
 

 
 

  الخطة األسبوعیة للصف الثاني

Grade One Weekly Plan (2 B )    

 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

 الفكرة 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 )

  تتغیر المادة من حالة إلى أخرى ( التغییر)

 تمتزج المواد مع بعضها لینتج عنها مواد مختلفة ( االرتباط )

 المهارات :

  التفكیر - التواصل - البحثیة - االجتماعیة

  سمات المتعلم :  مطلع - متسائل

       -  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

 لغتي  نشید الحاسوب + إمالء اختباري 

 ریاضیات  قراءة األعداد حتى  1000 وكتابتها 

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

Unit (16): Fluency - A picnic by the river - P. 38+39 
New words: biscuit – box – cakes – chicken – grapes – orange 
juice – picnic – sandwiches-waterfall 
Structure: (Present simple) She/he/it ____ likes\ She likes apples. 
they/we/you/I ____ like \ I like grapes. 

English 

 علوم  السوائل والغازات 

  قرآن  سورة اإلنفطار من ( 11- 15 ) + تقییم اآلیات السابقة 

  فنیة  بیئتنا النظیفة - أرجو من صغیرتي إحضار علبة كرتونیة فارغة 

 Action دراما 

 

 

 



 االثنین الواجب المنزلي

 لغتي  الدرس األول الجمل والسیارة + أجیب  الواجب كتابة الدرس في الملزمة

 ریاضیات مقارنة األعداد 

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

Unit (16): Reading - A picnic by the river 
Language book P. 104-141 
New words: Summertime-cool-basket- uncle-auntie 

English 

 علوم  اختبار الفصل التاسع 

  دین  توحید دعوة الرسول صلى اهللا علیه وسلم 

 قرآن سورة االنفطار من آیة ( 16 - 19) + تقییم اآلیات من (11- 15) 

 practice at home Unit 5       -         Lesson : using publisher -  Vocabulary: publisher - parts حاسب 

 

 الثالثاء الواجب المنزلي

 



 أنمي لغتي  + أقرأ وأالحظ +إمالء اختباري 

 

 لغتي

 ریاضیات  ترتیب األعداد 

Read Fluency passage twice a 
day and record WCPM (words 
correct per minute) Passage (6) 
Practice book: P. 114 

Unit (16): Reading & Understanding + Working with words 
A picnic by the river - Language book p 142-143 
New words: Summertime-cool-basket- uncle-auntie 

English 

  قرآن  سورة التكویر  من (1 - 4) + تقییم اآلیات ( 16-19) من سورة االنفطار 

  أسریة  آداب الطعام 

 

 

 األربعاء الواجب المنزلي

 لغتي أستخرج من النص +  اكتب  (امالء منظور ) + أستخدم 

 ریاضیات  األنماط العددیة 

 



-Read Fluency passage twice a 
day and record WCPM (words 
correct per minute) Passage (6) 
-Practice book: P. 115 

:Dictation:اإلمالء لیوم األربعاء 
She likes apples. 
He likes grapes. 
They like cakes. 

Unit (16): Sentence building + Listening 
A picnic by the river - Language book P. 143 
Structure: (Singular-- plural) 
one book----three books  
one apple---four apples 

English 

  قرآن  سورة التكویر (5- 8) + تقییم اآلیات ( 1-4 ) من سورة التكویر 

 Project execution Maker space 

 

 

 الخمیس الواجب المنزلي

 لغتي  أحول +  أعبر  + امالء غیر محدد الخط  ص100

 ریاضیات  تابع األنماط العددیة 

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

Science (Pupil’s book) - How things feel - P. 60-63 
Social book - Our Earth - P. 114-117 
 

English 

 قرآن  سورة التكویر من اآلیة ( 9- 13) + تقییم اآلیات (5-8) من سورة التكویر 

 



  ریاضة  ارتداء الزي الریاضي 

  

  

 

 

 



 

 


