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 الخطة األسبوعیة للصف الثاني

Grade One Weekly Plan (2 A )    

 من  تاریخ  6 / 7/ 1441 هــ  إلى 10/ 7/ 1441هـ

 
 یبدأ طالب الصف الثاني في الفصل الدراسي الثاني بوحدة االستقصاء الخامسة وهي: كیف یعمل العالم  ومن خالل هذه الوحدة ، سیقوم الطالب بتطویر المهارات والمواقف والمعرفة

 والتفكیر بأنفسهم وطرح األسئلة لیصبحوا متعلمین مدى الحیاة.

  كیف یعمل العالم

 استقصاء في العالم الطبیعي وقوانینه ، والتفاعل بین العالم الطبیعي ( الفیزیائي والبیولوجي ) والمجتمعات البشریة وكیفیة تطبیق البشر لفهمهم للمبادئ العلمیة وأثر التقدم العلمي
  والتكنولوجي على المجتمع وعلى البیئة

 ا لفكرة المركزیة                  
  تغیرات المادة من حولنا تخدم احتیاجاتنا                                                                 المفاهیم الرئیسیة: الشكل  – االرتباط – التغییر
 خطوط البحث :                                                                                             المفاهیم ذات الصلة:     الخصائص - العالقات

 یتكون العالم من خصائص مختلفة للمادة ( الشكل )                                                    المهارات :  التفكیر - التواصل - البحثیة - االجتماعیة
  تتغیر المادة من حالة إلى أخرى ( التغییر)                                                               سمات المتعلم:  مطلع - متسائل

  تمتزج المواد مع بعضها فینتج عنها مواد مختلفة ( االرتباط )
   



       -  الخط األول :  یتكون العالم من خصائص مختلفة للمادة ( الشكل )

 
 الواجب المنزلي:

 ابحثي عن خصائص المادة و سجلي نتائج بحثك في دفتر التأمالت .
 
 

 
  



 

 األحد الواجب المنزلي

ًدا . َوَقَف َأَماَم َخاِلٍد َو   التراكیب اللغویة ( أستخدم + أحول ) + إمالء اختباري ( َخَرَج َصاِحُب اْلَمْنِزِل َغاِضًبا ُمَتوعِّ
 َسَأَلُه : َمْن َكَسَر ُزَجاَج النَّاِفَذِة ؟ َخاِلٌد : َأَنا َكَسْرُتُه ، َفَقْد َرَمْیُت اْلُكَرَة َعاِلًیا )

 لغتي

 ریاضیات  اختبار منتصف الفصل المراجعة التراكمیة

-Reading evaluation in 
fluency book passage 5 

Language book P.140-141 Let’s have a picnic ! 

New words:picnic- biscuits-juice-summertime 

English 

 تربیة أسریة  األطعمة المفیدة 

 تربیة اسالمیة القرآن : سورة اإلنفطار 19-15 

 صحتي ارتداء الزي الریاضي 

 

 األثنین الواجب المنزلي

 لغتي  أعبر + تقییم الدرس ( قراءة الدرس قراءة صحیحة و مسترسلة ) 

 ریاضیات قراءة األعداد حتى 1000 وكتابتها 14-15-16-17



-Read Fluency 
passage twice a day 
and record WCPM 
(words correct per 
minute) Passage (6) 

Complete reading P.140 -141 English 

  فنیة  كراسة + مریلة 

 Action Drama 

 تربیة اسالمیة تقییم سورة اإلنفطار 19-15 

 

 الثالثاء الواجب المنزلي

 التقویم التجمیعي + تقییم على المهارات التالیة ( التاء المفتوحة و المربوطة  و الهاء - إال اإلستثناء - األسماء 
 الممدودة )

 لغتي

 ریاضیات مقارنة األعداد 23-24-25-26-27-28

-Read Fluency 
passage twice a day 
and record WCPM 
(words correct per 
minute) Passage (6) 

Practice book P.114 

Language book P.142 Reading and understanding  English 



 علوم المواد السائلة و الغازیة 

 تربیة اسالمیة سورة التكویر 6-1 

 

 األربعاء الواجب المنزلي

 لغتي الوحدة السابعة : اتصاالت و مواصالت ( نشاطات التهیئة ) 

 ریاضیات ترتیب األعداد 12-13-14-15-16-17

-Read Fluency 
passage twice a day 
and record WCPM 
(words correct per 
minute) Passage (6) 

Practice book P.115 

Language book P.143 Working with words  

Dictation :The sun is hot . 

Do you like orange juice? 

English 

 تربیة اسالمیة تقییم سورة التكویر 6-1 

 Project execution Maker space 

 

 الخمیس الواجب المنزلي



 لغتي  نص اإلستماع 

 ریاضیات األنماط العددیة (1) 20-21-22-23

-Pick a story of your 
interest and write about 
it in your reading log. 

Language book P.144 Grammar  

Structure :use of to like ex.She likes cake . I like grapes. 

English 

 علوم تابع المواد السائلة و الغازیة 

 تربیة اسالمیة سورة التكویر 13-7 

practice at home Unit 5                Lesson : using publisher  

Vocabulary: publisher - parts 

 حاسب

  

 فعالیات األسبوع 

 تذكیر 

 

 

 

 



 


