Kuwait Bilingual School

مدرسة الكويت ثنائية اللغة

ميسم أحمد

Teacher
Name :

22/4 /2018

To

7

SS

Subject:

8/ 4/ 2018

Date : From

G

األعمال الصفية و المهارات المستهدفة خالل األسبوع :
تابع  :الوحدة الرابعة  :الوطن العربي قضايا وتحديات وحلول نحو مستقبل عربي أفضل
الدرس الثاني  :نحو مستقبل عربي أفضل .
 – 2التعاون والتضامن العربي لتحقيق التقدم والتنمية  .د -دور دولة الكويت في العمل العربي المشترك .

الواجبات اليومية وتاريخ تسليمها:
ما

ابحث عن تخصصات علماء العرب في الخارج واكتبها في دفترك مثل :

( الدكتور فاروق الباز  -الدكتور أحمد زويل  -الدكتور محمد صالح الدين ذكي )

ما

تنفيذ الطالب للواجبات بمفرده يعلمه االعتماد على نفسه ويساعده على الفهم بشكل أكبر

التقييمات  ,االختبارات  ,األنشطة الصفية :
خرائط ذهنية وأعمال تعاونية وتحليل الصور واألشكالـ استخدام العروض التقديمية والخرائط
 حل أنشطة الكتاب المدرسي و أوراق عملاعتماد الطالب على نفسه في البيت مع اإلرشاد من ولي األمر ينعكس على عمله داخل الصف

القراءة باللغة العربية بشكل يومي أمر بالغ األهمية لتنمية مهارات اللغة عند الطالب

Kuwait Bilingual School

مدرسة الكويت ثنائية اللغة

ميسم أحمد

TeacherName :

30 /4 /2018

To

7

SS

Subject:

23/ 4/ 2018

Date : From

G

األعمال الصفية و المهارات المستهدفة خالل األسبوع :
 تابع  :الوحدة الرابعة  :الوطن العربي قضايا وتحديات وحلول نحو مستقبل عربي أفضلالدرس الثاني  :نحو مستقبل عربي أفضل .
 – 3الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية  .ب -المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع اإلنساني في سوريا .

الواجبات اليومية وتاريخ تسليمها:
اجمع صور للمشاريع العمرانية العربية التي ساهم فيها الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
صندوق أبو ظبي للتنمية  -الصندوق السعودي للتنمية )
تنفيذ الطالب للواجبات بمفرده يعلمه االعتماد على نفسه ويساعده على الفهم بشكل أكبر

التقييمات  ,االختبارات  ,األنشطة الصفية :
خرائط ذهنية وأعمال تعاونية وتحليل الصور واألشكال
ـ استخدام العروض التقديمية والخرائط
 -حل أنشطة الكتاب المدرسي و أوراق عمل

اعتماد الطالب على نفسه في البيت مع اإلرشاد من ولي األمر ينعكس على عمله داخل الصف

القراءة باللغة العربية بشكل يومي أمر بالغ األهمية لتنمية مهارات اللغة عند الطالب

