
Grade Two

English

Habitats: Main texts covered were In the Ocean (National Geographic), Meerkats (National
Geographic) and Polar Bears (National Geographic).

Key Concepts: 
- Phonics

o Review consonant blends, digraphs, and silent letters (k, gh)
- Reading fluency skills 

o National Geographic readers
o Phonics readers (created by us)

- Grammar:
o Present simple verbs with “s”
o Comparative and superlative constructions
o Capitalization and punctuation

- Vocabulary related to animals and habitats

Cycles and Sequencing (in progress): Main Texts was Seed to Plant (National Geographic).

Key Concepts: 
- Phonics

o Continue to review consonant blends, digraphs, magic “e”, vowel pairs
- Reading fluency skills 

o National Geographic readers
o Phonics readers (created by us)

- Grammar
o Past tense
o Future tense
o Review comparative and superlative
o Conjunctions (and / but / so / or)

- Writing ordered lists and “how to” instructions
- Vocabulary related to plants and growing things

Upcoming units:
- Planets Around the World (will not have time)

Percentage of Curriculum to be Completed: If we remain online until the end of the year, we will
finish 6 out of the 7 units.
We have not been able to practice writing as much as we would have liked to.



ریاضیات

.100إلىالكلماتمسائلمع1000ضمنوالطرحالجمع:الخامسةالوحدةإنھاء

المفاھیم األساسیة :

المكانیة وتوسیع نطاق عملھم مع الفھم المفاھیمي لخوارزمیاتیبني الطالب على اتقانھم إلعادة تسمیة وحدات القیمة
.1000حدودفيأرقامإلىوالطرحالجمع

أسس الضرب والقسمة.الوحدة السادسة :

المفاھیم األساسیة :
األساس المفاھیمي للضرب والقسمة:

المستطیلة كأساس للضرب والقسمة، ومعنىتكوین مجموعات متساویة، مصفوفات ومجموعات متساویة، المصفوفات
األعداد الزوجیة والفردیة.

نشاطات التعلم:
الجمع والطرح).تمارین وأنشطة تنمیة الطالقة (العد القفزي، عد النقود،-
مفھوم الدرس (نماذج مجموعات، نماذج مصفوفات).-
مسائل تطبیقیة.-

سیتم االنتھاء من الوحدات الثمانیة للصف الثاني.



الصف الثاني – لغة عربیة، تربیة اسالمیة، اجتماعیات

مادة اللغة عربیة

تم تقدیم مواضیع مختلفة بأسالیب متنوعة، منھا :

على تحدید عناصر القصة، وتوضیح أھم األحداث في كلقراءة قصص واستنتاج العبرة والفكرة العامة منھم مع قدرتھم-
قصة.

عنھ منبین السلوكیات، والتوصل إلى الموضوع المراد التحدثعرض صور مختلفة والتعبیر عنھم شفویا وكتابیا والتمییز-
خالل تعبیر الطلبة ومناقشتھم.

الكلمات ووضع الكلمة المطلوبة في أكثر من جملة مفیدة.قراءة نصوص مختلفة والتعرف على المفردات الجدیدة وأضداد-

قصة قصیرةعلى شكل فقرة قصیرة محدداً فیھا أھم األفكار، أو كتابةاستطاع الطلبة تلخیص ما یتم االستماع لھُ أو قراءتھ،-
تعبر عن الصور المعروضة أمامھ مراعیا التسلسل المنطقي.

ومن المواضیع اإلثرائیة التي تم التعرف علیھا :

النظافة.-
احترام الكبیر.-
قصة مالك الحزین.-

دروس حتى الیوم.بعد ذلك تم البدء بدروس الكتاب حیث تم االنتھاء من ثمانیة

اثرائیة.مادةالىباإلضافةالمنھاجمن%100انھاءالمتوقعمن

مادة التربیة االسالمیة

والتي تتضمن المواضیع التالیة :تم االنتھاء من الوحدة األولى من مادة التربیة االسالمیة

هللا القادر-
هللا البصیر-
سورة قریش-

اسلوب الدمج مع مادة اللغة العربیة.كما أنھ یتم مناقشة الطلبة بالقیم االسالمیة وذلك باستخدام▪
كما تم طرح موضوع المثابرة مع الطلبة.▪

المنھاج.من%100انھاءالمتوقعمن

مادة االجتماعیات

األساسیةالمفاھیمطرحسیتمبحیثمنھا،%75انھاءیتمأنالممكنمنفیھاالبدءحالفيولكنالمادة،انھاءیتملم
من المادة.


