Weekly Plan Form
Week Period
Grade 2
Academic Year 2017 – 2018 Term
2
From 14 / 01 / 18 To 18 / 01 / 18
Note: This is the work that we will cover during the week. Work that is not completed will be
continued later.
English Subjects (Common for Arab & Non-Arab Students)
Subject
English
Period
Class Work
Home Work
Cambridge Global English Learner’s Book page
1
2
3
4
5
6
7
8

48 ( Reading)
Cambridge Global English Learner’s Book page
49 ( Activity – Sundial)
Spelling Bee (Round 1)
Creative Writing A letter to my mother.
Creative writing A letter to my mother
Comprehension homework book Pages 26 and 27
(Q1)
Library-(Reading)
‘Moral Education’ Unit – 2
(Lesson 4) Our new team pages 54, 55, 56 and
57 (Self-assessment)

Cambridge Global English Activity
book page 40
Grammar homework book page 29
Comprehension homework book
pages 27 and 28 (Q2,3and4)
-

Remarks (if any): NOTE: Dictation will be conducted on Thursday, 25th January 2018.
sky
sun
clouds shadow long
short morning afternoon evening night
REMINDER: Round 1- Classroom Spelling Bee will be conducted on Tuesday, 16th January
2018
Refer to the link given http://www.alansarschool.net/pages/Activities-n-Competitions.html

Note Activity: Students need to bring Clay, Paper plate and a Straw for class
activity. The activity will be done in period 2.
(Attendance is mandatory for the activity).
**Please Note: DICTATIONS are important as the average of all the dictation MARKS are
added to the final evaluation; students should please learn their words regularly.
** Homework assigned should be completed on time as marks are given for homework quality
and completion; these marks are then added to the final evaluation.
Subject
Mathematics
Period
Class Work
Home Work
1
Revision of times table 2
2
Textbook page 88
3
Textbook page 90 (Q2and Q3)
Textbook page 91 Q4
4
Workbook (part 2) page 5
5
Workbook (part 2) page 6 Q2 (a,b,c,d)
Workbook page 6 Q3 (a-j)
6
Workbook (part 2) pages 7 and 8 (Q1 ,2 and 3)
Workbook page 8 (Q4)
Remarks (if any): Workbook part 2 will be given to students in the class.
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Subject
Science
Period
Class Work
1
Unit 6: In the ground textbook pages 70-75
2
Unit 6: In the ground textbook
pages 76 and 77
3
Unit 6: In the ground textbook pages 78-83
Remarks (if any):
Subject
Computer Studies
Period
Class Work
1
Chapter 4: Whiz loves word processing
pages 31 and 33
Remarks (if any):
Subject
Arts
Period
Class Work
1
Art book page 3
Remarks (if any):

Home Work
Activity book page 26

Home Work
Read textbook page 31

Home Work
Bring colours

Grade - 2

AIS/6/11AE

الخطة األسبوعية
العام الدراسي

2018/2017

للصف

( )1

الفصل الدراسي

الثاني

الفترة

الثاني

مالحظة :في حال عدم استكمال األعمال المقررة لهذا األسبوع أل ي اار

من

إلى

8142/4/41م

8142/4/42م

المواد الوزارية للطالب العرب
سيت استكمالها في األسبوع الذ ي يلي.
اللغة العربية (للطالب العرب)

المادة
الحصة

الدروس المعطاة واألعمال الصفية

الواجبات المنزلية

4

الترحيب بالطالب

----------

8

كتاب الطالب ( النص المعلوماتي السلحفاة ) ص 25+28

التدرب على قراءة الدرس مع التتبع باألصبع

5

كتاب الطالب ( النص المعلوماتي السلحفاة ) قراءة النص من ص  56الى ص 01

التدرب على قراءة الدرس مع التتبع باألصبع

1

كتاب الطالب ( النص المعلوماتي السلحفاة ) قراءة ص 25+ 20

التدرب على قراءة الدرس مع التتبع باألصبع ص 25+ 20

2

كتاب الطالب ( النص المعلوماتي السلحفاة ) قراءة ص 01 + 22

التدرب على قراءة الدرس مع التتبع باألصبع ص 01 + 22

0

كتاب الطالب ( النص المعلوماتي السلحفاة )ص  + 04ص 01

---------

قراءة حرة ( فقرة عن أهمية الشمس و مناقشة مهارة الالم القمرية والشمسية

التدرب على اإلمالء األسبوعي ليوم األربعاء 8142/4/81م

والمدود )

5

كتاب الطالب ( النص المعلوماتي السلحفاة )ص  25السطر ( ) 4 8 5من
تتغذى السالحف إلى

المائية الصغيرة

مالحظات (إن وجدت)

 -4سيت إرسال أوراق االمتحان من 8142/4/42م إلى 8142/4/42م يرجى المتابعة واالاالع
 -8موعد اإلمالء ( األسبوعي ) يوم األربعاء من كل أسبوع إن شاء اهلل يرجى االاالع والتوقيع في المكان المخصص ومناقشة ابنك /ابنتك في األخطاء اإلمالئية
لتالفي الوقوع فيها في المستقبل

 - 5االهتمام بالقراءة أوال بأول للتقدم بهذه المهارة من حيث سرعة الطالقة و النطق السلي للكلمات مع الضبط الصحيح للحركات
الدراسات االجتماعية (للطالب العرب)

المادة
الحصة
4

الدروس المعطاة واألعمال الصفية
قيام االتحاد من ص  58إلى ص 52

مالحظات (إن وجدت):
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الواجبات المنزلية

الخطة األسبوعية ()1
العام الدراسي

الفصل الدراسي

8142- 8145

للصف الثاني الفترة من
الثاني

المواد الوزارية للطالب العرب

مالحظة :في حال عدم استكمال األعمال المقررة لهذا األسبوع أل ي اار
المادة

8142/4/41

إلى

8142/4/42

سيت استكمالها في األسبوع الذ ي يلي.

التربية اإلسالمية (للطالب العرب)

الحصة

الدروس المعطاة واألعمال الصفية

الواجبات المنزلية

4

شرح سورة الشرح ص 74

حفظ السورة ومعاني المفردات

8

تتمة الدرس

أثر ي خبراتي ص  + 25حفظ السورة ومعاني المفردات

5

تنفيذ األنشطة

أقي ذاتي ص  + 25حفظ السورة ومعاني المفردات

مالحظات :

سيت تسلي التالميذ أوراق امتحان نهاية الفصل الدراسي األول في الفترة من( األحد  8142/4/41إلى األربعاء ) 8142/4/45
يرجى االاالع عليها

شاكرين حسن تعاونك

القرآن الكري (للطالب العرب)

المادة
الحصة

الدروس المعطاة واألعمال الصفية

الواجبات المنزلية

4

مراجعة وتثبيت سورة النازعات من آية () 80 - 4

حفظ اآليات

8

تالوة سورة النازعات من آية ()82 - 85

حفظ اآليات

5

تالوة سورة النازعات من آية ()55 - 51

حفظ اآليات

مالحظات :

 -4بني الحبيب  :لقد تجدد اللقاء
سماء مدرستنا الحبيبة

ومع أول أيام فصلنا الثاني نرحب بك نجما سااعـ ــا في

استعن باهلل واعل أن معلمتك فخورة بكل محاوالتك

 -8سيت بمشيئة اهلل تعالى تفعيل قيمة ( في حب رسول اهلل ﷺ ) فيرجى التعاون لغرس حب .في
نفوس أبنائنا

 -5تحكي مسابقة األنصار للقرآن الكري (جزء تبارك ) يوم اإلثنين 8142/4/82
يرجى الرجوع لموقع المدرسة ← التعل اإللكتروني ← األنشطة والمسابقات :

http://alansarschool.net/pages/Activities-n-Competitions.html
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للمتابعة

