
مدرسة أكادیمیة یاس
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الثاني (الفصل الدراسي األول األسبوع السابع)الصف
Gr. 2 - Term 1- Week 7

2

خععالمادة9
الیوم والتاریخ

اللغة العربیة
Arabic Lang.

Englishالتربیة اإلسالمیة
Islamic Ed

الریاضیات
Math

العلوم
Science

االجتماعیات
Social St

األخالقیة
Moral E

األحــد
10\10\2021

الطالبكتاب49صالمحادثة

الواجب : التدرب على التحدث باللغة
العربیة الفصیحة.

(  ما رسالتك إلى العالم ؟ )

Dictation
(breakfast- bread-
labneh- olives-
eggs- cheese-
noodles)
L.B: p24-25
A.B: p22

اختبار لمادة التربیة
االسالمیة

87_78صفحةمن
الدروس الحدیث

الشریف (ھل یبقى من
درنة شيء ؟)

و العقیدة (اإلیمان
بصفات هللا)

الوحدة الثانیة : درس الجمع المتكرر
باستخدام المجموعات المتساویة
الواجب : عمل مطویة عن العد

بالتجاوز

درس ما أنواع بعض الحیوانات
الالفقاریة

62ص

(اإلمارات عروس
108ص)الخلیج

كتاب  الطالب

______

اإلثنین

2021/10/11

كتاب50صوالتراكیبالمفردات
الطالب

الواجب : اختر ثالث كلمات وضعھا
في جمل  مفیدة من إنشائك .

L.B: p26-27
A.B: p23-24

القران الكریم (سورة
العصر )

الواجب : حفظ السورة

الوحدة الثانیة : درس الجمع المتكرر
باستخدام المصفوفات

الواجب :
138-137صفحة

إلى42صفحةمنعلوماختبار
61صفحة

_______

الثالثاء
12\10\2021

اضحك54صالمعلوماتيالنص
تضحك الدنیا معك

L.B: p28-29
A.B: 25-26

التقویم الثاني في مادة الریاضیات یوم
خالل2021\10\12الموافقالثالثاء

الحصة الدراسیة في جمیع دروس
الوحدة األولى من كتاب الجزء األول

درس كیف تنمو الحیوانات و
70صتتغیر

_______
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األربعاء
13\10\2021

متابعة النص المعلوماتي

النشاطكتاب50ص:الواجب

L.B: p30-31
A.B: p27-28

الوحدة الثانیة : درس األعداد
الزوجیة والفردیة

الواجب :
144-143صفحة

اختبار لمادة التربیة
االجتماعیة من

107_98صفحة
(ثمار االتحاد)

_______

الخمیس
14\10\2021

الطالبكتاب69صفقرةكتابة
58/59صالنشاطكتاب

الواجب : اكتب فقرة ال تقل عن خمس
جمل عن ھوایتك المفضلة في دفترك

مھمة أدائیة أسبوعیة( غیر متزامن).

L.B: p30-31
A.B: p27-28

الوحدة الثانیة : درس جمع الحدود
الجمعیة المتساویة

الواجب :
-153-152-151صفحة
154-155

______

أبناءنا الطالب   : نرجو زیارة موقع وزارة التربیة و التعلیم لما فیھ من محتوى یزكي معلوماتكم و تحصیلكم العلمي

You are highly recommended to visitقیمة األسبوع : التسامح www.moe.gov.ae \ Value of the Week :Tolerance

Infoلمراسلة اإلداره : @yas.academy - admin@yas.academy - principal@yas.academy

Homeworkواجب (H.W(

.Testاختبار/ امتحان

Dictationامالء

Solveحل أسئلة Problem

http://www.moe.gov.ae

