثاء
 ظرف الزمان و المكان صفً

Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go! 
Learner's Book /Lesson 14 /Page 154 
Activity  Book /Lesson 14/Page 125 
 

 Practice reading the text Pages 150,151 (Learner's Book ) .....................… واجب

 األربعاء
 قصة من منصة نهلة و ناهل صفً

Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go! 
Learner's Book /My learning /Page 155 
Activity Book/My Learning /Page 126 

 .....................................… .......................… واجب

 الخمٌس
 مراجعة عامة لمهارات الفصل الثانً صفً

Bridge to Success /Unit 7 /Let's Go 
Learner's Book /Review /Page 156 

 .........................................…  واجب
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  )) ز الثانًتابع الصف والشعبة :

 الرٌاضٌات العلوم المادة
الدراسات االجتماعٌة والتربٌة 

 األخالقٌة
 التصمٌم والتكنولوجٌا

 نواتج التعلم
 
 

 الــٌـــوم

تطجيك المدراد المعرفيخ لألجبثخ 

 . عن االسئلخ وحل اوراق العمل

 

 مراجعه عبمخ

ٌتعرف على .１
شخصٌات 

اماراتٌة تدل على 
المرونة و 

المثابرة              
. ٌتحدث الطالب 2

عن نقاط القوة 
فً شخصٌته و 

كٌفٌة استخدامها 
 فً حٌاته الٌومٌة 

  

 
1. Apply sequencing in coding. 

2. Apply Loops in coding. 

 

 االحد
 مراجعخ . التدريت على مهبرح الميبس صفً

           الحصةاألولى
تربٌة أخالقٌة درس 

المرونة                            
           الحصةالثانٌة

تربٌة أخالقٌة درس ما 
 أجده صعبا                

واجب تربٌة  اخالقٌة  
رسم شعار تختاره لطفك 

 55صفحة 

 
Hour of code 

Period 1 

Sequencing 

 

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

2Period  

Loop 

 

   واجب

 االثنٌن
 مراجعخ . حل اسئلة تفكٌر ناقد صفً

   واجب

 الثالثاء
 مراجعخ . حل اسئلة اثرائٌة صفً

   واجب

 األربعاء
 مراجعخ . اوراق عمل اثرائٌة صفً

   واجب

 الخمٌس

 مراجعخ  صفً

   واجب

 


