
 

 خطط دروس الصف الثاني للتعلم عن بعد

 السادة أولیاء االمور /  یرجى استخدام هذا الجدول الزمني أدناه المقترح و خطة الدرس إلستكمالها مع طفلك. ابدأ

 باألنشطة الرئیسیة أوًال. إذا استطعت ارجع وأكمل األنشطة اإلضافیة بعد االنتهاء من جمیع األنشطة الرئیسیة في ذلك

 الیوم. جمیع الموارد موجودة في هذا المستند ویمكن الوصول إلیها عن طریق النقر فوق اللینك  األزرق في االسفل.

 یرجى مالحظة أن هذا هو التسلسل المقترح ألنشطة التعلم. نحن نتفهم أنك بحاجة إلى أن تفعل ما یناسب عائلتك. إذا كنت

 بحاجة إلى مساعدة في الوصول إلى المصادر أو المواد أو األنشطة عبر اإلنترنت ، فالرجاء التواصل مع مدرس طفلك

 من خالل األسئلة أو التعلیقات أو المشكالت التي تواجهك عن طریق (ارسال رسالة بالبرید اإللكتروني الخاصة بنا في

 أسفل الصفحة). سیتم تحمیل جدول أسبوعي جدید إلى صفحة الواجب المنزلي للصف الثاني على موقع المدرسة أسبوعیا

 مساء كل یوم احد.

 
 

 الجمعة
   3 ابریل

 الخمیس
  2 ابریل

 االربعاء
 1 ابریل

 الثالثاء
 31 مارس

 االثنین
 30مارس

 

 القراءة
 النشاط الرئیسي

 
 سوف یستخدم طفلك كتاب
 الروایات الذي كان یقرأه

 طوال األسبوع ویجیب أو
 یناقش أسئلة إعادة سرد
 الروایه معك أو مع أحد

 أفراد عائلتك.
 

 خیار إضافي
 یمكن لطفلك اختیار كتابین

 لقرائتهما في برنامج
  القراءة

"Reading A-Z"  
 وإكمال االختبارات أو
 قراءة كتاب أخذوه إلى

 المنزل من المدرسة
 للمساعدة على  القراءة

 بطالقة .

 

  القراءة
 النشاط الرئیسي

 
 سیختار طفلك كتاًبا

 لروایة جدیدة لقراءة
 وإكمال ورقة تسلسل

 االحداث أو كتابة
 شخصیات الكتاب
 والمكان والحدث

 الرئیسي بالترتیب على
 ورقة منفصلة.

 خیار إضافي
 

 یمكن لطفلك اختیار
 كتابین لقرائتهما في

  برنامج القراءة
"Reading A-Z"  

 وإكمال االختبارات أو
 قراءة كتاب أخذوه إلى

 المنزل من المدرسة
 للمساعدة على  القراءة

 بطالقة .

 

 القراءة
 النشاط الرئیسي

 
 قل لطفلك ، "الیوم ستجد
 كلمات في كتابك لتظهر

 كیف تتوالي األحداث في
 القصة." سوف یقرأ طفلك
 القصة في أسفل الصفحة

 ویجد الكلمات أو العبارات
 التي تصف كیف تحدث
 األشیاء أو كیف ٌیعرض
 الحدث بالقصة. یمكنهم
 كتابة هذه الكلمات على

 ورقة.
 

 على سبیل المثال ، انك
 تتصبب عرقا  بسبب  شدة

 حرارة  الشمس. تصف
 هذه الجمل الملقي الضوء
 علیها ما یحدث في القصة

 بالضبط.
 

 

 القراءة
 النشاط الرئیسي

 
 ذكر الطالب أنه في سلسلة

 كتب (الضفدع  فروج  و
 الضفدع الصغیر تود ) ،

 تعلمنا الكثیر عن الضفدع و
 الضفدع الصغیر من خالل

 دراسة كیفیة التحدث مع
 بعضهم البعض ومن خالل

 النظر عن كثب في
 عالقتهم. نحن نعلم أن

 الضفدع الصغیر یحترم
 الضفدع  صدیقه ألنه

 یستمع إلى ما یقوله
 الضفدع  صدیقه ویأخذ

 بنصیحته  مثل عندما كان
 الضفدع یقترح أن یقوم

 صدیقه الضفدع الصغیر
 بمهامه  وواجباته المنزلیة

 بدًال من تأجیلها حتى الغد ،
 على الرغم من أن الضفدع

 

 القراءة
 النشاط الرئیسي

 
 یختار الطالب قصة

 لقرائتها اطلب منهم قراءة
 عدد قلیل من الصفحات
 للتعرف على الشخصیة

 الرئیسیة. یجب علي أطفالنا
 إستخدام ما تعلموه عن
 الشخصیة للتنبؤ بما قد

 یفعلونه بعد ذلك. اطلب من
 طفلك رسم شخصیته

 واإلجابة على األسئلة أدناه.
 ثم علیهم االنتهاء من قراءة

 الكتاب والتحقق مما إذا
 كانت توقعاتهم صحیحة أو

 إذا فوجئوا بالنهایة.
 

 1. صف الشخصیة
 باستخدام 3 كلمات. حاول
 أال تستخدم لطیًفا أو سعیًدا

 أو حزیًنا أو مجنوًنا.

 



 

 خیار إضافي
 

 یمكن لطفلك اختیار كتابین
 لقرائتهما في برنامج

  القراءة
"Reading A-Z"  

 وإكمال االختبارات أو
 قراءة كتاب أخذوه إلى

 المنزل من المدرسة
 للمساعدة على  القراءة

 بطالقة .
 

 الصغیر  لم یرغب في
 القیام باألعمال المنزلیة

 وكان یشعر بالكسل ، إال
 أنه استمع إلى أفضل

 صدیق له ألنه یحترمه
 ویعرف أن الضفدع

 صدیقه یرید له األفضل
 دائما.

 

 
 

 اجعل طفلك یعید قراءة
 نفسه القصة التي قرأها

 باألمس وانتبه جیًدا لكیفیة
 انسجام الشخصیة الرئیسیة
 مع الشخصیات األخرى في

 القصة. اطلب من طفلك
 محاولة اإلجابة على هذه

 األسئلة أثناء قراءتها.
 

 1- كیف تتوافق الشخصیة
 الرئیسیة مع الشخصیات

 األخرى بالقصة.
 2- هل الشخصیة الرئیسیة

 قریبة من الشخصیات
 األخرى؟

 3- هل الشخصیة الرئیسیة
 تحب الشخصیات األخرى
 في القصة ؟ كیف علمت

 بذلك؟
 

 خیار إضافي
 

 یمكن لطفلك اختیار كتابین
 لقرائتهما في برنامج

  القراءة
  "Reading A-Z" وإكمال
 االختبارات أو قراءة كتاب

 أخذوه إلى المنزل من

 استخدم كلمات الصف
 الثاني! على سبیل المثال ،

 في كتب (الضفدع و
 الضفدع الصغیر) ،

 الكلمات التي وصفت
 الضفدع الصغیر بانه

 كسول وسخیف.
 2. ماذا تعتقد أنهم سیفعلون

 بعد ذلك ولماذا؟
 

 خیار إضافي
 

 یمكن لطفلك اختیار كتابین
 لقرائتهما في برنامج

  القراءة
  "Reading A-Z" وإكمال
 االختبارات أو قراءة كتاب

 أخذوه إلى المنزل من
 المدرسة للمساعدة على

 القراءة بطالقة .

 



 

 المدرسة للمساعدة على
 القراءة بطالقة .

 
 الصوتیات

 النشاط الرئیسي
 

 راجع الحروف المتحركة
 التي تسبق حرف ( ار)

 التي یمكن أن تصدر
 الصوت ایرر او ( ار

 مشدده) (ir ، ur ، er) مع
 طفلك. اطلب منهم إكمال
 ترتیب الكلمات في أسفل

 المستند.  ثم تحقق من
 عمل طفلك باستخدام

 صفحة اإلجابات.
 

 خیار إضافي
 یمكن للطالب رسم
 وتسمیة 3 أشیاء في

، er منزلهم تحتوي على 
ur و 3 أشیاء تحتوي على 
 ، و 3 أشیاء تحتوي علي
 ir في أسمائهم. اطلب من
 الطالب نشر صورة في
 Class Dojo أو إرسال
 صورة إلى معلم طفلك.

 
 
  

 
 الصوتیات

 النشاط الرئیسي
 

 راجع الكلمات األربع
 التي قدمتها یوم الثالثاء
 مع طفلك. سیقول طفلك
 كل كلمة یكتبها 3 مرات

 بصوت من اختیاره.
 (أمثلة: صوت الهمس ،

 صوت رعاة البقر ،
 صوت الشبح). ثم أكمل

، Mix It ، Fix it نشاط 
 اكتبه ، Order It ، في

 أسفل المستند.
 

 خیار إضافي
 

 یمكن للطالب الذهاب
 في مهمة للبحث عن
 الكلمات األربع هذا

 األسبوع في كتبهم. ثم
 یمكنهم حساب عدد

 المرات التي عثروا فیها
 على كل كلمة وإجابة ،

 "ما الكلمة الفائزة؟"

 
 الصوتیات

 النشاط الرئیسي
 

 اطلب من طفلك قراءة
 قصة الجار بلوبر

Neighbor’s Blooper
 والعثور على الكلمات

 التي ال تبدو مكتوبة بشكل
 صحیح. یحتاج الطالب

 إلى التفكیر في ما تعلموه
ur و er عن الكلمات مع 

 و ir. تذكر أن كل هذه
 األحرف الثالثة المتحركة

 التي تسبق حرف ( ار)
 التي یمكن أن تصدر

tiger الصوت ایرر مثل 
 نمر . سیقوم الطالب

 بإصالح الكلمات التي بها
 أخطاء إمالئیة عن طریق

 شطبها وكتابة الكلمة
 بشكل صحیح فوقها أو

 عن طریق كتابة الكلمات
 التي بها أیرر إمالئیة

 بشكل صحیح على ورقة
 منفصلة. تحقق من عمل

 طفلك باستخدام ورقة
 اإلجابات أو اطلب منه

 استخدام القاموس للتحقق
 مما إذا كانت حروف

 اإلمالء صحیحة!
 

 خیار إضافي
 

 یمكن للطالب كتابة
 قصتهم الخاصة بأكبر

ir عدد ممكن من الكلمات 
 و ur و er التي یمكنهم

 التفكیر فیها ورسم صورة
 لتناسب قصتهم. یمكنهم

 اختیار قراءة قصتهم ألحد
 أفراد العائلة أیًضا. اطلب

 من الطالب مشاركة
Class Dojo  قصتهم في

. 

 
 الصوتیات

 النشاط الرئیسي
 

 قم بتقدیم الكلمات الجدیدة
 (الخمیس ، أوًال ، الفتاة ،
 ولهم) بمساعدة بطاقات
 الكلمات الجدیدة أدناه.

 راجع كیفیة تهجئتها واسأل
 طفلك عما یالحظه حول

 الحروف والهجاء
 واألصوات في الكلمة. ثم

 اطلب منهم إكمال ملء
 الجمل الفارغة باستخدام

 الكلمات الجدیدة أسفل هذا
 المستند. إذا لم تتمكن من

 طباعة المستند ، انسخ
 الجمل على ورقة أخرى

 وامأل الفراغات.

 

thursday
  

 خیار إضافي
 

 یمكن للطالب كتابة جملة
 أخرى في دفتر یومیاتهم
 باستخدام الكلمات األربع
 الجدیدة ورسم صورة

 لتتوافق مع جملهم. اطلب
 من الطالب مشاركة قصتهم

.Class Dojo في 

 
 الصوتیات

 النشاط الرئیسي
 

ur و ir أخبر الطالب أن 
 أحیاًنا تصدر الصوت (ارر

bird كما في كلمات ( 
 and nurse الطیور

 والممرضات. على الرغم
er (ارر) من أنه لیس لدیهم 

 ، ما زالوا یصدرون نفس
(tiger) الصوت كما في 
 النمر. سیستخدم الطالب
 الكتب التي أخذوها إلى

 المنزل من المدرسة للعثور
 على الكلمات التي تحتوي
 على صوت "er" ولكنها

 مكتوبة ir أو ur. بعد ذلك ،
 سیضعون قائمة بهذه
 الكلمات على ورقة

 منفصلة. ذكر الطالب بأن
 یكونوا حذرین! ال تبحث

 فقط عن الحروف. ذكرهم
 بمد الكلمة للتأكد من سماع

.(err) صوت اارر 
 

nurse, bird, :أمثلة 
 purse, first( ممرضة ،

  طائر ، مال ، أوًال)
  

 خیار إضافي
 

 اطلب من طفلك أن یرتب
 الكلمات في عمودین.

(ur) الكلمات مع یو ار  
.(ir) و كلمات مع اي ار 

 
 

 

 



 

 
 الریاضیات

 النشاط الرئیسي
 

 یحتاج الطالب إلى إلقاء
 نظرة على صورة الحلوى

.Dojo Class في قصة 
 

 ثم اطلب من الطالب أن
Fractions Exit یأخذ 

Class Dojo في Ticket 
تحت عنوان "

."Assignments 
 

 خیار إضافي
 

 یمكن للطالب الحصول
 على درس واحد كامل في
 Reflex-  (حتى یضيء
 الضوء األخضر في أعلى

 الیمین) أو ممارسة
 بطاقات فالش الجمع

 والطرح من حزمة التعلم
 المنزلي.

 
 الریاضیات

  النشاط الرئیسي
 

 لنتحدث الریاضیات!
 تحدث مع طفلك حول:

 
 -كیف نستخدم الكسور

 في المنزل؟
 -ماذا ترى أنه مقسم إلى

 أجزاء متساویة؟
 

 خیار إضافي
 

 Dreambox- یمكن
 للطالب إكمال درس

 واحد أو لعب لعبة
 مطابقة الكسور.

 
 الریاضیات

 النشاط الرئیسي
 

 یجب على األطفال
Brainpop Jr. مشاهدة 

called “More 
”Fractions 

 یجب على األطفال إكمال
 صفحة واحدة في حزمة
 التعلم المنزلي الخاصة

 بهم.
 

 خیار إضافي
 

 یمكن للطالب الحصول
 على درس واحد كامل في
 Reflex- (حتى یضيء

 الضوء األخضر في أعلى
 الیمین) أو ممارسة

 بطاقات فالش الجمع
 والطرح من حزمة التعلم

 المنزلي.
 

 
 الریاضیات

 النشاط الرئیسي
 

 یجب على الطالب مشاهدة
Brainpop jr- called 

“Basic Parts of a 
.Whole 

 
 خیار إضافي

 
 Dreambox- یمكن
 للطالب إكمال درس واحد

 
 الریاضیات

 النشاط الرئیسي
 

 مخطط مرساة الكسور
 یجب على األطفال عمل

 مخطط مرساة خاص بهم
 للتعلیق في المنزل!

 
 خیار إضافي

 
 یمكن للطالب الحصول

 على درس واحد كامل في
 Reflex-(حتى یضيء

 الضوء األخضر في أعلى
 الیمین) أو ممارسة بطاقات

 فالش الجمع والطرح من
 حزمة التعلم المنزلي.

 
  الكتابة

 النشاط الرئیسي
 

 یجب على الطالب رسم
 صورة للذهاب مع

 رسائلهم أو مالحظاتهم أو
 إضافة رسم توضیحي

 لبطاقات الشكر الخاصة
 بهم. ذكر طفلك بتسمیة
 الصور أو كتابة شرح.

 
 * إذا كنت قادًرا على

 التقاط صورة للبطاقة أو
 الرسالة أو المالحظة التي
 قمت بها ، فیرجى إرسال

 صورة بها إلى معلمك
 عبر البرید اإللكتروني أو

 تحمیل الصورة على
 صفحة Dojo الخاصة بك

 حتى یتمكن معلمك من
 مشاركتها مع مساعد في

 المجتمع .

 
  الكتابة

 النشاط الرئیسي
 

 سیقوم الطالب بتحریر
 خطابهم أو مالحظتهم أو
 رسالة البطاقة. باستخدام

.MINTS 
 

 بعد ذلك ، یمكن للطالب
 مشاركة رسالة شكر أو

 بطاقة أو رسالة إلى
 صدیق أو فرد من

 العائلة.

 
  الكتابة

 النشاط الرئیسي
 

 یجب على األطفال كتابة
 خطاب شكر أو بطاقة أو

 مالحظة إلى مساعد
 مختلف كان یعمل مع

 المرضى أو المحتاجین
 خالل هذا الوقت وشكرهم
 على عملهم الشاق وعلى

 اهتمامهم الشدید.
 

 خیار إضافي
 

 یمكن لألطفال اللعب:
Turtle Diary 

Capitalization 
Game  

 
  الكتابة

 النشاط الرئیسي
 

 یجب على الطالب تعدیل
 مالحظة الشكر الخاصة

 بهم من خالل قراءتها
 للتحقق من األخطاء. تذكر

.MINTS استخدام 
 

 ثم ، یجب أن یقرأ األطفال
 مذكرة شكرهم إلى صدیق

 أو فرد من العائلة.

 
  الكتابة

 النشاط الرئیسي
 

 یختار الطالب مساعًدا في
 المجتمع یعمل بجد أكثر في

 اآلونة األخیرة لمساعدة
 األشخاص الذین یمرضون
 بفیروس كورونا. سیكتب

 الطالب رسالة شكر أو
 رسالة أو یصنعون لهم

 بطاقة برسالة شكر لجمیع
 األعمال الشاقة التي
 یقومون بها لمساعدة

 األشخاص الذین یحتاجون
 إلیها.

 
 األشخاص المحتمل أن

 نشكرهم: األطباء
 والممرضات وعمال

 المستشفیات والنظافون
 ورجال اإلطفاء وضباط

 

https://accounts.explorelearning.com/reflex/student
https://play.dreambox.com/play/login?requested_url=%2F
https://accounts.explorelearning.com/reflex/student
https://play.dreambox.com/play/login?requested_url=%2F
https://accounts.explorelearning.com/reflex/student
https://www.turtlediary.com/game/capitalization.html
https://www.turtlediary.com/game/capitalization.html
https://www.turtlediary.com/game/capitalization.html
https://www.turtlediary.com/game/capitalization.html
https://www.turtlediary.com/game/capitalization.html


 

 
 إن قراءة رسائل الشكر
 الخاصة بهم ستجعلهم

 بالتأكید یشعرون بالتقدیر
 والفخر بالعمل الخطیر
 الذي قاموا به من أجل

 األشخاص الذین یحتاجون
 إلى مساعدتهم خالل هذا

 الوقت.
 

 خیار إضافي
 

 یمكن للطالب مشاهدة:
 فكرة العقل باستخدام

 الفواصل:
https://jr.brainpop.
com/readingandwri
ting/sentence/com

maswithadjectivesa
/ndlists  

 
 قم بإجراء اختبار

.Brainpop 

 الشرطة وفرق الطوارئ
 الطبیة والمتطوعون

 
 خیار إضافي

 
 یمكن للطالب المشاهدة:
 فكرة العقل حول كیفیة

 كتابة فقرة:
https://jr.brainpop.c
om/readingandwriti
ng/writing/writinga

/paragraph  
 

 قم بإجراء اختبار
.Brainpop 

 

 
 المحتوى

 النشاط الرئیسي
 

 اجعل طفلك یجرب بعض
 الیوجا الهادئة! اطلب منهم

 قول الكلمات كما یفعلون
 الوضعیات. اجعلهم
 یفكرون كیف یشعر

 أجسادهم عندما یقومون
 بكل وضع؟ متى قد یكون

 الوقت المناسب للقیام
 بذلك؟

 
 خیار إضافي

 
 المحتوى

 النشاط الرئیسي
 

 یجب على الطالب
 العمل على ورقة القراءة

 الهنود الحمر  لـ
 Pueblo من حزمة

 التعلم المنزلي الخاصة
 بهم.

 
 خیار إضافي

 
 یمكن للطالب العمل

 على االختیار اإلضافي
 األسبوعي

 
 أو
 

 یمكن للطالب العودة
 إلى فیدیو فكرة العقل

Pueblo عن 
 People  و إكمال

Draw نشاط 

 
 
 

 
 
 

 

 
 المحتوى

 النشاط الرئیسي
 

 سیشاهد الطالب فكرة العقل
 على شعب بویبلو

.Pueblo People 
 یمكن للطالب بعد ذلك

 إجراء االختبار السهل أو
 الصعب بعد مشاهدة

 الفیدیو.
 

 خیار إضافي
 

 یمكن للطالب العمل على
 االختیار اإلضافي

 األسبوعي
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 یمكن للطالب العمل على

 االختیار اإلضافي
 األسبوعي

 About It . ثم یمكن
 للطالب التقاط صورة
Class ونشرها على 

.Dojo 

 

 التركیز: اإلبداع / المفكر / البحث
 

 مهمة:
 

 یمكن للطالب إنشاء دورة حواجز خاصة بهم
  في غرفة المعیشة.

 
 تحدي أحد أفراد األسرة إلكمالها!

 
 أسئلة یجب التفكیر فیها:

 
 ما مدى سرعة الذهاب بأمان؟ یمكنك أن تفعل مسار
 عقبة عكسیا؟ ما هو الجزء المفضل لدیك من دورة

 العقبات؟
 

 
 

 
 

 المحتوى
 
 

 
 معلومات تسجیل الدخول على مواقع الویب / التطبیقات / الموارد على اإلنترنت:

 Class Dojo .1: سیستخدم جمیع معلمي الصف الثاني Class Dojo للتواصل مع أولیاء األمور ونشر
 المهام الدراسیة للطالب إلكمالها والتواصل مع الطالب على أساس منتظم.  سیتمكن الطالب أیًضا من نشر

 مقاطع فیدیو أو صور أو رسومات ألشیاء كانوا یتعلمونها في المنزل لمشاركتها مع معلمهم.
 

 سیرسل لك معلم طفلك دعوة إلى فصله عبر البرید اإللكتروني أو رقم الهاتف.
 لتسجیل الدخول كوالد ، انتقل إلى  https://www.classdojo.com/ ، وانقر فوق Parent وأدخل الرمز في

 الدعوة.
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 لتسجیل دخول الطالب ، انقر على "استخدام رمز االستجابة السریعة" أو انقر على  “I’m a Student”  "أنا طالب"  في
 التطبیق ، وقم بمسح DojoCode لالنضمام إلى الفصل. ابحث عن رمز االستجابة السریعة لمعلمك أدناه.

 
Ms. Goncz’s Class  Ms. Henson’s Class 
 

 
 
 
 
Mr. Re’s Class Ms. Eskenas’ Class 

 
 

2.Dreambox- تطبیق أو موقع ویب إضافي یمكن استخدامه 
 :للمدرسة URL للطالب لممارسة مفاهیم الریاضیات. عنوان
https://play.dreambox.com/login/bqt4/gsxr  اسم المستخدم للطالب: رقم الغداء 
 (معرف الطالب) كلمة المرور: تاریخ المیالد ( الشهر/ الیوم / السنة
 Ms. Goncz: 17287 رمز الفصل
 Mr. Re: 21900 رمز الفصل
 Ms. Henson: 12561 رمز الفصل
 اسم المستخدم: رقم الغداء ، كلمة المرور: الریاضیات) * Ms. Eskenas: 95879 رمز الفصل
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3.Reflex - تطبیق أو موقع ویب یمكن استخدامه للطالب لممارسة حقائق الجمع والطرح الخاصة بهم. اكتب أوًال اسم 
 مستخدم معلمك. (انظر أدناه) انقر على فصلك واعثر على اسم طفلك. كل من اسم المستخدم وكلمة المرور للطالب هو رقم
 .(غداء طفلك (معرف الطالب
 Ms. Goncz: brandi.goncz اسم المستخدم
 Mr. Re: mrre اسم مستخدم
 Ms. Henson: mshenson اسم مستخدم
 Ms. Eskenas: eskenas اسم المستخدم
 
 
 
 
 
 
 
4.Reading A-Z- تطبیق أو موقع إلكتروني یمكن استخدامه للطالب لقراءة الكتب على مستواهم وممارسة اإلجابة على 
 األسئلة من خالل إجراء اختبارات فهم القراءة. انقر على زر تسجیل الدخول األخضر لألطفال . اكتب اسم مستخدم معلمك.
 (I am a Student)(ابحث عن اسمك واكتب كلمة مرورك. كلمة مرور الطالب: رقم الغداء (معرف الطالب
 
 (صفر) Ms. Goncz: bgoncz0 اسم مستخدم
 (صفر) Mr. Re: jre03 اسم مستخدم
 Ms. Henson: khenson1 اسم المستخدم
 Ms. Eskenas: jeskenas اسم المستخدم
 .یرجى إكمال المهام ضمن عالمة التبویب  "واجباتي"  أوًال قبل االنتقال إلى غرفة القراءة *
“My Assignments” 
 
 
 
 
 
 
5.SeeSaw-تطبیق أو موقع ویب یمكن استخدامه للطالب إلكمال المهام اإلضافیة أو نشر 
 الصور / مقاطع الفیدیو لشيء ممتع قاموا به في المنزل. ** یرجى استخدام هذا الموقع
 .كمورد إضافي لممارسة إضافیة
 I .لتسجیل الدخول ، انقر فوق الزر أنا طالب وأدخل رمز النص. سیحتاج معلمك إلى إرسال رمز نصي فردي لطفلك  
am a Student. 

 مالحظة: ستنتهي صالحیة كود النص بعد ساعة واحدة. إذا انتهت صالحیتها ، فستحتاج إلى
 الحصول على رمز نصي مختلف. استمر في تسجیل الدخول لتجنب الحاجة إلى رمز مختلف في
  .كل مرة
 
 أو یمكنك أیًضا المسح الضوئي باستخدام موقع الویب المرتبط برمز(كیو ار) سیحتاج معلم طفلك إلى إعطائك هذا الرابط.
 .انظر الصورة أدناه للحصول على إرشادات حول كیفیة نشر الصور / مقاطع الفیدیو في ملفات الطالب
  مالحظة: في هذا الوقت ، فقط فصول السیدة غونز والسیدة هینسون تستخدم **
SeeSaw. 
 هویة الطالب: (اس) ورقم الغداء الخاص بك بدون مسافات مثل
: s1021044 
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 الكود النص: سلسلة من األحرف بأحرف كبیرة 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6.Brainpop Jr-موقع یحتوي على مقاطع فیدیو تعلیمیة للمفاهیم موضحة بلغة مناسبة لألطفال. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 randolphpop :اسم المستخدم
 mindpop :كلمة المرور
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