
 

  

 المواد الدراسية  األحد  االثنين  الثالثاء األربعاء  الخميس 
 مهارة المحادثة 

 كتاب الطالب 
 طعامي المفضل

45-44ص  

 النص التطبيقي
 قصة الغراب والثعلب 
 كتاب النشاط ص12

 مناقشة المهارة +قراءة 

 قصة مسعودة السلحفاة 
 كتاب الطالب 

االستماع إلى قراءة الطالب 
 + رحلتي مع كلمة حلقة

 قصة مسعودة السلحفاة 
 كتاب الطالب 

 االستماع إلى القصة،
 مناقشة بنية القصة

 قصة مسعودة السلحفاة 
الطالب كتاب   

 المفردات والتراكيب الجديدة + الكاتب 
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التدريب على اختبار  
45-44المحادثة ص  

التدريب على قراءة  
 القصة

 في كتاب النشاط 

تابع قراءة قصة مسعودة  
السلحفاة ) مراعاة الحركات  

 والسرعة والطالقة ( 

قراءة قصة مسعودة السلحفاة )  
مراعاة الحركات والسرعة  

 والطالقة ( 

 ة القراء قراءة القصة مع األسرة 

اإلمالء عندما يكون لدى  
 الشعبة حصتين في اليوم

كذلك كتاب  
)حروفي(ص6-9 عندما 

يكون لدى الشعبة  
 حصتين في اليوم 

 اإلمالء     

 قراءة النص المعلوماتي 
في كتاب   السلحفاة )

 (الطالب

االستعداد لمهارة 
يختار الطالب المحادثة ) 

نوع الطعام المفضل لديه 
ويتدرب على المحادثة  
( باللغة العربية البسيطة  

ارسم الشخصية التي  
أعجبتك في القصة ، وما 

 رأيك فيها؟ 

اختيار 3 مفردات جديدة ووضعها في جمل  قراءة قصة مسعودة السلحفاة 

 وكتابتها في كراسة الواجب
المهمة  
 اإلثرائية 

 الدرس األول:سورة التكاثر
 

76إلى صفحة  71من صفحة   
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 جميع الشعب  الشعبة:             الثاني  الصف:                

 

 جدول التواصل مع أولياء األمور ) المسار األسبوعي (     

 2021\ 9\9إلى        5    الفترة:خالل                              

 14432/صفر 2-محرم\ 28الموافق :                                 

 

                                            1النهيانية للتعليم األساسي ح المدرسة
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  التدريب على تالوة اآليات والنطق الصحيح للكلمات

 حفظ السورة غيبًا وتسجيلها وارسالها للمعلمة 

 مالحظه : الرجاء تسليم الحفظ قبل تاريخ    9 / سبتمبر / 2021

المهمة  
 اإلثرائية 

 

يتعرف الطالب على مفهوم علم    
 الجغرافيا 

من خالل الصور والكلمات  
 الجديدة 

 علم الجغرافيا 
94صفحة   
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الجهات  
األصلية  
على  
ورقة 
 خارجية 

االتجاهات 
-األصلية 

مال جنوب ش
 –شرق -

 غرب 

 أتعلم 
 الكلمات الجديدة  

كرة  -خريطة  –جغرافيا 
جهات أصلية -أرضية   

المهمة  
 اإلثرائية 

 

97 – 96أتعلم صفحة رقم       

 خالل الحصة الدرسية 
 ة األنشط
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المهمة       
 اإلثرائية 

   


