
 

 
 

  الخطة األسبوعیة للصف الثاني

Grade One Weekly Plan (2C )    

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

 كیف یعمل العالم

 استقصاء في العالم الطبیعي وقوانینه،والتفاعل بین العالم الطبیعي والمجتمعات البشریة وكیفیة تطبیق البشر لفهمهم للمبادئ العلمیة ، وأثر التقدم العلمي والتكنولوجي على المجتمع
 والبیئة.

 الفكرة المركزیة  :
 تغیرات المادة من حولنا تخدم احتیاجاتنا.

 خطوط البحث                                                                                           المفاهیم الرئیسیة:
      1/یتكون العالم من خصائص مختلفة للمادة (الشكل)                                        الشكل / التغییر /االرتباط

 2/تتغیر المادة من حالة إلى اخرى (التغییر)
   3/تمتزج المواد مع بعضها لینتج عنها مواد مختلفة(االرتباط)



 

  

 الواجب المنزلي:
 

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

 
 

 

 

  



 

 األحد الواجب المنزلي

 لغتي أجیب و أنمي لغتي + إمالء منظور 

 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 

 أسریة األطعمة المفیدة ( إحضار وجبة إفطار خاصة للطالبة بحیث تكون صحیة ومتكاملة ) 

             قرآن سورة االنفطار من 8/5 

 

 األثنین الواجب المنزلي

 لغتي األداء القرائي + التراكیب اللغویة 

 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 

 قرآن تقییم الجزء السابق 

 فنیة إحضار الوان فلوماستر 

 Action Drama 

 

 الثالثاء الواجب المنزلي

ْحَراء التَّي ُتذِكُر   تابع التراكیب اللغویة+ إمالء اختباري( َال َتْحَزن َیا َصِدیِقي ، َفَماِزْلَت َسِفیَنَة الصَّ
 النَّاَس َبَعَظَمِة اْلَخاِلُق )

 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 

 علوم المادة السائلة ( إحضار حلیب أو عصیر خاص للدرس، مع التنویه للطالبة بذلك) 

 صحتي ارتداء الزي الریاضي 

 قرآن سورة االنفطار 12/9 



 

 األربعاء الواجب المنزلي

 لغتي الخط + مهام أدائیة في دفتر التأمالت 

 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 

 علوم  المادة الغازیة 

 قرآن تقییم الجزء السابق 

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

 

            حاسب

 

 الخمیس الواجب المنزلي



 لغتي التعبیر 

 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 

 دین  توحید : لماذا أرسل اهللا النبي 

               قرآن سورة االنفطار 16/13 

 Project execution Maker Space 

  

 

 فعالیات األسبوع حقیبة النشاط التجارب العلمیة

 تذكیر 

 



 


