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    23/   9/  2021إلــى       19/  9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  )) أ  ثاني: الصف والشعبة

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 )شيء درنه من يبقى هل) شريف حديث الوضوء فضل يعرف
 

 الحديث وفق والصالة الجاري  النهر من االغتسال بين الشبه وجه يذكر
 الشريف

 
 مخلوقاته خالل من( الخبير اللطيف)تعالى هللا صفات على يستدل

  يقرأ قراءة جهرية صحيحة
  يميز بين أنواع النصوص األدبية

1. To recognize the new words. 
2. To practice reading and writing. 
3. To understand a short story. 

Reading : Reading Anchor Book /story /PIZZA/Practice reading the 
story … Pages 8,9,10,11,( At school ) 

Writing: Writing Anchor Book /Nouns and Verbs /Practice writing and 
coloring Pages 6 and 7 (At school). 

 االحد
 صفي

 اليوم األول
قراءة الحديث الشريف) هل يبقى من درنه شيء( وشرح معاني 

  الكلمات
 الواجب

  حفظ الحديث الشريف )هل يبقى من درنه شيء ( صفحة
  الكلماتوحفظ معاني 78رقم 

 
  اليوم الثاني

شرح الحديث الشريف)هل يبقى من درنه شيء( مع ذكر فضل 
  الوضوء
  الواجب

( أجب عن األسئلة اآلتية 83كتاب الطالب حل النشاط صفحة رقم )
1،2،3،4  

 
  اليوم الثالث

 مخلوقاته خالل من( الخبير اللطيف)تعالى هللا صفات على يستدل
  الواجب

 1،2( 32قم)كتاب النشاط صفحة ر

  !نشيد ما أطيب التفاح 

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 10 /Page 10 
Activity Book /Lesson 10/Page 10 

 liveworksheet  حفظ النشيد واجب

 االثنين
 ) نص االستماع) كروان اإلذاعة صفي

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 10 /Page 11 
Activity Book /Lesson 10/Page 11 

  Activity Book Page 11/ Homework to be continued  واجب

 الثالثاء
 صفي

مناقشة الوحدة الثانية 
 )ابتسم(+المفردات والتراكيب

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 12 /Page 12 
Activity Book /Lesson 12/Page 12 

  Activity Book Page 12 /Homework to be continued  توظيف أربع مفردات في جمل مفيدة واجب

 األربعاء
 )قصة تكشيرة )قراءة ومناقشة صفي

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 13 /Page 13 
Activity Book /Lesson 13/Page 13 

 Activity Book /Lesson 13 /Page 13  نسخ أول فقرة من قصة تكشيرة واجب

 الخميس
  متابعة قصة تكشيرة صفي

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 14 /Page 14 
Activity Book /Lesson 14/Page 14 

 .Make a video while you read the story (PIZZA) send it to me on teams  قراءة قصة تكشيرة واجب
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  )) أ  ثاني والشعبة :تابع الصف 

 والتكنولوجياالتصميم  الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية الرياضيات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

يوضح طرائق تصنيف   ❖

 الحيوانات الى مجموعات

يقارن بين الحيوانات الفقارية  ❖

 والحيوانات الالفقارية

يستخدم الطالب حقائق الجمع للطرح 

 والعكس

الناقص باستخدام يوجد الحد الجمعي -

  الحقائق المترابطة

 حل مسائل مختلفة عن الجمع والطرح

  يقارن بين المهن قديما و حديثا*
 يفسر المفاهيم و المصطلحات *

 ) الحاجات و الرغبات )
يفهم وجوب معاملة اآلخرين كما يحبون  *

 أن يعاملوا 

 

• Identify national practices that 
contribute to a sustainable 
society.  

• Identify community practices 
that contribute to a sustainable 
society. 

 االحد
 صفي

  مراجعة 2الوحدة 

 53الى 50صفحة  
 الربط بين الجمع والطرح

  الحصة األولى 
سالمة  دراسات اجتماعية كتاب سلسلة 
  متابعة درس ثمار االتحاد 

 
  الحصة الثانية

دراسات اجتماعية كتاب سلسلة سالمة  
  درس حاجاتي و رغباتي 

 
  الحصة الثالثة 

  تربية أخالقية درس كيف تحب أن تعامل 
 

واجب دراسات اجتماعية كتاب النشاط  
 37سلسلة سالمة صفحة 

 
Period 1 : 

Unit 1 Review  
SB: Page 1-16 

AB: Page 12-14 
 

Period 2 : 
Unit 2 : Our Planet 

pollution 
SB: Page 17-18 
AB: Page 15-16 

 
 
 
 

 ------   واجب

 االثنين
 صفي

يستكشف ما الطريقة التي تصنف بها 
  الحيوانات

 61-58صفحة 
 تابع الربط بين الجمع والطرح

  واجب
 74_73صفحة 

 الثالثاء
 صفي

  الالفقارية الحيوانات بعض انواع ما
 63-62 صفحة

 الحدود الجمعية الناقصة

 --------------- 64ص مرئي خمل واجب

 األربعاء

 صفي
  فكر وتحدث واكتب

 65صفحة 
 تابع الحدود الجمعية الناقصة

 

 80_79صفحة   واجب

 

 الخميس
 عائلة الحقائق  صفي

 

  واجب
 86-85صفحة 
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 23/   9 /  2021إلــى      19/    9/ 2021مــن     االسبوعيةالخطة 
 (ب )   ثانيصف والشعبة: ال

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 
 )شيء درنه من يبقى هل) شريف حديث الوضوء فضل يعرف

 
 وفق والصالة الجاري  النهر من االغتسال بين الشبه وجه يذكر

 الشريف الحديث
 

 مخلوقاته خالل من( الخبير اللطيف)تعالى هللا صفات على يستدل

  يقرأ قراءة جهرية صحيحة
 

 يميز بين أنواع النصوص األدبية

1. To recognize the new words. 
2. To practice reading and writing . 
3. To understand a short story. 

Reading : Reading Anchor Book /story /PIZZA/Practice reading the story  
Pages 8,9,10,11,( At school ) 

Writing: Writing Anchor Book /Nouns and Verbs /Practice writing and 
coloring Pages 6 and 7 (At school). 

 االحد
 صفي

 اليوم األول
قراءة الحديث الشريف) هل يبقى من درنه شيء( وشرح 

  معاني الكلمات
 الواجب

  حفظ الحديث الشريف )هل يبقى من درنه شيء ( صفحة
  الكلماتوحفظ معاني 78رقم 

 
  اليوم الثاني

شرح الحديث الشريف)هل يبقى من درنه شيء( مع ذكر فضل 
  الوضوء

 
  الواجب

( أجب عن األسئلة 83كتاب الطالب حل النشاط صفحة رقم )
  1،2،3،4اآلتية 

 
  اليوم الثالث

 مخلوقاته خالل من( الخبير اللطيف)تعالى هللا صفات على يستدل
  الواجب

 1،2( 32رقم)كتاب النشاط صفحة 

 !نشيد ما أطيب التفاح 

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 10 /Page 10 
Activity Book /Lesson 10/Page 10 

 liveworksheet حفظ النشيد واجب

 االثنين
 ) نص االستماع) كروان اإلذاعة صفي

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 10 /Page 11 
Activity Book /Lesson 10/Page 11 

 Activity Book Page 11/ Homework to be continued ....................... واجب

 الثالثاء
 صفي

)ابتسم(+المفردات مناقشة الوحدة الثانية 
 والتراكيب

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 12 /Page 12 
Activity Book /Lesson 12/Page 12 

 Activity Book Page 12 /Homework to be continued توظيف أربع مفردات في جمل مفيدة واجب

 األربعاء
 )تكشيرة )قراءة ومناقشةقصة  صفي

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 13 /Page 13 
Activity Book /Lesson 13/Page 13 

  Activity Book /Lesson 13 /Page 13 /Homework to be continued نسخ أول فقرة من قصة تكشيرة واجب

 الخميس
 متابعة قصة تكشيرة صفي

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 14 /Page 14 
Activity Book /Lesson 14/Page 14 

 Make a video while you read the story(  PIZZA ) send it to me on teams قراءة قصة تكشيرة واجب
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 ))ب  ثانيتابع الصف والشعبة : 

 التصميم والتكنولوجيا الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية الرياضيات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم 

يوضح طرائق تصنيف  ❖

 الحيوانات الى مجموعات

يقارن بين الحيوانات  ❖

الفقارية والحيوانات 

 الالفقارية

 يستخدم الطالب حقائق الجمع للطرح والعكس

يوجد الحد الجمعي الناقص باستخدام الحقائق -

  المترابطة

 حل مسائل مختلفة عن الجمع والطرح

  يقارن بين المهن قديما و حديثا*
 يفسر المفاهيم و المصطلحات *

 ) الحاجات و الرغبات )
معاملة اآلخرين كما  يفهم وجوب *

 يحبون أن يعاملوا 
 

 

• Identify national practices 
that contribute to a 
sustainable society.  

• Identify community practices 
that contribute to a 
sustainable society. 

 

 االحد
 صفي

  مراجعة 2الوحدة 

 53الى 50صفحة  

 الربط بين الجمع والطرح 

  الحصة األولى  
دراسات اجتماعية كتاب سلسلة  
  سالمة متابعة درس ثمار االتحاد 

 
  الحصة الثانية

دراسات اجتماعية كتاب سلسلة  
  سالمة درس حاجاتي و رغباتي 

 
  الحصة الثالثة 

تربية أخالقية درس كيف تحب أن  
  تعامل
 

واجب دراسات اجتماعية كتاب  
 37النشاط سلسلة سالمة صفحة 

 

 
Period 1 : 

Unit 1 Review  
SB: Page 1-16 

AB: Page 12-14 
 

Period 2 : 
Unit 2 : Our Planet 

pollution 
SB: Page 17-18 
AB: Page 15-16 

 
 
 
 

 ------------   واجب

 االثنين

 صفي
يستكشف ما الطريقة التي تصنف بها  

  الحيوانات
 61-58صفحة 

 تابع الربط بين الجمع والطرح 

 

 74_73صفحة   واجب

 الثالثاء
 صفي

 الحيوانات بعض انواع ما
   الالفقارية

 63-62 صفحة
 الحدود الجمعية الناقصة 

 ------------- 64ملخص مرئي  واجب

 األربعاء
 صفي

  فكر وتحدث واكتب
 65صفحة 

 تابع الحدود الجمعية الناقصة 

 

 80_79صفحة   واجب

 الخميس
 الحقائق عائلة   صفي

 86- 85صفحة   واجب
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 23/   9 /  2021إلــى      19/    9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 (ج )   ثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 
 )شيء درنه من يبقى  هل) شريف حديث الوضوء  فضل يعرف

 
 وفق والصالة الجاري النهر من االغتسال بين الشبه وجه  يذكر

 الشريف  الحديث
 

 مخلوقاته  خالل من( الخبير اللطيف)تعالى هللا  صفات على يستدل

  يقرأ قراءة جهرية صحيحة
 يميز بين أنواع النصوص األدبية 

1. To recognize the new words. 
2. To practice reading and writing . 
3. To understand a short story. 

Reading: Reading Anchor Book /story /PIZZA/Practice reading the 
story... Pages 8,9,10,11,( At school ) 

Writing: Writing Anchor Book /Nouns and Verbs /Practice writing and 
coloring Pages 6 and 7 (At school). 

 االحد
 صفي

 اليوم األول 
قراءة الحديث الشريف) هل يبقى من درنه شيء( وشرح معاني  

  الكلمات
 الواجب 

  حفظ الحديث الشريف )هل يبقى من درنه شيء ( صفحة
  الكلماتوحفظ معاني 78رقم 

 
  اليوم الثاني

شرح الحديث الشريف)هل يبقى من درنه شيء( مع ذكر فضل 
  الوضوء
  الواجب

( أجب عن األسئلة 83كتاب الطالب حل النشاط صفحة رقم )
  1،2،3،4اآلتية 

 
  اليوم الثالث

 مخلوقاته  خالل من( الخبير اللطيف)تعالى هللا  صفات على يستدل
  الواجب

 1،2( 32قم)كتاب النشاط صفحة ر

 !نشيد ما أطيب التفاح 

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 10 /Page 10 
Activity Book /Lesson 10/Page 10 

 liveworksheet حفظ النشيد  واجب

 االثنين
 (  نص االستماع) كروان اإلذاعة صفي

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 10 /Page 11 
Activity Book /Lesson 10/Page 11 

 Activity Book Page 11/ Homework to be continued  واجب

 الثالثاء
 صفي

ثانية  مناقشة الوحدة ال 
 ب )ابتسم(+المفردات والتراكي 

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 12 /Page 12 
Activity Book /Lesson 12/Page 12 

 Activity Book Page 12 /Homework to be continued توظيف أربع مفردات في جمل مفيدة  واجب

 األربعاء
 )قصة تكشيرة )قراءة ومناقشة صفي

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 13 /Page 13 
Activity Book /Lesson 13/Page 13 

 واجب
 نسخ أول فقرة من قصة تكشيرة 

 
Activity Book /Lesson 13 /Page 13 /Homework to be continued 

 الخميس
  الطالبمتابعة قصة تكشيرة من كتاب  صفي

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 14 /Page 14 
Activity Book /Lesson 14/Page 14 

 Make a video while you read the story(  PIZZA ) send it to me on teams قراءة قصة تكشيرة  واجب
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 ))ج  ثاني تابع الصف والشعبة :

 التصميم والتكنولوجيا الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية الرياضيات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم 

 
 

يوضح طرائق تصنيف   ❖

 الحيوانات الى مجموعات 

يقارن بين الحيوانات   ❖

الفقارية والحيوانات  

 الالفقارية 

 يستخدم الطالب حقائق الجمع للطرح والعكس 

الحد الجمعي الناقص باستخدام الحقائق  يوجد -

  المترابطة

 حل مسائل مختلفة عن الجمع والطرح

  يقارن بين المهن قديما و حديثا*
 يفسر المفاهيم و المصطلحات *

 (  ت )الحاجات و الرغبا 
يفهم وجوب معاملة اآلخرين كما  *

 يحبون أن يعاملوا 
 

 

• Identify national practices that 
contribute to a sustainable 
society.  

• Identify community practices 
that contribute to a sustainable 
society. 

 االحد
 صفي

  مراجعة   2الوحدة  

 53الى 50صفحة   
  الحصة األولى  الربط بين الجمع والطرح 

سالمة  دراسات اجتماعية كتاب سلسلة 
  متابعة درس ثمار االتحاد 

 
  الحصة الثانية

دراسات اجتماعية كتاب سلسلة سالمة  
  درس حاجاتي و رغباتي 

 
  الحصة الثالثة 

تربية أخالقية درس كيف تحب أن  
  تعامل
 

واجب دراسات اجتماعية كتاب  
 37النشاط سلسلة سالمة صفحة 

 

 
Period 1 : 

Unit 1 Review  
SB: Page 1-16 

AB: Page 12-14 
 

Period 2 : 
Unit 2 : Our Planet 

pollution 
SB: Page 17-18 
AB: Page 15-16 

 
 
 
 

 ------------   واجب

 االثنين
 صفي

يستكشف ما الطريقة التي تصنف بها 
  الحيوانات

 61- 58صفحة 
 تابع الربط بين الجمع والطرح 

 74_73صفحة   واجب

 الثالثاء
 صفي

   الالفقارية  الحيوانات  بعض انواع ما
 63-62 صفحة

 الحدود الجمعية الناقصة 

 ------------- 64ملخص مرئي  واجب

 األربعاء
 صفي

  فكر وتحدث واكتب
 65صفحة 

 تابع الحدود الجمعية الناقصة 

 80_79صفحة   واجب

 الخميس
 عائلة الحقائق   صفي

 86-85صفحة   واجب
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    23 /  9 /    2021إلــى       19/    9/ 2021مــن     االسبوعيةالخطة 
 (  د )  ثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 
 )شيء درنه من يبقى هل) شريف حديث الوضوء فضل يعرف

 
 وفق والصالة الجاري  النهر من االغتسال بين الشبه وجه يذكر

 الشريف الحديث
 

 مخلوقاته خالل من( الخبير اللطيف)تعالى هللا صفات على يستدل
 

أن يميز التلميذ بين أقسام الكلمة )االسم /الفعل 
 )الحرف/

 أن يميز التلميذ بين أنواع التنوين

1. To recognize the new words. 
2. To practice reading and writing. 
3. To understand a short story. 

Reading : Reading Anchor Book /story /PIZZA/Practice reading 
the story … Pages 8,9,10,11,( At school ) 

Writing: Writing Anchor Book /Nouns and Verbs /Practice writing 
and coloring Pages 6 and 7 (At school). 

 االحد
 صفي

 اليوم األول
قراءة الحديث الشريف) هل يبقى من درنه شيء( وشرح معاني 

  الكلمات
 الواجب

  حفظ الحديث الشريف )هل يبقى من درنه شيء ( صفحة
  الكلماتوحفظ معاني 78رقم 

 
  اليوم الثاني

شرح الحديث الشريف)هل يبقى من درنه شيء( مع ذكر فضل 
  الوضوء
  الواجب

( أجب عن األسئلة 83كتاب الطالب حل النشاط صفحة رقم )
  1،2،3،4اآلتية 

 
  اليوم الثالث

 مخلوقاته خالل من( الخبير اللطيف)تعالى هللا صفات على يستدل
  الواجب

 1،2( 32قم)كتاب النشاط صفحة ر

  من كتاب الطالب 57االسم صـ 

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 10 /Page 10 
Activity Book /Lesson 10/Page 10 

 liveworksheet  من كتاب النشاط 59واجب صـ واجب

 االثنين
 حل تدريبات االسم في كتاب النشاط صفي

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 10 /Page 11 
Activity Book /Lesson 10/Page 11 

 Activity Book Page 11/ Homework to be continued  واجب

 الثالثاء
 التنوين صفي

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 12 /Page 12 
Activity Book /Lesson 12/Page 12 

 Activity Book Page 12 /Homework to be continued  النشاط من كتاب21صـ واجب

 األربعاء
  متابعة التنوين صفي

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 13 /Page 13 
Activity Book /Lesson 13/Page 13 

 واجب
يستخرج  من قصة مسعودة خمس كلمات بتنوين 

  الفتح
Activity Book /Lesson 13 /Page 13 /Homework to be continued 

 )خارجية )إثرائيةقراءة  صفي الخميس

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 14 /Page 14 
Activity Book /Lesson 14/Page 14 
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 .......................... واجب
Make a video while you read the story(  PIZZA ) send it to me 
on teams 
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  ))د  ثاني والشعبة :تابع الصف 

 التصميم والتكنولوجيا الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية الرياضيات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم 

يوضح طرائق تصنيف   ❖

 الحيوانات الى مجموعات 

يقارن بين الحيوانات   ❖

الفقارية والحيوانات  

 الالفقارية 

 والعكس يستخدم الطالب حقائق الجمع للطرح 

يوجد الحد الجمعي الناقص باستخدام الحقائق  -

  المترابطة 

 حل مسائل مختلفة عن الجمع والطرح

  يقارن بين المهن قديما و حديثا*
 يفسر المفاهيم و المصطلحات *

 ت( )الحاجات و الرغبا
يفهم وجوب معاملة اآلخرين كما  *

 يحبون أن يعاملوا 
 

 

• Identify national practices that 
contribute to a sustainable 
society.  

• Identify community practices 
that contribute to a sustainable 
society. 

 

 االحد
 صفي

  مراجعة 2الوحدة 

 53الى 50صفحة  
 الربط بين الجمع والطرح 

  الحصة األولى 
دراسات اجتماعية كتاب سلسلة  
  سالمة متابعة درس ثمار االتحاد 

 
  الحصة الثانية

دراسات اجتماعية كتاب سلسلة  
  سالمة درس حاجاتي و رغباتي 

 
  الحصة الثالثة 

تربية أخالقية درس كيف تحب أن  
  تعامل
 

واجب دراسات اجتماعية كتاب  
 37النشاط سلسلة سالمة صفحة 

 
Period 1 : 

Unit 1 Review  
SB: Page 1-16 

AB: Page 12-14 
 

Period 2 : 
Unit 2 : Our Planet 

pollution 
SB: Page 17-18 
AB: Page 15-16 

 
 
 
 

    واجب

 االثنين
 صفي

يستكشف ما الطريقة التي تصنف بها  
  الحيوانات

 61-58صفحة 
 تابع الربط بين الجمع والطرح 

 74_73صفحة   واجب

 الثالثاء
 صفي

   الالفقارية  الحيوانات بعض انواع ما
 63-62 صفحة

 الحدود الجمعية الناقصة 

 ----- 64ملخص مرئي  واجب

 األربعاء
 صفي

  فكر وتحدث واكتب
 65صفحة 

 تابع الحدود الجمعية الناقصة 

 80_79صفحة   واجب

 الخميس
 عائلة الحقائق   صفي

  واجب
 86- 85صفحة 

 

 



 

QM-21230-F4 
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 23/    9/   2021إلــى       19/    9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  ))هـ   ثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 
 )شيء درنه من يبقى هل) شريف حديث الوضوء فضل يعرف
 وفق والصالة الجاري  النهر من االغتسال بين الشبه وجه يذكر

 الشريف الحديث
 

 مخلوقاته خالل من( الخبير اللطيف)تعالى هللا صفات على يستدل
 

 أن يميز التلميذ بين أقسام الكلمة )االسم /الفعل /الحرف
 

 أن يميز التلميذ بين أنواع التنوين
 

1. To recognize the new words. 
2. To practice reading and writing . 
3. To understand a short story. 

Reading : Reading Anchor Book /story /PIZZA/Practice reading the story  

Pages 8,9,10,11,( At school ) 

Writing: Writing Anchor Book /Nouns and Verbs /Practice writing and 

coloring Pages 6 and 7 (At school). 

 االحد
 اليوم األول صفي

قراءة الحديث الشريف) هل يبقى من درنه شيء( وشرح معاني 
  الكلمات
 الواجب

 
  حفظ الحديث الشريف )هل يبقى من درنه شيء ( صفحة

  معاني الكلماتوحفظ 78رقم 
 

  اليوم الثاني
 

شرح الحديث الشريف)هل يبقى من درنه شيء( مع ذكر فضل 
  الوضوء

 
  الواجب

 
( أجب عن األسئلة 83كتاب الطالب حل النشاط صفحة رقم )

  1،2،3،4اآلتية 
 

  اليوم الثالث
 مخلوقاته خالل من( الخبير اللطيف)تعالى هللا صفات على يستدل

  الواجب
 1،2( 32اط صفحة رقم)كتاب النش

 

 من كتاب الطالب 57االسم صـ
 

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 10 /Page 10 
Activity Book /Lesson 10/Page 10 

 واجب
 من كتاب النشاط 59واجب صـ

 
liveworksheet 

 االثنين
 صفي

 النشاطحل تدريبات االسم في كتاب 
 

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 10 /Page 11 
Activity Book /Lesson 10/Page 11 

 Activity Book Page 11/ Homework to be continued  واجب

 الثالثاء
 صفي

 التنوين
 

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 12 /Page 12 
Activity Book /Lesson 12/Page 12 

 واجب
 من كتابالنشاط21صـ
 

Activity Book Page 12 /Homework to be continued 

 األربعاء
 صفي

 متابعة التنوين
 

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 13 /Page 13 
Activity Book /Lesson 13/Page 13 

 واجب
 يستخرج  من قصة مسعودة خمس كلمات بتنوين الفتح

 
Activity Book /Lesson 13 /Page 13 /Homework to be continued 

 الخميس
 صفي

 )خارجية )إثرائيةقراءة 
 

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 14 /Page 14 
Activity Book /Lesson 14/Page 14 

 Make a video while you read the story(  PIZZA ) send it to me on teams ------------- واجب



 

QM-21230-F4 
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 )) هـ  ثاني تابع الصف والشعبة :

 التصميم والتكنولوجيا الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية الرياضيات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم 

يوضح طرائق تصنيف   ❖

 الحيوانات الى مجموعات 

يقارن بين الحيوانات   ❖

الفقارية والحيوانات  

 الالفقارية 

 يستخدم الطالب حقائق الجمع للطرح والعكس 

الحد الجمعي الناقص باستخدام الحقائق  يوجد -

  المترابطة 

 حل مسائل مختلفة عن الجمع والطرح

  يقارن بين المهن قديما و حديثا*
 يفسر المفاهيم و المصطلحات *

 ) الحاجات و الرغبات )
يفهم وجوب معاملة اآلخرين كما  *

 يحبون أن يعاملوا 
 

 

• Identify national practices that 
contribute to a sustainable 
society.  

• Identify community practices 
that contribute to a sustainable 
society. 

 

 االحد
 صفي

  مراجعة 2الوحدة 

 53الى 50صفحة   
  الحصة األولى  الربط بين الجمع والطرح 

دراسات اجتماعية كتاب سلسلة  
  سالمة متابعة درس ثمار االتحاد 

 
  الحصة الثانية

دراسات اجتماعية كتاب سلسلة  
  سالمة درس حاجاتي و رغباتي 

 
  الحصة الثالثة 

تربية أخالقية درس كيف تحب أن  
  تعامل
 

واجب دراسات اجتماعية كتاب  
 37النشاط سلسلة سالمة صفحة 

 

 
Period 1 : 

Unit 1 Review  
SB: Page 1-16 

AB: Page 12-14 
 

Period 2 : 
Unit 2 : Our Planet 

pollution 
SB: Page 17-18 
AB: Page 15-16 

 
 
 
 

 ----   واجب

 االثنين

 صفي
يستكشف ما الطريقة التي تصنف بها  

  الحيوانات
 61-58صفحة 

 تابع الربط بين الجمع والطرح 

  واجب
 74_73صفحة 

 

 

 الثالثاء
 صفي

   الالفقارية  الحيوانات بعض انواع ما
 63-62 صفحة

 الحدود الجمعية الناقصة 

 ------ 64ملخص مرئي  واجب

 األربعاء
 صفي

  فكر وتحدث واكتب
 65صفحة 

 تابع الحدود الجمعية الناقصة 

 80_79صفحة   واجب

 الخميس
 عائلة الحقائق   صفي

  واجب
 86- 85صفحة 

 

 



 

QM-21230-F4 

kh 

   23/  9 /    2021إلــى       19/    9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  )) و   ثانيالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 
 )شيء درنه من يبقى هل) شريف حديث الوضوء فضل يعرف
 وفق والصالة الجاري  النهر من االغتسال بين الشبه وجه يذكر

 الشريف الحديث
 

 مخلوقاته خالل من( الخبير اللطيف)تعالى هللا صفات على يستدل
 

 أن يميز التلميذ بين أقسام الكلمة )االسم /الفعل /الحرف
 

 أن يميز التلميذ بين أنواع التنوين
 

1. To recognize the new words. 
2. To practice reading and writing . 
3. To understand a short story. 
 

Reading : Reading Anchor Book /story /PIZZA/Practice reading the story  

Pages 8,9,10,11,( At school ) 

Writing: Writing Anchor Book /Nouns and Verbs /Practice writing and 

coloring Pages 6 and 7 ( At  school). 

 االحد
 صفي

 اليوم األول
قراءة الحديث الشريف) هل يبقى من درنه شيء( وشرح معاني 

  الكلمات
 الواجب

  حفظ الحديث الشريف )هل يبقى من درنه شيء ( صفحة
  معاني الكلماتوحفظ 78رقم 

 
  اليوم الثاني

شرح الحديث الشريف)هل يبقى من درنه شيء( مع ذكر فضل 
  الوضوء
  الواجب

( أجب عن األسئلة 83كتاب الطالب حل النشاط صفحة رقم )
  1،2،3،4اآلتية 

 
  اليوم الثالث

 مخلوقاته خالل من( الخبير اللطيف)تعالى هللا صفات على يستدل
  الواجب
 1،2( 32النشاط صفحة رقم)كتاب 

 

 من كتاب الطالب 57االسم صـ
 

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 10 /Page 10 
Activity Book /Lesson 10/Page 10 

 واجب
 من كتاب النشاط 59واجب صـ

 
liveworksheet 

 االثنين
 النشاطحل تدريبات االسم في كتاب  صفي

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 10 /Page 11 
Activity Book /Lesson 10/Page 11 

 Activity Book Page 11/ Homework to be continued  واجب

 الثالثاء
 التنوين صفي

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 12 /Page 12 
Activity Book /Lesson 12/Page 12 

 Activity Book Page 12 /Homework to be continued من كتابالنشاط21صـ واجب

 األربعاء
 متابعة التنوين صفي

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 13 /Page 13 
Activity Book /Lesson 13/Page 13 

 واجب
 يستخرج  من قصة مسعودة خمس كلمات بتنوين الفتح

 
Activity Book /Lesson 13 /Page 13 /Homework to be continued 

 الخميس
 )خارجية )إثرائيةقراءة  صفي

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 14 /Page 14 
Activity Book /Lesson 14/Page 14 

 Make a video while you read the story(  PIZZA ) send it to me on teams ---------------- واجب



 

QM-21230-F4 
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 )) و  ثاني تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية  

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم 

يوضح طرائق تصنيف   ❖

 الحيوانات الى مجموعات 

يقارن بين الحيوانات   ❖

الفقارية والحيوانات  

 ة فقاريالال

 يستخدم الطالب حقائق الجمع للطرح والعكس -

الحد الجمعي الناقص باستخدام الحقائق  يوجد -

  المترابطة 

 حل مسائل مختلفة عن الجمع والطرح

  يقارن بين المهن قديما و حديثا*
 يفسر المفاهيم و المصطلحات *

 ( الحاجات و الرغبات )
يفهم وجوب معاملة اآلخرين  *

 كما يحبون أن يعاملوا 

 

• Identify national practices that 
contribute to a sustainable 
society.  

• Identify community practices that 
contribute to a sustainable 
society. 

 

 االحد
 صفي

  مراجعة 2الوحدة 

 53الى 50صفحة  
  الحصة األولى  الربط بين الجمع والطرح 

دراسات اجتماعية كتاب سلسلة  
سالمة متابعة درس ثمار  

  االتحاد 
 

  الحصة الثانية
دراسات اجتماعية كتاب سلسلة  
  سالمة درس حاجاتي و رغباتي 

 
  الحصة الثالثة 

تربية أخالقية درس كيف تحب  
  أن تعامل

 
واجب دراسات اجتماعية كتاب  

 37النشاط سلسلة سالمة صفحة 
 

 
Period 1 : 

Unit 1 Review  
SB: Page 1-16 

AB: Page 12-14 
 

Period 2 : 
Unit 2 : Our Planet 

pollution 
SB: Page 17-18 
AB: Page 15-16 

 
 
 
 

   واجب

 االثنين
 صفي

يستكشف ما الطريقة التي تصنف بها  
  الحيوانات

 61-58صفحة 
 متابعة درس الربط بين الجمع والطرح

 74_73صفحة   واجب

 الثالثاء
 صفي

   الالفقارية  الحيوانات بعض انواع ما
 63-62 صفحة

 الحدود الجمعية الناقصة 

  64ملخص مرئي  واجب

 األربعاء
 صفي

  فكر وتحدث واكتب
 65صفحة 

 متابعة درس الحدود الجمعية الناقصة

 80_79صفحة   واجب

 الخميس

 عائالت الحقائق  صفي

 86- 85صفحة   واجب
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QM-21230-F4 

kh 

 

    23/  9 /    2021إلــى       19/    9/ 2021مــن     االسبوعيةالخطة 
  ))ز  ثانيوالشعبة: الصف 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 
 (شيء درنه من يبقى هل) شريف حديث الوضوء فضل يعرف
 وفق والصالة الجاري  النهر من االغتسال بين الشبه وجه يذكر

 الشريف الحديث
 

 مخلوقاته خالل من( الخبير اللطيف)تعالى هللا صفات على يستدل
 

أن يميز التلميذ بين أقسام الكلمة )االسم /الفعل 
 )الحرف/

 
 أن يميز التلميذ بين أنواع التنوين

 

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

Reading : Reading Anchor Book /story /PIZZA/Practice reading the story  

Pages 8,9,10,11,( At school ) 

Writing: Writing Anchor Book /Nouns and Verbs /Practice writing and 

coloring Pages 6 and 7 ( At  school). 

 االحد
 صفي

 اليوم األول

قراءة الحديث الشريف) هل يبقى من درنه شيء( وشرح معاني 

  الكلمات

 الواجب

  حفظ الحديث الشريف )هل يبقى من درنه شيء ( صفحة

  معاني الكلماتوحفظ 78رقم 

 

  اليوم الثاني

شرح الحديث الشريف)هل يبقى من درنه شيء( مع ذكر فضل 

  الوضوء

  الواجب

( أجب عن األسئلة اآلتية 83كتاب الطالب حل النشاط صفحة رقم )

1،2،3،4  

 

  اليوم الثالث

 مخلوقاته خالل من( الخبير اللطيف)تعالى هللا صفات على يستدل
  الواجب

 1،2( 32النشاط صفحة رقم)كتاب 

 

 من كتاب الطالب 57االسم صـ
Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 10 /Page 10 
Activity Book /Lesson 10/Page 10 

 liveworksheet من كتاب النشاط 59واجب صـ واجب

 االثنين
 النشاطحل تدريبات االسم في كتاب  صفي

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 10 /Page 11 
Activity Book /Lesson 10/Page 11 

 Activity Book Page 11/ Homework to be continued  واجب

 الثالثاء
 التنوين صفي

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 12 /Page 12 
Activity Book /Lesson 12/Page 12 

 Activity Book Page 12 /Homework to be continued من كتابالنشاط21صـ واجب

 األربعاء
 متابعة التنوين صفي

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 13 /Page 13 
Activity Book /Lesson 13/Page 13 

 واجب
 يستخرج  من قصة مسعودة خمس كلمات بتنوين الفتح

 
Activity Book Page 13 /Homework to be continued 

 الخميس
 )إثرائيةقراءة خارجية  صفي

Bridge to Success /Unit 1 Welcome to School/  
Learner's Book /Lesson 14 /Page 14 
Activity Book /Lesson 14/Page 14 

 Make a video while you read the story(  PIZZA ) send it to me on teams ---------------- واجب



 

QM-21230-F4 

kh 

  )) ز   ثاني تابع الصف والشعبة :

 التصميم والتكنولوجيا الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية الرياضيات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم 

يوضح طرائق تصنيف   ❖

 الحيوانات الى مجموعات 

يقارن بين الحيوانات   ❖

الفقارية والحيوانات  

 الالفقارية 

 يستخدم الطالب حقائق الجمع للطرح والعكس -

الجمعي الناقص باستخدام الحقائق  يوجد الحد -

  المترابطة 

  حل مسائل مختلفة عن الجمع والطرح

  يقارن بين المهن قديما و حديثا*
 يفسر المفاهيم و المصطلحات *

 ) الحاجات و الرغبات ) 
يفهم وجوب معاملة اآلخرين كما  *

 يحبون أن يعاملوا 

 

• Identify national practices 
that contribute to a 
sustainable society.  

• Identify community practices 
that contribute to a 
sustainable society. 

 

 االحد
 صفي

  مراجعة 2الوحدة 

 53الى 50صفحة  
  الحصة األولى  الربط بين الجمع والطرح 

سالمة  دراسات اجتماعية كتاب سلسلة 
  متابعة درس ثمار االتحاد 

 
  الحصة الثانية

دراسات اجتماعية كتاب سلسلة سالمة  
  درس حاجاتي و رغباتي 

 
  الحصة الثالثة 

تربية أخالقية درس كيف تحب أن  
  تعامل
 

واجب دراسات اجتماعية كتاب  
 37النشاط سلسلة سالمة صفحة 

 

 
Period 1 : 

Unit 1 Review  
SB: Page 1-16 

AB: Page 12-14 
 

Period 2 : 
Unit 2 : Our Planet 

pollution 
SB: Page 17-18 
AB: Page 15-16 

 
 
 
 

    واجب

 االثنين
 صفي

يستكشف ما الطريقة التي تصنف بها  
  الحيوانات

 61-58صفحة 
 متابعة درس الربط بين الجمع والطرح

 74_73صفحة   واجب

 الثالثاء
 صفي

   الالفقارية  الحيوانات بعض انواع ما
 63-62 صفحة

 الحدود الجمعية الناقصة 

  64ملخص مرئي  واجب

 األربعاء
 صفي

  فكر وتحدث واكتب
 65صفحة 

  متابعة درس الحدود الجمعية الناقصة

 80_79صفحة   واجب

 الخميس

  عائالت الحقائق  صفي

  واجب
 86- 85صفحة 

 

 


