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 21 /  10 /   2021إلــى       17/   10/ 2021مــن     لخطة االسبوعيةا
  )) أ  ثاني: الصف والشعبة

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 
 

 الــيـــوم

 الحديث يتضمنها التي النبوية هدايات أهم يستنتج
 (.هللا كتاب من حرفا   قرأ من) الشريف
 . الكريم نآالقر من يقرأ جرأ يوضح

 اإلسالم نصرة في الخطاب بن عمر دور يستخلص
 . وسلم عليه هللا صلى الرسول ةومساند

 يقرأ قراءة جهرية صحيحة 
  يكتب فقرة مترابطة

مالحظة تقرر يوم الخميس من كل أسبوع إمالء للصف 
  الثاني

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

Reading: Reading Anchor / Story /See you In The Morning 
Practice reading the story pages 26-30 

Writing: Anchor Writing Book /Pages21 (At school) Practice 
writing sentences about your favorite animals. 

 االحد
 صفي

  اليوم األول
يبين المعنى اإلجمالي للحديث الشريف ) من قرأ 

 (حرفا  من كتاب هللا تعالى
 الواجب

حفظ الحديث الشريف ومعاني الكلمات صفحة 
 (80رقم)

 
  اليوم الثاني

  من يقرأ القرآن الكريم جرأيوضح 
  الواجب
  المنصةعلى 

 
  لثاليوم الثا

يستخلص دور عمر بن الخطاب رضى هللا عنه 
   في نصرة اإلسالم

 الواجب
( سلسلة 93قراءة نص ) خلق نبيل ( صفحة )

 سالمة الجزء الثاني

  من كتاب الطالب 66ص نشيد فرح وتفاؤل 

Reading: Reading Anchor /Story /See You In The Morning  
Practice reading the story Pages 26,27,28,29 
Writing: Anchor Writing Book /Page 21 (At school) Practice writing 
sentences about your favorite animal. 

 Practice reading the story pages 26-30 حفظ النشيد استعدادا لتصوير فيديو وإرفاقه على المنصة  واجب

 االثنين
 من كتاب الطالب 68ثمار مباركة ص  نص االستماع  صفي

Bridge to Success / Unit2 Family Time/ 
Learner’s Book /Lesson 12&13 /Pages 28&29 
Activity Book /Lesson 12&13 /Pages 27&28 

 Activity Book Pages 27&28 to be completed عن مكان زاره وأعجبه  مترابطة  التدريب على كتابة فقرة واجب

 الثالثاء
  فقرة داخل الصفالكتابة  صفي

Bridge to Success /Unit2 Family Time  
Learner’s Book /Lesson 14 / Page 30 
Activity Book /Lesson 14 /Page 29 

 واجب
ببعض منصة أبجديات وقراءة قصص والقيام إلى الدخول 

  األنشطة الموجودة على المنصة
Practice for the dictation 

 األربعاء
 واستماع  قصة خارجية  قراءة  صفي

Dictation: Words and sentences for Dictation -  (bread, 
eggs, olives, cheese, apple, grapes) 
I like to eat cereal with milk. The cat has a hat. 

  واجب
  Practice reading the story (See You In The Morning) Anchor Book 
Pages 25, 26, and 27. 

 الخميس
 صفي

الشريفالنبويالمولدرسميةطلةع  
 واجب
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  )) أ  ثاني والشعبة :تابع الصف 

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 والتكنولوجياالتصميم 

 نواتج التعلم
 
 
 
 
 

 الــيـــوم

يتعرف على معنى كل من  ▪

السلسة الغذائية والشبكة  

 الغذائية

 

يعطي نماذج لسلسة  ▪

شبكة غذائية  غذائية او 

مستخدما المصورات او 

 الرسم

 

عادة تجميع اآلحاد على شكل عشرات للجمع إ ▪

 باستخدام النماذج

جمع األعداد المكونة من رقم واحد واألعداد المكونة  ▪

 من رقمين بإعادة التجميع

إعادة كتابة مسائل الجمع األفقي على نحو رأسي  ▪

 للجمع

 رقمينجمع ثالثة وأربعة أعداد مكونة من  ▪

 حل مسائل  باستخدام استراتيجية إنشاء نموذج  ▪

  يتعرف مهام الحكومة*
يحدد موقع دولة  *

االمارات بالنسبة للدول  
  المجاورة

نناقش كيفية التعامل في  *
  المدرسة و المنزل

• Identify the design 

requirements and 

constraints. 

• Provide solutions to the 

problem based on 

design criteria. 

 االحد

 صفي
 ما المقصود بالسلسلة الغذائية ؟

 115 - 112صفحة 

تابع درس جمع عدد مكون من رقمين مع عدد مكون من رقم 

 مع إعادة التجميع
  اليوم األول 

دراسات اجتماعية متابعة  
درس االتحاد نعمة و  

  أمانة
 

  اليوم الثاني
دراسات اجتماعية درس  

  الخليجاالمارات عروس 
 

  اليوم الثالث
درس  تربية أخالقية 

 صباح الخير مدرستي 
 

واجب دراسات اجتماعية  
كتاب الطالب من سلسلة  

صفحة   2سالمة الجزء 
106  - 107 

Unit 3 Planning  

Period 1  

Design criteria 
SB: page 32-33 

AB: Page 27 

  

Period 2 

Creating a paper helicopter 
SB: Page 34-35 

AB: Page 28-30 

Please send save plastic 
scissors with your child if 

available. 

  واجب
  182 – 181صفحة 

 يؤجل الواجب بعد انتهاء فترة االختبارات

 االثنين
 صفي

اختبار مادة العلوم األول في وحدة  
  النباتات 

 جمع االعداد المكونة من رقمين

 -  واجب

 الثالثاء
 صفي

 ؟  الغذائية بالشبكة المقصود ما
 117- 116 صفحة

 تابع درس جمع االعداد المكونة من رقمين

 190-189واجباتي المنزلية   واجب

 األربعاء
 الجمع الرأسي لألعداد المكونة من رقمين   السالسل الغذائية والشبكات الغذائية صفي

 واجب
  فكر وتحدث واكتب

 119صفحة 
 

 الخميس

   صفي

   واجب
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    21 /  10 /   2021إلــى       17/   10/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 (ب )   ثانيصف والشعبة: ال

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 الشريف الحديث يتضمنها التي النبوية هدايات أهم يستنتج
 (.هللا كتاب من حرفا   قرأ من)

 . الكريم القرآن جر من يقرأأ يوضح
 ومساندة اإلسالم نصرة في الخطاب بن عمر دور يستخلص
 . وسلم عليه هللا صلى الرسول

  يقرأ قراءة جهرية صحيحة
  يكتب فقرة مترابطة

مالحظة تقرر يوم الخميس من كل أسبوع إمالء للصف 
 الثاني

 

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

Reading: Reading Anchor / Story /See you In The Morning 
Practice reading the story pages 26-30 

Writing: Anchor Writing Book /Pages21 (At school) Practice writing 
sentences about your favorite animals. 

 االحد
 صفي

  اليوم األول
يبين المعنى اإلجمالي للحديث الشريف ) من قرأ 

 )حرفا  من كتاب هللا تعالى
 الواجب

حفظ الحديث الشريف ومعاني الكلمات صفحة 
 )80رقم)

 
  اليوم الثاني

  من يقرأ القرآن الكريم جرأيوضح 
  الواجب

  على المنصة
 

 لثاليوم الثا
يستخلص دور عمر بن الخطاب رضى هللا عنه في 

   نصرة اإلسالم
 الواجب

( سلسلة 93قراءة نص ) خلق نبيل ( صفحة )
 سالمة الجزء الثاني

 

  من كتاب الطالب 66نشيد فرح وتفاؤل ص 

Bridge to Success / Unit2 Family Time/ 
Learner’s Book /Lesson 12&13 /Pages 28&29 
Activity Book /Lesson 12&13 /Pages 27&28 

 واجب
حفظ النشيد استعدادا لتصوير فيديو وإرفاقه على 

 المنصة
Activity Book Pages 27&28 to be completed 

 االثنين
 من كتاب الطالب68نص االستماع  ثمار مباركة ص  صفي

Reading: Reading Anchor /Story /See You In The Morning  
Practice reading the story Pages 26,27,28,29 
Writing: Anchor Writing Book /Page 21 (At school) Practice writing 
sentences about your favorite animal. 

 واجب
مكان زاره لتدريب على كتابة فقرة مترابطة  عن ا

 وأعجبه
Practice reading the story pages 26-30 

 الثالثاء
 فقرة داخل الصفالكتابة  صفي

Bridge to Success /Unit2 Family Time  
Learner’s Book /Lesson 14 / Page 30 
Activity Book /Lesson 14 /Page 29 

 واجب
منصة أبجديات وقراءة قصص والقيام  إلىالدخول 

 ببعض األنشطة الموجودة على المنصة
Practice for the dictation 

 األربعاء
 قصة خارجية  قراءة  واستماع صفي

Dictation: Words and sentences for Dictation -  (bread, 
eggs, olives, cheese, apple, grapes) 
I like to eat cereal with milk. The cat has a hat. 

  واجب
Practice reading the story (See You In The Morning) Anchor Book 
Pages 25, 26, 27,28 

 الخميس
 صفي

الشريفالنبويالمولدرسميةطلةع  
 واجب
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 ))ب ثانيتابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية  

 األخالقية 
 التصميم والتكنولوجيا 

 التعلمنواتج 
 
 

 الــيـــوم

يتعرف على معنى كل من السلسة   ▪

 الغذائية والشبكة الغذائية 

 

يعطي نماذج لسلسة غذائية او   ▪

شبكة غذائية مستخدما  

 المصورات او الرسم 

 

 

إعادة تجميع اآلحاد على شكل عشرات للجمع   ▪

 باستخدام النماذج 

جمع األعداد المكونة من رقم واحد واألعداد   ▪

 رقمين بإعادة التجميع المكونة من 

إعادة كتابة مسائل الجمع األفقي على نحو رأسي   ▪

 للجمع 

 جمع ثالثة وأربعة أعداد مكونة من رقمين  ▪

 حل مسائل  باستخدام استراتيجية إنشاء نموذج 

  يتعرف مهام الحكومة*
يحدد موقع دولة االمارات *

  بالنسبة للدول المجاورة
نناقش كيفية التعامل في *

 لمنزل المدرسة و ا
 

• Identify the design 

requirements and 

constraints. 

• Provide solutions to the 

problem based on design 

criteria. 

 

 االحد 

 صفي
 ما المقصود بالسلسلة الغذائية ؟ 

 115 -  112صفحة 
تابع درس جمع عدد مكون من رقمين مع عدد مكون من رقم مع 

 إعادة التجميع

  األولاليوم 
دراسات اجتماعية متابعة  
  درس االتحاد نعمة و أمانة

 
  اليوم الثاني

دراسات اجتماعية درس 
  االمارات عروس الخليج

 
  اليوم الثالث

تربية أخالقية درس صباح 
 الخير مدرستي

 
واجب دراسات اجتماعية كتاب 
الطالب من سلسلة سالمة  

 107  - 106صفحة  2الجزء 

Unit 3 Planning  

Period 1  

Design criteria 
SB: page 32-33 

AB: Page 27 

  

Period 2 

Creating a paper helicopter 
SB: Page 34-35 

AB: Page 28-30 

Please send save plastic scissors with 
your child if available. 

 

  واجب 
  182  – 181صفحة 

 االختباراتيؤجل الواجب بعد انتهاء فترة 

 االثنين
 جمع االعداد المكونة من رقمين  اختبار مادة العلوم األول في وحدة النباتات صفي

 -  واجب 

 الثالثاء
 صفي

 ؟  الغذائية بالشبكة المقصود ما
 117- 116 صفحة

 تابع درس جمع االعداد المكونة من رقمين

 190-189واجباتي المنزلية   واجب 

 األربعاء
 الجمع الرأسي لألعداد المكونة من رقمين   السالسل الغذائية والشبكات الغذائية صفي

 - 119فكر وتحدث واكتب  واجب 

 الخميس 

   صفي

   واجب 
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 21 /  10 /  2021إلــى       17/    10/  2021مــن      االسبوعيةالخطة 
 (ج )   ثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 الشريف الحديث يتضمنها التي النبوية هدايات أهم يستنتج
 (.هللا كتاب من حرفا   قرأ من)

 . الكريم القرآن جر من يقرأأ يوضح
 ومساندة اإلسالم نصرة في الخطاب بن عمر دور يستخلص
 . وسلم عليه هللا صلى الرسول

  يقرأ قراءة جهرية صحيحة

  يكتب فقرة مترابطة

مالحظة تقرر يوم الخميس من كل أسبوع إمالء للصف 
 الثاني

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

Reading: Reading Anchor / Story /See you In The Morning 
Practice reading the story pages 26-30 

Writing: Anchor Writing Book /Pages21 (At school) Practice 
writing sentences about your favorite animals. 

 االحد
 صفي

  اليوم األول
يبين المعنى اإلجمالي للحديث الشريف ) من قرأ 

 )حرفا  من كتاب هللا تعالى
 الواجب

حفظ الحديث الشريف ومعاني الكلمات صفحة       
 )80رقم)

 
  اليوم الثاني

  من يقرأ القرآن الكريم جرأيوضح 
  الواجب

  على المنصة
 

  اليوم الثاني
يستخلص دور عمر بن الخطاب رضى هللا عنه في 

   نصرة اإلسالم
 الواجب

( سلسلة 93قراءة نص ) خلق نبيل ( صفحة )
 الجزء الثانيسالمة 

 

  من كتاب الطالب 66نشيد فرح وتفاؤل ص 

Bridge to Success / Unit2 Family Time/ 
Learner’s Book /Lesson 12 /Page 28 
Activity Book /Lesson 12/Page 27 

 Activity Book Pages 27&28 to be completed حفظ النشيد استعدادا لتصوير فيديو وإرفاقه على المنصة واجب

 االثنين
 من كتاب الطالب68نص االستماع  ثمار مباركة ص  صفي

Bridge to Success /Unit2 Family Time  
Learner’s Book /Lesson 13 / Page 29 
Activity Book /Lesson 14 /Page 28 

 واجب
لتدريب على كتابة فقرة مترابطة  عن مكان زاره ا

 وأعجبه
Activity Book to be completed Page 28 

 الثالثاء
 فقرة داخل الصفالكتابة  صفي

Bridge to Success /Unit2 Family Time  
Learner’s Book /Lesson 14 / Page 30 
Activity Book /Lesson 14 /Page 29 

 واجب
منصة أبجديات وقراءة قصص والقيام ببعض  إلىالدخول 

 األنشطة الموجودة على المنصة
Practice for the dictation 

 األربعاء
 قصة خارجية  قراءة  واستماع صفي

Dictation: Words and sentences for Dictation -  (bread, 
eggs, olives, cheese, apple, grapes) 
I like to eat cereal with milk. The cat has a hat. 

  واجب
Practice reading the story (See You In The Morning) Anchor Book 
Pages 25, 26, 27,28 

 الخميس
 صفي

الشريفالنبويالمولدرسميةطلةع  
 واجب
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 ))ج  ثاني تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية  

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 
 
 

 الــيـــوم 

يتعرف على معنى كل من  ▪

السلسة الغذائية والشبكة  

 الغذائية

 

يعطي نماذج لسلسة  ▪

غذائية  غذائية او شبكة 

مستخدما المصورات او 

 الرسم

 

 
 باستخدام للجمع عشرات شكل على اآلحاد تجميع إعادة ▪

 .النماذج

 من المكونة  واألعداد واحد رقم  من المكونة األعداد  جمع ▪
 .التجميع بإعادة رقمين

 للجمع  رأسي  نحو  على األفقي الجمع مسائل كتابة إعادة ▪
 .رقمين من مكونة  أعداد  وأربعة  ثالثة جمع ▪
 .نموذج  إنشاء استراتيجية باستخدام  مسائل  حل ▪

  يتعرف مهام الحكومة*
يحدد موقع دولة االمارات  *

  بالنسبة للدول المجاورة 
نناقش كيفية التعامل في  *

 المدرسة و المنزل 

• Identify the design 

requirements and 

constraints. 

• Provide solutions to the 

problem based on 

design criteria. 

 

 االحد
 صفي

 ما المقصود بالسلسلة الغذائية ؟

 115 - 112صفحة 

تابع درس جمع عدد مكون من رقمين مع عدد مكون من رقم مع  

 إعادة التجميع 
  اليوم األول 

دراسات اجتماعية متابعة  
  درس االتحاد نعمة و أمانة 

 
  اليوم الثاني

دراسات اجتماعية درس  
  الخليجاالمارات عروس 

 
  اليوم الثالث

تربية أخالقية درس صباح  
 الخير مدرستي 

 
واجب دراسات اجتماعية  
كتاب الطالب من سلسلة  

صفحة   2سالمة الجزء 
106  - 107 

Unit 3 Planning  

Period 1  

Design criteria 
SB: page 32-33 

AB: Page 27 

  

Period 2 

Creating a paper helicopter 
SB: Page 34-35 

AB: Page 28-30 

Please send save plastic 
scissors with your child if 

available. 
 

  واجب
  182  – 181صفحة 

 يؤجل الواجب بعد انتهاء فترة االختبارات 

 االثنين
 صفي

اختبار مادة العلوم األول في وحدة  
 النباتات 

 جمع االعداد المكونة من رقمين 

 -  واجب

 الثالثاء
 صفي

 ؟  الغذائية بالشبكة المقصود ما
 117- 116 صفحة

 تابع درس جمع االعداد المكونة من رقمين 

 190- 189واجباتي المنزلية    واجب

 األربعاء
 السالسل الغذائية والشبكات الغذائية صفي

 الجمع الرأسي لألعداد المكونة من رقمين 

 

 واجب
 فكر وتحدث واكتب 

 119صفحة 
- 

 الخميس

 صفي

 
 واجب
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 21 /  10 /   2021إلــى       17/   10/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 (  د )  ثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمي  المادة

 نواتج التعلم
 
 
 
 
 
 

 الــيـــوم

 التي النبوية هدايات أهم يستنتج
 حرفا   قرأ من) الشريف الحديث يتضمنها

  (هللا كتاب من
  الكريم القرآن جر من يقرأأ يوضح

 في الخطاب بن عمر دور يستخلص
 صلى الرسول ومساندة اإلسالم نصرة

 . وسلم عليه هللا

  يقرأ الطالب النصوص قراءة سليمة

   بين الفعل الماضي والفعل المضارع يميز

  الفعل الماضي والفعل المضارع بسيطة مستخدما   جمال فعليةيكون  

)كتاب الطالب   التدرب على القراءة يوميا وإحضار كتب اللغة العربية   : الرجاء مالحظة

  . ( كل يومالنشاط   الثاني وكتاب الجزء

 ( مالءإودفتر   للغة العربية لمن لم يحضر بعد )دفتر نسخ    حضار دفترينإ

 تي موضوع من مواضيع اللغة العربية التي تمأأنشطة للغة العربية حول  إحضار

   دراستها

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

Reading: Reading Anchor /Story /See You In The 
Morning  
Practice reading the story Pages 26, 27, 28, 29 

Writing: Anchor Writing Book /Page 21 (At school) - 
Practice writing sentences about your favorite animal. 

 االحد
  اليوم األول صفي

اإلجمالي للحديث يبين المعنى 
من قرأ حرفا  من كتاب  (الشريف
 (هللا تعالى
 الواجب

 
حفظ الحديث الشريف ومعاني 

 (80الكلمات صفحة رقم)
 

  اليوم الثاني
من يقرأ القرآن  جرأيوضح 
  الكريم
  الواجب

  على المنصة
 

 لثاليوم الثا
يستخلص دور عمر بن الخطاب 

رضى هللا عنه في نصرة 
   اإلسالم
 الواجب

قراءة نص ) خلق نبيل ( صفحة 
( سلسلة سالمة الجزء 93)

 الثاني

  عل الماضي والفعل المضارعلف"ا كتاب الطالب الجزء الثاني "النحو

Bridge to Success /Unit 2 Family Time / 
Learner's Book /Lessons 12 &13/Pages 28 &29 
Activity Book /Lessons 12 &13 /Pages 27 & 28 

 Activity Book Pages 27 & 28 to be completed . 51كتاب النشاط حل صفحة  واجب

 االثنين
  عل المضارعفمتابعة درس النحو الفعل الماضي وال صفي

Bridge to Success /Unit2 Family Time  
Learner's Book /Lesson 14 /Page 30 
Activity Book /Lesson 14/Page 29 

 Activity Book to be completed Page 29 . 52كتاب النشاط حل صفحة  واجب

 الثالثاء
 66كتاب الطالب الجزء الثاني  النشيد: )فرح وتفاؤل( ص  صفي

Reading: Reading Anchor /Story /See You In The 
Morning  
Practice reading the story Pages 26,27,28,29 
Writing: Anchor Writing Book /Page 21 (At school) 
Practice writing sentences about your favorite animal. 

  Practice for the dictation . 54 كتاب النشاط حل صفحة واجب

 األربعاء
  68الثاني "االستماع " نص ثمار مباركة ص  كتاب الطالب الجزء  صفي

Dictation: Words and sentences for Dictation -  
(bread, eggs, olives, cheese, apple, grapes) 
I like to eat cereal with milk. The cat has a hat. 

 () الضحك هو ...سيبدؤون يبتسمون 55نسخ  فقرة ص:  واجب
Practice reading the story (See You In The Morning) 
Anchor Book Pages 25, 26, and 27. 

 الخميس
 صفي

الشريفالنبويالمولدرسميةطلةع  
 واجب



 

QM-21230-F4 
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  ))د  ثاني تابع الصف والشعبة :

 التصميم والتكنولوجيا الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية الرياضيات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم 

يتعرف على معنى كل من السلسة  ▪

 الغذائية والشبكة الغذائية

 

يعطي نماذج لسلسة غذائية او  ▪

غذائية مستخدما  شبكة 

 المصورات او الرسم

يستكشف الطالب كيفية الجمع  -

 مع إعادة التجميع
يجمع الطالب عدد مكون من - -

 رقم مع عدد مكون من رقمين
يجمع الطالب رأسياً مع إعادة  -

 التجميع

  يتعرف مهام الحكومة*
يحدد موقع دولة االمارات بالنسبة  *

  للدول المجاورة 
التعامل في المدرسة  نناقش كيفية *

 و المنزل 
 

• Identify the design 

requirements and 

constraints. 

• Provide solutions to the 

problem based on design 

criteria. 

 

 االحد

 صفي
 ما المقصود بالسلسلة الغذائية ؟

 115 - 112صفحة 

تابع درس جمع عدد مكون من رقمين مع  

 مع إعادة التجميععدد مكون من رقم 
  اليوم األول 

دراسات اجتماعية متابعة درس  
  االتحاد نعمة و أمانة 

 
  اليوم الثاني

دراسات اجتماعية درس االمارات  
  عروس الخليج

 
  اليوم الثالث

تربية أخالقية درس صباح الخير  
 مدرستي 

 
ية كتاب واجب دراسات اجتماع

  2الطالب من سلسلة سالمة الجزء 
 107 -  106صفحة 

Unit 3 Planning  

Period 1  

Design criteria 
SB: page 32-33 

AB: Page 27 

  

Period 2 

Creating a paper helicopter 
SB: Page 34-35 

AB: Page 28-30 

 

Please send save plastic scissors 
with your child if available. 

 

  واجب
  182  – 181صفحة 

 يؤجل الواجب بعد انتهاء فترة االختبارات 

 االثنين
 جمع االعداد المكونة من رقمين   اختبار مادة العلوم األول في وحدة النباتات  صفي

 -----  واجب

 الثالثاء
 صفي

 ؟  الغذائية بالشبكة المقصود ما
 117- 116 صفحة

 االعداد المكونة من رقمين تابع درس جمع  

 190- 189واجباتي المنزلية    واجب

 األربعاء

 الجمع الرأسي لألعداد المكونة من رقمين    السالسل الغذائية والشبكات الغذائية صفي

 واجب
  فكر وتحدث واكتب

 119صفحة 
----- 

 الخميس

   صفي

   واجب
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        21 /  10 /   2021إلــى       17/   10/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  ))هـ   ثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 
 

 الــيـــوم

 التي النبوية هدايات أهم يستنتج
 قرأ من) الشريف الحديث يتضمنها

 (هللا كتاب من حرفا  
 . الكريم القرآن يقرأجر من أ يوضح

 في الخطاب بن عمر دور يستخلص
 صلى الرسول ومساندة اإلسالم نصرة

 . وسلم عليه هللا

  يقرأ الطالب النصوص قراءة سليمة

   بين الفعل الماضي والفعل المضارع يميز

  يكون جمال  فعلية  بسيطة  مستخدما الفعل الماضي والفعل المضارع 

التدرب على القراءة يوميا وإحضار كتب اللغة العربية  )كتاب الطالب   الرجاء مالحظة :

 . الثاني وكتاب النشاط  ( كل يوم الجزء

 (ودفتر امالء  )دفتر نسخ   بعد للغة العربية لمن لم يحضر  دفترين  حضارإ

ي موضوع من مواضيع اللغة العربية التي تم  أأنشطة للغة العربية حول  إحضار

  دراستها

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

Reading: Reading Anchor /Story /See You In The Morning  
Practice reading the story Pages 26, 27, 28, 29 

Writing: Anchor Writing Book /Page 21 (At school) Practice 
writing sentences about your favorite animal. 

 االحد
 صفي

  اليوم األول
يبين المعنى اإلجمالي للحديث 

من قرأ حرفا  من  )الشريف
 (كتاب هللا تعالى

 الواجب
حفظ الحديث الشريف ومعاني 

 (80الكلمات صفحة رقم)
 

  الثانياليوم 
يوضح اجر من يقرأ القرآن 

  الكريم
  الواجب

  على المنصة
 

 لثاليوم الثا
يستخلص دور عمر بن الخطاب 

رضى هللا عنه في نصرة 
   اإلسالم
 الواجب

قراءة نص ) خلق نبيل ( 
( سلسلة سالمة 93صفحة )

 الجزء الثاني

 المضارعالفعل الماضي والفعل  كتاب الطالب الجزء الثاني "النحو"

Bridge to Success /Unit 2 Family Time / 
Learner's Book /Lessons 12 /Page 28 
Activity Book /Lessons 12 /Page 27 

  Activity Book – Complete Pages 27 & 28 . 51كتاب النشاط حل صفحة  واجب

 االثنين
 المضارعل فعمتابعة درس النحو الفعل الماضي وال صفي

Bridge to Success /Unit2 Family Time  
Learner's Book /Lesson 13 /Page 29 
Activity Book /Lesson 13/Page 28 

 Activity Book – Complete Page 28 . 52كتاب النشاط حل صفحة  واجب

 الثالثاء
 66كتاب الطالب الجزء الثاني  النشيد: )فرح وتفاؤل( ص  صفي

Bridge to Success /Unit2 Family Time  
Learner's Book /Lesson 14 /Page 30 
Activity Book /Lesson 14/Page 29 

  Practice for the dictation . 54كتاب النشاط حل صفحة واجب

 األربعاء
 68الثاني "االستماع " نص ثمار مباركة ص  كتاب الطالب الجزء صفي

Dictation: Words and sentences for Dictation -  
(bread, eggs, olives, cheese, apple, grapes) 
I like to eat cereal with milk. The cat has a hat. 
Reading: Reading Anchor /Story /See You In The Morning  
Practice reading the story Pages 26,27,28,29 

 () الضحك هو ...سيبدؤون يبتسمون 55نسخ  فقرة ص:  واجب
Practice reading the story (See You In The Morning) Anchor 
Book Pages 25, 26, 27, 28 

 الخميس
 صفي

الشريفالنبويالمولدرسميةطلةع  
 واجب
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 )) هـ  ثاني تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية  

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 
 

 الــيـــوم 

يتعرف على معنى كل من  ▪

السلسة الغذائية والشبكة  

 الغذائية

 

يعطي نماذج لسلسة غذائية او  ▪

غذائية مستخدما  شبكة 

 المصورات او الرسم

 

يستكشف الطالب كيفية الجمع مع  -

 إعادة التجميع
يجمع الطالب عدد مكون من رقم مع  - -

 عدد مكون من رقمين
 يجمع الطالب رأسياً مع إعادة التجميع -

  يتعرف مهام الحكومة*
يحدد موقع دولة االمارات  *

  بالنسبة للدول المجاورة 
التعامل في  نناقش كيفية *

 المدرسة و المنزل 
 

• Identify the design 

requirements and 

constraints. 

• Provide solutions to the 

problem based on design 

criteria. 

 

 االحد

 صفي
 ما المقصود بالسلسلة الغذائية ؟

 115 - 112صفحة 

تابع درس جمع عدد مكون من رقمين مع عدد  

 إعادة التجميع مكون من رقم مع 
  اليوم األول 

دراسات اجتماعية متابعة  
  درس االتحاد نعمة و أمانة 

 
  اليوم الثاني

دراسات اجتماعية درس  
  االمارات عروس الخليج

 
  اليوم الثالث

تربية أخالقية درس صباح  
 الخير مدرستي 

 
واجب دراسات اجتماعية كتاب 
الطالب من سلسلة سالمة  

 107 - 106صفحة  2الجزء 

Unit 3 Planning  

Period 1  

Design criteria 
SB: page 32-33 

AB: Page 27 

  

Period 2 

Creating a paper helicopter 
SB: Page 34-35 

AB: Page 28-30 

Please send save plastic scissors 
with your child if available. 

 

  واجب
  182  – 181صفحة 

 فترة االختبارات يؤجل الواجب بعد انتهاء 

 االثنين
 جمع االعداد المكونة من رقمين   اختبار مادة العلوم األول في وحدة النباتات  صفي

 -----  واجب

 الثالثاء
 صفي

 ؟  الغذائية بالشبكة المقصود ما
 117- 116 صفحة

 تابع درس جمع االعداد المكونة من رقمين 

 190- 189واجباتي المنزلية    واجب

 األربعاء

 الجمع الرأسي لألعداد المكونة من رقمين    السالسل الغذائية والشبكات الغذائية صفي

 واجب
  فكر وتحدث واكتب

 119صفحة 
----- 

 الخميس

   صفي

   واجب
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 21 /  10 /   2021إلــى       17/   10/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  )) و   ثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 
 
 

 الــيـــوم

 التي النبوية هدايات أهم يستنتج
 حرفا   قرأ من) الشريف الحديث يتضمنها

 (.هللا كتاب من
  الكريم القرآن جر من يقرأأ يوضح

 في الخطاب بن عمر دور يستخلص
 صلى  الرسول ومساندة اإلسالم نصرة

 . وسلم عليه هللا

  يقرأ الطالب النصوص قراءة سليمة

   بين الفعل الماضي والفعل المضارع يميز

  يكون جمال  فعلية  بسيطة  مستخدما الفعل الماضي والفعل المضارع 

التدرب على القراءة يوميا وإحضار كتب اللغة العربية  )كتاب الطالب   الرجاء مالحظة :

  . الثاني وكتاب النشاط  ( كل يوم  الجزء

 )ضر بعد   )دفتر نسخ  ودفتر امالءحضار دفترين  للغة العربية لمن لم يحإ

 تي موضوع من مواضيع اللغة العربية التي تمأأنشطة للغة العربية حول  إحضار

  دراستها

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

Reading: Reading Anchor /Story /See You In The Morning  
Practice reading the story Pages 26, 27, 28, 29 

Writing: Anchor Writing Book /Page 21 (At school) Practice 
writing sentences about your favorite animal. 

 االحد
 صفي

  اليوم األول
يبين المعنى اإلجمالي للحديث 

من قرأ حرفا  من كتاب  (الشريف
 )هللا تعالى
 الواجب

حفظ الحديث الشريف ومعاني 
 (80الكلمات صفحة رقم)

 
  الثانياليوم 

من يقرأ القرآن  جرأيوضح 
  الكريم
  الواجب

  على المنصة
 

 لثاليوم الثا
يستخلص دور عمر بن الخطاب 
  رضى هللا عنه في نصرة اإلسالم

 الواجب
قراءة نص ) خلق نبيل ( صفحة 

 ( سلسلة سالمة الجزء الثاني93)

 المضارعالفعل الماضي والفعل  "النحو" كتاب الطالب الجزء الثاني 

Bridge to Success /Unit 2 Family Time / 
Learner's Book /Lessons 12 /Page 28 
Activity Book /Lessons 12 /Page 27 

  Activity Book – Complete Page 27 . 51كتاب النشاط حل صفحة  واجب

 االثنين
 متابعة درس النحو الفعل الماضي والغعل المضارع صفي

Bridge to Success /Unit2 Family Time  
Learner's Book /Lesson 13 /Page 29 
Activity Book /Lesson 13/Page 28 
Bridge to Success /Unit2 Family Time  
Learner's Book /Lesson 14 /Page 30 
Activity Book /Lesson 14/Page 29 

 Activity Book – Complete Page 28 . 52كتاب النشاط حل صفحة  واجب

 الثالثاء
 66كتاب الطالب الجزء الثاني  النشيد: )فرح وتفاؤل( ص  صفي

Reading: Reading Anchor /Story /See You In The Morning  
Practice reading the story Pages 26, 27, 28, 29 
Writing: Anchor Writing Book /Page 21 (At school) Practice 
writing sentences about your favorite animal. 

 Practice for the Dictation . 54كتاب النشاط حل صفحة واجب

 األربعاء
 68الثاني "االستماع " نص ثمار مباركة ص  كتاب الطالب الجزء صفي

Dictation: Words and sentences for Dictation -  
(bread, eggs, olives, cheese, apple, grapes) 
I like to eat cereal with milk. The cat has a hat. 

 (.) الضحك هو ...سيبدؤون يبتسمون 55نسخ  فقرة ص:  واجب
Practice reading the story (See You In The Morning) Anchor 
Book Pages 25, 26, 27, 28 

 الخميس
 صفي

الشريفالنبويالمولدرسميةطلةع  
 واجب
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 )) و  ثاني تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية  

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم 

يتعرف على معنى كل  ▪

من السلسة الغذائية  

 والشبكة الغذائية

 

يعطي نماذج لسلسة  ▪

غذائية او شبكة  

غذائية مستخدما 

 المصورات او الرسم

 

 باستخدام للجمع عشرات شكل على اآلحاد تجميع إعادة ▪
 .النماذج

 من المكونة  واألعداد واحد رقم  من المكونة األعداد  جمع ▪
 .التجميع بإعادة رقمين

 للجمع  رأسي  نحو  على األفقي الجمع مسائل كتابة إعادة ▪
 .رقمين من مكونة  أعداد  وأربعة  ثالثة جمع ▪
 .نموذج  إنشاء استراتيجية باستخدام  مسائل  حل ▪

  يتعرف مهام الحكومة*
يحدد موقع دولة االمارات  *

  بالنسبة للدول المجاورة 
طف مع  يصف كيف يتعا*

اآلخرين ويساعدهم في  
  الشعور بإجابية

 

• Identify the design 

requirements and 

constraints. 

• Provide solutions to the 

problem based on 

design criteria. 

 

 االحد
 صفي

 ما المقصود بالسلسلة الغذائية ؟

 115 - 112صفحة 
 متابعة جمع االعداد المكونة من رقمين

  اليوم األول 
دراسات اجتماعية متابعة  
  درس االتحاد نعمة و أمانة 

 
  اليوم الثاني

دراسات اجتماعية درس  
  االمارات عروس الخليج

 
  اليوم الثالث

التعاطف مع  تربية أخالقية 
 .اآلخرين
 

واجب دراسات اجتماعية كتاب 
الطالب من سلسلة سالمة  

 107 - 106صفحة  2الجزء 
 

Unit 3 Planning  

Period 1  

Design criteria 
SB: page 32-33 

AB: Page 27 

  

Period 2 

Creating a paper helicopter 
SB: Page 34-35 

AB: Page 28-30 

Please send save plastic 
scissors with your child if 

available. 
 

 190- 189واجباتي المنزلية    واجب

 االثنين
 صفي

اختبار مادة العلوم األول في وحدة  
  النباتات 

 الجمع الرأسي لألعداد المكون من رقمين 

 196- 195واجباتي المنزلية    واجب

 الثالثاء
 صفي

 ؟ الغذائية بالشبكة المقصود ما
 117- 116 صفحة

 جمع ثالثة أو أربعة أعدادمكونة من رقمين 

   واجب

 األربعاء
 صفي

السالسل الغذائية والشبكات  
 الغذائية  

 متابعة جمع ثالثة أو أربعة أعداد مكونة من  رقمين 

 202- 201المنزلية  واجباتي  119فكر وتحدث واكتب  واجب

 الخميس

   صفي

   واجب



 

QM-21230-F4 

kh 

      21 / 10 / 2021إلــى        17/    10/  2021مــن      الخطة االسبوعية
  ))ز  ثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية  التربية اإلسالمية  المادة 

 نواتج التعلم 
 
 
 

 الــيـــوم

 يتضمنها التي النبوية هدايات أهم يستنتج
 كتاب من حرفا   قرأ من) الشريف الحديث

 (هللا
 . الكريم القرآن جر من يقرأأ يوضح

 نصرة في الخطاب بن عمر دور يستخلص
 عليه هللا صلى الرسول ومساندة اإلسالم
  وسلم

  يقرأ الطالب النصوص قراءة سليمة

   بين الفعل الماضي والفعل المضارع يميز
   يكون جمال  فعلية  بسيطة  مستخدما الفعل الماضي والفعل المضارع 

 التدرب على القراءة يوميا وإحضار كتب اللغة العربية  )كتاب الطالب الجزء  الرجاء مالحظة :

 . الثاني وكتاب النشاط  ( كل يوم

 (مالءإحضار دفترين  للغة العربية لمن لم يحضر بعد   )دفتر نسخ  ودفتر إ 
  دراستها تي موضوع من مواضيع اللغة العربية التي تمأأنشطة للغة العربية حول  إحضار

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

Reading: Reading Anchor /Story /See You In The Morning  
Practice reading the story Pages 26, 27, 28, 29 

Writing: Anchor Writing Book /Page 21 (At school) Practice 
writing sentences about your favorite animal. 

 االحد 
 صفي 

  اليوم األول
اإلجمالي للحديث يبين المعنى 

الشريف ) من قرأ حرفا  من كتاب  
 )هللا تعالى
 الواجب

حفظ الحديث الشريف ومعاني 
 ( 80الكلمات صفحة رقم)

 
  اليوم الثاني

  من يقرأ القرآن الكريم جرأيوضح 
  الواجب

  على المنصة
 

 لث اليوم الثا
يستخلص دور عمر بن الخطاب  
  رضى هللا عنه في نصرة اإلسالم

 الواجب
قراءة نص ) خلق نبيل ( صفحة 

 ( سلسلة سالمة الجزء الثاني93)

 الفعل الماضي والفعل المضارع  كتاب الطالب الجزء الثاني "النحو"

Reading: Reading Anchor /Story /See You In The Morning  
Practice reading the story Pages 26,27,28,29 
Writing: Anchor Writing Book /Page 21 (At school) Practice 
writing sentences about your favorite animal. 

  Practice reading and writing sentences . 51كتاب النشاط حل صفحة  واجب 

 االثنين 
 متابعة درس النحو الفعل الماضي والغعل المضارع صفي 

Bridge to Success /Unit 2 Family Time / 
Learner's Book /Lessons 12 /Page 28 
Activity Book /Lessons 12 /Page 27 

  Activity Book – Complete Page 27 . 52كتاب النشاط حل صفحة  واجب 

 الثالثاء 
 66كتاب الطالب الجزء الثاني  النشيد: )فرح وتفاؤل( ص  صفي 

Bridge to Success /Unit2 Family Time  
Learner's Book /Lesson 13 /Page 29 
Activity Book /Lesson 13/Page 28 
Bridge to Success /Unit2 Family Time  
Learner's Book /Lesson 14 /Page 30 
Activity Book /Lesson 14/Page 29 

 . 54كتاب النشاط حل صفحة واجب 
Activity Book – Complete Pages 28, 29  
Practice for the dictation. 

 األربعاء 
 68الثاني "االستماع " نص ثمار مباركة ص  كتاب الطالب الجزء صفي 

Dictation: Words and sentences for Dictation -  
(bread, eggs, olives, cheese, apple, grapes) 
I like to eat cereal with milk. The cat has a hat. 

  Practice reading the story (Anchor Book Pages 25, 26, 27, 28 )) الضحك هو ...سيبدؤون يبتسمون  55نسخ  فقرة ص:  واجب 

 الخميس 
 صفي 

الشريفالنبويالمولدرسميةطلةع  واجب  



 

QM-21230-F4 

kh 

  )) ز   ثاني تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية  

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 
 
 

 الــيـــوم 

يتعرف على معنى كل  ▪

من السلسة الغذائية  

 والشبكة الغذائية

 

يعطي نماذج لسلسة  ▪

غذائية  غذائية او شبكة 

مستخدما المصورات او 

 الرسم

 
 باستخدام للجمع عشرات شكل على اآلحاد تجميع إعادة ▪

 .النماذج

 من المكونة  واألعداد واحد رقم  من المكونة األعداد  جمع ▪
 .التجميع بإعادة رقمين

 للجمع  رأسي  نحو  على األفقي الجمع مسائل كتابة إعادة ▪
 .رقمين من مكونة  أعداد  وأربعة  ثالثة جمع ▪
 .نموذج  إنشاء استراتيجية باستخدام  مسائل  حل ▪

  يتعرف مهام الحكومة*
يحدد موقع دولة االمارات  *

  بالنسبة للدول المجاورة 
يصف كيف يتعاطف مع  *

اآلخرين ويساعدهم في  
 الشعور بإجابية 

• Identify the design 

requirements and 

constraints. 

• Provide solutions to the 

problem based on design 

criteria. 

 

 االحد
 صفي

 ما المقصود بالسلسلة الغذائية ؟

 115 - 112صفحة 
 متابعة جمع االعداد المكونة من رقمين

  اليوم األول 
دراسات اجتماعية متابعة  
  درس االتحاد نعمة و أمانة 

 
  اليوم الثاني

دراسات اجتماعية درس  
  االمارات عروس الخليج

 
  اليوم الثالث

تربية أخالقية التعاطف مع  
 اآلخرين

 
واجب دراسات اجتماعية  
كتاب الطالب من سلسلة  

صفحة   2سالمة الجزء 
106  - 107 

Unit 3 Planning  

Period 1  

Design criteria 
SB: page 32-33 

AB: Page 27 

  

Period 2 

Creating a paper helicopter 
SB: Page 34-35 

AB: Page 28-30 

Please send save plastic scissors 
with your child if available. 

 190- 189واجباتي المنزلية    واجب

 االثنين
 صفي

اختبار مادة العلوم األول في وحدة  
  النباتات 

  الجمع الرأسي لألعداد المكون من رقمين

 196- 195واجباتي المنزلية    واجب

 الثالثاء
 صفي

 ؟  الغذائية بالشبكة المقصود ما
 117- 116 صفحة

 جمع ثالثة أو أربعة أعدادمكونة من رقمين 

   واجب

 األربعاء
 صفي

السالسل الغذائية والشبكات  
   الغذائية

 متابعة جمع ثالثة أو أربعة أعداد مكونة من  رقمين 

 واجب
  فكر وتحدث واكتب

 119صفحة 
 202- 201واجباتي المنزلية  

 الخميس

   صفي

   واجب

 


