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الخطة األسبوعية للصف:الثاني من  1122/22/21إلى 1122/22/21
المادة

اللغة العربية

اليوم
األحد

كتاب الطالب ص 321

األثنين

اختبار

اختبار قصير(حل اوراق عمل)

الثالثاء

كتاب الطالب ص 321 - 322

األربعاء

كتاب الطالب ص 321 - 321

الخميس

كتاب الطالب ص 321

نسخ ص 321

الرسول صلى هللا عليه وسلم يحب
العمل
أحدد صفات النبي صلى هللا عليه
وسلم في العمل
أنشطة الدرس

تسميع سورة الشرح

الثانية
الثالثة
األحد

اللغة
اإلنجليزية

األثنين
الثالثاء

Lesson (7) SHORT U
Play the game in the
class+Do dictation
Lesson8 + lesson 6
Give instruction

)A.B ) page 47

Read the story
Study for dictation

امتحان قصير من ص  173الى
ص195
ص194جمع ثالثة أعداد أو أربعة
مكونة من رقمين ص 195
درس حل المسائل ص 201
حل تمارين ومراجعة عن الوحدة
الثالثة
البدء بدرس مجموعات الحقائق
المكونة من رقمين ص 221
الشبكة الغذائية

واجب ص136

األثنين

مراجعة الدرس الثاني

ال يوجد

الثالثاء

امتحان عملي علوم بالحيوانات

رسم سلسلة

األربعاء

اختبار قصير التكيف والسلسلة
الغذائية
ص138-139
المجتمع قديما
التعليم في الماضي
قيام األتحاد

رسم شبكة غذائية

األثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
األحد

الدراسات
االجتماعية

اختبار قصير في درس
الطهارة 62إلى 71
Read (L.b) page 50

Lesson 2
Topic vocabulary

األحد

العلوم

start new unite 3

أثري خبراتي ص 91

Copy the words on
) page51(L .b

األربعاء
الخميس

الرياضيات

المقرراألسبوعي

كتاب النشاط ص 21 - 22

األولى

التربية
اإلسالمية

تكاليف الطالب

الخميس
األولى
الثانية
الثالثة

المالحظات

اختبار قصير يوم األربعاء في درس
الطهارة

Dictation words 21/11
1.throw
2. catch
3.roll
4. hit
5. bounce
6. kick
7.ball
8.box
9.bat
10. can

ص199+200

امتحان قصير يوم األحد 33/32

ص 206

ص 225

مالحظة:
اختبارات
الخميس  22/21مادة التربية
الرياضية

اكتب فقرة ص139
حل أشارك وأتعلم ص 11
مشرفة القسم :

آالء اسماعيل حامد

