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 15/   6/  2021إلــى       13/  6/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 ) أ (   الثاني الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يتلو سورة الشمس تالوة سليمة

  يذكر فضل الصالة على النبي

 الطاعات التي تدخلنا الجنةيستنتج 

 

 يقرا الطالب قراءة جهرية صحيحة 
 

To recognize the new words  
To practice reading and writing sentences  
To understand a short story . 

Reading Anchor : Reading Anchor Book (Story ) Going to the fair . 
Practice reading Pages 119,120,121,122,123,124 

 

 االحد
 صفي

  اليوم األول
يذكر قصة الناقة وقوم ثمود مع سيدنا صالح عليه 

 السالم
 

  اليوم الثاني
 

يعرف فضل الصالة على النبي )صلى هللا عليه 
  (وسلم

 
 

  الثالثاليوم 
 

يستنتج الطاعات التي تدخلنا الجنة من اآليات 
واألحاديث الشريفة من درس )كل أمتي يدخلون 

 (الجنة
 

 مراجعة الالم الشمسية والالم القمرية 
Practice reading a story with your teacher ( A story from outside ) 
( At the Zoo ) 

  Liveworksheet  واجب

 االثنين
 قراءة قصص من منصة نهلة وناهل  صفي

Practice reading a story with your teacher ( A story from outside ) 
( Goldilocks  ) 
 

  Liveworksheet  واجب

 الثالثاء
 قراءة من خالل منصة نهلة وناهل  صفي

Practice reading a story with your teacher ( A story from outside ) 
( The singing beetle  ) 
 

 . Practice reading the story ( The singing beetle ) at home  واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب



 

QM-259-F3 
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 ) أ (  الثاني تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 والتكنولوجياالتصميم 

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

يوضح كيف نحصل على 

 الكهرباء

يطبق القدرة المعرفية في حل 

  أسئلة متنوعة عن الطاقة 

  يعد الطالب تجاوزيا بالفلسات

حل الطالب المسائل الكالمية باستخدام 

 استراتيجيات الحل

 التحقق -الحل  -التخطيط  -الفهم 

 

 

  
يدرك أهمية الرموز   

   الوطنية ودالالتها
 

 

 االحد
 صفي

  استكشاف الكهرباء

 452صفحة 
 درس دراهم 

حصة تربية أخالقية   
درس تطور الرموز  

 2الوطنية  
 

 

  واجباتي المنزلية  واجب

 االثنين
 صفي

  مراجعة 11الوحدة 
 467 -  464صفحة 

 781مراجعة مهارات الوحدة ص 

 

 ---  واجب

 الثالثاء
  مراجعة مهارات   تدريب على مهارات العلوم  صفي

 ---  واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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  15/ 6/  2021إلــى        13`/  6/  2021مــن     الخطة االسبوعية  
 (ب)    الثاني الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يتلو سورة الشمس تالوة سليمة

  يذكر فضل الصالة على النبي

 يستنتج الطاعات التي تدخلنا الجنة

 

 يقرأ الطالب قراءة جهرية صحيحة
 

To recognize the new words  
To practice reading and writing sentences  
To understand a short story . 
 

Reading Anchor : Reading Anchor Book (Story ) Going to the fair . 
Practice reading Pages 119,120,121,122,123,124 
 

 

 االحد
 صفي

  اليوم األول
سيدنا صالح عليه يذكر قصة الناقة وقوم ثمود مع 

 السالم
 

  اليوم الثاني
 

يعرف فضل الصالة على النبي )صلى هللا عليه 
  (وسلم

 
 

  اليوم الثالث
 

يستنتج الطاعات التي تدخلنا الجنة من اآليات 
واألحاديث الشريفة من درس )كل أمتي يدخلون 

 (الجنة
 
 

 "مفردات و تراكيب النص المعلوماتي "الحواس الخمس
Practice reading a story with your teacher ( A story from outside ) 
( At the Zoo ) 
 

 liveworksheet  واجب

 االثنين
 "النص المعلوماتي "الحواس الخمس صفي

Practice reading a story with your teacher ( A story from outside ) 
( Goldilocks  ) 
 

 liveworksheet  واجب

 الثالثاء
 صفي

 استماع: اتبع قلبك دائما
 
 

Practice reading a story with your teacher ( A story from outside ) 
( The singing beetle  ) 
 

 wordwall  واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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 ( ب) الثاني تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

يوضح كيف نحصل على 

  الكهرباء

يطبق القدرة المعرفية في حل 

    أسئلة متنوعة عن الطاقة

  يعد الطالب تجاوزيا بالفلسات

باستخدام حل الطالب المسائل الكالمية 

 استراتيجيات الحل

 التحقق -الحل  -التخطيط  -الفهم 

 

 

 

يدرك أهمية الرموز  
   الوطنية ودالالتها

  

 

 االحد
 صفي

  استكشاف الكهرباء 

  452صفحة 
  درس دراهم

حصة تربية أخالقية درس  
 2تطور الرموز الوطنية 

 

 واجباتي المنزلية   واجب

 االثنين
 صفي

     مراجعة 11الوحدة 
    467 -  464صفحة 

 781مراجعة مهارات الوحدة ص 

 

 

 -----  واجب

 الثالثاء
 مراجعة مهارات  تدريب على مهارات العلوم  صفي

 ----  واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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  15/  6/   2021إلــى       13/    6/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 ( ج)    الثاني الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يتلو سورة الشمس تالوة سليمة

  يذكر فضل الصالة على النبي

 يستنتج الطاعات التي تدخلنا الجنة

 

 يقرا الطالب قراءة جهرية صحيحة
 

To recognize the new words  
To practice reading and writing sentences  
To understand a short story . 
 

Reading Anchor : Reading Anchor Book (Story ) Going to the fair . 
Practice reading Pages 119,120,121,122,123,124 
 

 

 االحد
 صفي

  اليوم األول
يذكر قصة الناقة وقوم ثمود مع سيدنا صالح عليه 

 السالم
 

  اليوم الثاني
 

يعرف فضل الصالة على النبي )صلى هللا عليه 
  (وسلم

 
 

  اليوم الثالث
 

يستنتج الطاعات التي تدخلنا الجنة من اآليات 
واألحاديث الشريفة من درس )كل أمتي يدخلون 

 (الجنة
 
 

 "المعلوماتي "الحواس الخمسمفردات و تراكيب النص 
 

Practice reading a story with your teacher ( A story from outside ) 
( At the Zoo ) 
 

 liveworksheet  واجب

 االثنين
 صفي

 "النص المعلوماتي "الحواس الخمس
 

Practice reading a story with your teacher ( A story from outside ) 
( Goldilocks  ) 
 

 liveworksheet  واجب

 الثالثاء
 صفي

 استماع: اتبع قلبك دائما
 
 

Practice reading a story with your teacher ( A story from outside ) 
( The singing beetle  ) 
 

 wordwall  واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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 ))ج  الثاني الصف والشعبة :تابع 

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

يوضح كيف نحصل على 

  الكهرباء

  

يطبق القدرة المعرفية في حل 

    أسئلة متنوعة عن الطاقة

  يعد الطالب تجاوزيا بالفلسات

الطالب المسائل الكالمية باستخدام حل 

 استراتيجيات الحل

 التحقق -الحل  -التخطيط  -الفهم 

 
يدرك أهمية الرموز  

   الوطنية ودالالتها
  

 

 

 االحد
 صفي

     استكشاف الكهرباء

   452صفحة 

 استراتيجية حل المسائل 

 

حصة تربية أخالقية درس  
 2تطور الرموز الوطنية 

 

 

 .........   واجب

 االثنين
 صفي

        مراجعة  11الوحدة     
 467 -  464صفحة 

 781مراجعة مهارات الوحدة ص 

 

 .........   واجب

 الثالثاء
 مراجعة مهارات   تدريب على مهارات العلوم  صفي

 ........   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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  6/15 /  2021إلــى        13/  6/  2021مــن     الخطة االسبوعية  
 (  د )  الثاني الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يتلو سورة الشمس تالوة سليمة

  يذكر فضل الصالة على النبي

 الجنةيستنتج الطاعات التي تدخلنا 

 

 يقرا الطالب قراءة جهرية صحيحة
 

To recognize the new words  
To practice reading and writing sentences  
To understand a short story . 
 

Reading Anchor : Reading Anchor Book (Story ) Going to the fair . 
Practice reading Pages 119,120,121,122,123,124 
 

 

 االحد
 صفي

  اليوم األول
يذكر قصة الناقة وقوم ثمود مع سيدنا صالح عليه 

 السالم
 

  اليوم الثاني
 

يعرف فضل الصالة على النبي )صلى هللا عليه 
  (وسلم

 
 

  الثالثاليوم 
 

يستنتج الطاعات التي تدخلنا الجنة من اآليات 
واألحاديث الشريفة من درس )كل أمتي يدخلون 

 (الجنة
 
 

 "مفردات و تراكيب النص المعلوماتي "الحواس الخمس
 

Practice reading a story with your teacher ( A story from outside ) 
( At the Zoo ) 
 

 liveworksheet  واجب

 االثنين
 صفي

 "النص المعلوماتي "الحواس الخمس
 

Practice reading a story with your teacher ( A story from outside ) 
( Goldilocks  ) 
 

 liveworksheet  واجب

 الثالثاء
 صفي

 استماع: اتبع قلبك دائما
 
 

Practice reading a story with your teacher ( A story from outside ) 
( The singing beetle  ) 
 

 wordwall  واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب



 

QM-259-F3 
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  ))د الثاني تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 التعلمنواتج 
 
 

 الــيـــوم

يوضح كيف نحصل على 

  الكهرباء

  

يطبق القدرة المعرفية في حل 

    أسئلة متنوعة عن الطاقة

  يعد الطالب تجاوزيا بالفلسات

حل الطالب المسائل الكالمية باستخدام 

 استراتيجيات الحل

 التحقق -الحل  -التخطيط  -الفهم 

يدرك أهمية الرموز   
   ودالالتهاالوطنية  

 

 

 االحد
 صفي

     استكشاف الكهرباء

 452صفحة 

 استراتيجية حل المسائل 

 

حصة تربية أخالقية درس  
 2تطور الرموز الوطنية 

 
 

 

 .......   واجب

 االثنين
 صفي

          مراجعة 11الوحدة        
 467 -  464صفحة 

 781مراجعة مهارات الوحدة ص 

 

 .......   واجب

 الثالثاء
 مراجعة مهارات  تدريب على مهارات العلوم  صفي

 ........   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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  6/15/   2021إلــى        13 /  6/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 (  هـ)   الثاني الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يتلو سورة الشمس تالوة سليمة

  يذكر فضل الصالة على النبي

 يستنتج الطاعات التي تدخلنا الجنة

 

 يقرا الطالب قراءة جهرية صحيحة
 

To recognize the new words  
To practice reading and writing sentences  
To understand a short story . 
 

Reading Anchor : Reading Anchor Book (Story ) Going to the fair . 
Practice reading Pages 119,120,121,122,123,124 
 

 

 االحد
 صفي

  اليوم األول
سيدنا صالح عليه يذكر قصة الناقة وقوم ثمود مع 

 السالم
 

  اليوم الثاني
 

يعرف فضل الصالة على النبي )صلى هللا عليه 
  (وسلم

 
 

  اليوم الثالث
 

يستنتج الطاعات التي تدخلنا الجنة من اآليات 
واألحاديث الشريفة من درس )كل أمتي يدخلون 

 (الجنة
 
 

 "مفردات و تراكيب النص المعلوماتي "الحواس الخمس
 

Practice reading a story with your teacher ( A story from outside ) 
( At the Zoo ) 
 

 liveworksheet  واجب

 االثنين
 صفي

 "النص المعلوماتي "الحواس الخمس
 

Practice reading a story with your teacher ( A story from outside ) 
( Goldilocks  ) 
 

 liveworksheet  واجب

 الثالثاء
 صفي

 استماع: اتبع قلبك دائما
 
 

Practice reading a story with your teacher ( A story from outside ) 
( The singing beetle  ) 
 
 

 wordwall  واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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 )) هـ الثاني تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

يوضح كيف نحصل على 

  الكهرباء

  

يطبق القدرة المعرفية في حل 

    أسئلة متنوعة عن الطاقة

  يعد الطالب تجاوزيا بالفلسات

الكالمية باستخدام حل الطالب المسائل 

 استراتيجيات الحل

 التحقق -الحل  -التخطيط  -الفهم 

يدرك أهمية الرموز   
   الوطنية ودالالتها

 

 

 االحد
 صفي

     استكشاف الكهرباء

 452صفحة 

 استراتيجية حل المسائل 

 

حصة تربية أخالقية درس  
 2تطور الرموز الوطنية 

 
 

 

 ..........   واجب

 االثنين
 صفي

          مراجعة 11الوحدة        
 467 -  464صفحة 

 781مراجعة مهارات الوحدة ص 

 

 .........   واجب

 الثالثاء
 صفي

 تدريب على مهارات العلوم 
 

 مراجعة مهارات 

 ..........   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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  15/  6/   2021إلــى        13 /  6/ 2021مــن     االسبوعيةالخطة 
 (  و)    الثاني الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يتلو سورة الشمس تالوة سليمة

  يذكر فضل الصالة على النبي

 يستنتج الطاعات التي تدخلنا الجنة

 

  قراءة جهرية سليمةيقرأ 
 يحدد العناصر الفنية للقصة

 

To recognize the new words  
To practice reading and writing sentences  
To understand a short story. 

Reading Anchor : Reading Anchor Book (Story ) Going to the fair . 
Practice reading Pages 119,120,121,122,123,124 

 االحد
 صفي

  اليوم األول
يذكر قصة الناقة وقوم ثمود مع سيدنا صالح عليه 

 السالم
 

  اليوم الثاني
 

يعرف فضل الصالة على النبي )صلى هللا عليه 
  (وسلم

 
 

  الثالثاليوم 
 

يستنتج الطاعات التي تدخلنا الجنة من اآليات 
واألحاديث الشريفة من درس )كل أمتي يدخلون 

 (الجنة
 
 

 قصة خارجية من منصة نهلة و ناهل
Practice reading a story with your teacher ( A story from outside ) 
 

 أكتب العناصر الفنية للقصة على دفتر النسخ واجب
Live worksheet 
 

 االثنين
 قصة خارجية من منصة نهلة و ناهل صفي

Practice reading a story with your teacher ( A story from outside ) 
 

 .........................… واجب
Live worksheet 
 

 الثالثاء
 (حروف الجر و حروف العطف )تعزيز صفي

Practice reading a story with your teacher ( A story from outside ) 
 

  واجب
Live worksheet 
 

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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 )) و الثاني تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 التعلمنواتج 
 
 

 الــيـــوم

يوضح كيف نحصل على 

  الكهرباء

  

يطبق القدرة المعرفية في حل 

    أسئلة متنوعة عن الطاقة

 

يحل الطالب المسائل الكالمية باستخدام 

 استراتيجيات الحل

 التحقق -الحل  -التخطيط  -الفهم 

 
يدرك أهمية الرموز   

   الوطنية ودالالتها
 

 

 االحد
 صفي

     استكشاف الكهرباء

 452صفحة 

 استراتيجية حل المسائل 

 

حصة تربية أخالقية درس  
 2تطور الرموز الوطنية 

 

 

  واجب
 الواجبات المنزلية 

 

 االثنين
 صفي

          مراجعة 11الوحدة        
 467 -  464صفحة 

 781مراجعة مهارات الوحدة ص 

 

 ------  واجب

 الثالثاء
 تدريب على مهارات العلوم  صفي

 تدريب على مهارات الرياضيات       
 

 -------  واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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  15/ 6/  2021إلــى        13/    6/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 (  ز )   الثاني الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية اإلسالمية التربية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 يتلو سورة الشمس تالوة سليمة

  يذكر فضل الصالة على النبي

 يستنتج الطاعات التي تدخلنا الجنة

 

 يقرأ القصة قراءة جهرية سليمة
 يحدد العناصر الفنية للقصة

 

To recognize the new words  
To practice reading and writing sentences  
To understand a short story. 

Reading Anchor : Reading Anchor Book (Story ) Going to the fair . 
Practice reading Pages 119,120,121,122,123,124 

 االحد
 صفي

  اليوم األول
الناقة وقوم ثمود مع سيدنا صالح عليه يذكر قصة 

 السالم
 

  اليوم الثاني
 

يعرف فضل الصالة على النبي )صلى هللا عليه 
  (وسلم

 
 

  اليوم الثالث
 

يستنتج الطاعات التي تدخلنا الجنة من اآليات 
واألحاديث الشريفة من درس )كل أمتي يدخلون 

 (الجنة
 
 

 قصة خارجية من منصة نهلة و ناهل
Practice reading a story with your teacher ( A story from outside ) 
 

 أكتب العناصر الفنية للقصة على دفتر النسخ واجب
Live worksheet 
 

 االثنين
 قصة خارجية من منصة نهلة و ناهل صفي

Practice reading a story with your teacher ( A story from outside ) 
 

 ....................… واجب
Live worksheet 
 

 الثالثاء
 (حروف الجر و حروف العطف )تعزيز صفي

Practice reading a story with your teacher ( A story from outside ) 
 

  واجب
Live worksheet 
 

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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  )) ز الثاني والشعبة :تابع الصف 

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

يوضح كيف نحصل على 

  الكهرباء

  

يطبق القدرة المعرفية في حل 

    أسئلة متنوعة عن الطاقة

 

باستخدام يحل الطالب المسائل الكالمية 

 استراتيجيات الحل

 التحقق -الحل  -التخطيط  -الفهم 

 

 
يدرك أهمية الرموز   

   الوطنية ودالالتها
 

 

 االحد
 استراتيجية حل المسائل  ............................. صفي

حصة تربية أخالقية درس  
 2تطور الرموز الوطنية 

 

 

 الواجبات المنزلية   واجب

 االثنين
 صفي

     استكشاف الكهرباء

 452صفحة 

 
 781مراجعة مهارات الوحدة ص 

 -------  واجب

 الثالثاء
 صفي

 تدريب على مهارات العلوم        
 

 
 

 تدريب على مهارات الرياضيات       
 

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب

 


