
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/2                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة المناهج ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/2curriculum                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني في مادة المناهج الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/ae/2curriculum1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade2                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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 سف
 خٌر  

 

 

 

 

اليوم 
املادة 

ألاحــــد 
 13/10/2019:التاريخ

إلاثـنـيـن 
 14/10/2019:التاريخ

الثـــالثــاء 
 2019 /15/10:التاريخ

ألاربعـــاء 
 16/10/2019:التاريخ

 الخميــس

 17/10/2019:لتاريخا

اللغة العربية 
 االختبار القصٌر األول

 

 كتابالطالب :الحصة الثانٌة
 (احبها ....اعرف لغتك )النحو 

 الفعل الماضً والمضارع 
 كتاب النشاط :الحصة الثالثة

 (احبها ....اعرف لغتك )النحو 
 الفعل الماضً والمضارع 

 

 :الحصة الرابعة 
 (احبها ....اعرف لغتك )النحو 

 (ورقة عمل )   الفعل الماضً والمضارع 

 :الحصة الخامسة 
 كتاب النشاط 

 مهارات إمالئٌة 
 (45+44)التنوٌن ص

 :الحصة السادسة 
 إمالء اختباري 
 نص خارجً 

 التنوٌن 

   43واجب كتاب النشاط ص  40 +39كتاب النشلط ص : واجب  

 األعداد الزوجٌة والفردٌة   الجمع المتكرر باستخدام المصفوفات الرياضيات 
 االستكشاف والشرح 

 األعداد الزوجٌة والفردٌة
 المراجعة الذاتٌة جمع الحدود الجمعٌة المتساوٌة  االستكشاف والشرح

  152 + 151الواجب ص  150+149ص:الواجب 144ص : الواجب  143ص  : الواجب  138 + 137ص : الواجب 

العلوم العامة 

 كٌف تنمو الحٌوانات وتتغٌر: كتاب الطالب
 (67-68)ص

 

 كٌف تنمو الحٌوانات وتتغٌر ؟: كتاب الطالب 
 (71-70)ص

 
 

 كٌف تنمو االطٌور وتتغٌر؟: كتاب الطالب  االختبار العلوم العملً

 (73-72)ص

كٌف تنمو االطٌور : كتاب الطالب 
 وتتغٌر؟

 (73-72)ص

     

 

 اليوم الثالثاليوم الثاني اليوم ألاول  املادة

التربية إلاسالمية 
 74 إلى ص 72ص  (سورة الشرح  )قرىن كرٌم  تسمٌع اآلٌة+ تالوة ومراجعة آٌة الكرسً  68 إلى ص 64تابع درس الطهارة ونواقض الوضوءص 

 الحفظ+ الواجب  التدرب على تالوة السورة   69الواجب ص 

 

اليوم الثاني م ألاول والي املادة
 

 
 الاجتماعيات

 55-52مدن بالدي الحبٌبه ص: ثالثا: موقع بالدي
 

 63- 60المجتمع قدٌما ص: اوال: بالدي قبل اإلتحاد

 مع ( الواحه – الجبال – الصحراء –السهول  )كتابة المصطلحات +57- 56ص: الواجب
 التعبٌر عنها بالرسم والتلوٌن وضعها بملف اإلنجاز

  64ص: الواجب

 التربية ألاخالقية
 32- 27تخٌل نفسك مكانً ص: الدرس االخامس

 التعبٌر عنها بالرسم ووضعها بملف اإلنجاز ( التوتر– الغضب – الحزن – الفرح –الخوف  )كتابة مشاعر مختلفه مثل: الواجب

 الثاني  االساسي الصف طالبالخطة األسبوعية ل

  (2020 - 2019 )للعام الدراسي األول الفصل الدراسي (7)الخطة رقن 

 ( 17/10/2019)إلى  (13/10/2019 )اعتباًرا هن

 

 إعداد جٌل متعلم :رؤٌتنا
ٌساهم فً تقدم دولة 

اإلمارات كرائد لمشروع 
 نهضة عربٌة شاملة

تفعٌل دور المدرسة :رسالتنا
كمؤسسة اجتماعٌة شاملة تعمل 

على االرتقاء بمستوى األداء 
التربوي والتعلٌمً وغرس قٌم 
 المواطنة والمسؤولٌة والمبادرة



English Weekly Plan (7) 

Grade 2 - first Term 

13/10/2019– 17/10/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design and Technology Plan (7) 

First day Second day 

First evaluation exam Unit 2 : Conditionals page (35-36) 

A.B page (47-48) 

 

 

 

 

Vocabulary Days Weekly Schedule 

Salad –fruit –grapes –pineapple-

watermelon –pear –orange –
strawberry –noodles – mango -

map—lap-nap  

*speaking practice 

Do you like bananas? 

Yes, I do – No, I don’t  

How many doors are there ? 

There is ………… / there are………. 

Sunday 

13/10/2019 

unit (2) lesson (5) vocabulary+ listening 

L. B P 34 

A.B  p 27 
 

Monday 

14/10/2019 

unit (2) lesson (6) reading +vocabulary 

L. B P 35 

Homework page 28 Activity book 
 

-Tuesday 

15/10/2019 

unit (2) lesson (7+8) listening +reading 

L. B P 36+37 

A.B p 30 

Homework page 29 Activity book 
 

Wednesday 

16/10/2019 

unit (2) lesson (9+10) vocabulary+ listening 

L. B P 38+39 

A.B  p 31 

Thursday 

17/10/2019 

unit (2) lesson (11) listening +reading 

L. B P 40 

A.B  P 32 


