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      13 /  5/   2021إلــى        9/  5/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 ) أ (   الثاني الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

نواتج  التعلم          

 اليوم

  يسمع الحديث الشريف )من أخالق اإلسالم( غيبا
 سليمةيتلو سورة الشمس تالوة 

 يقرأ قراءة جهرية صحيحة 

 نص االستماع مظهرا فهمه يجيب عن أسئلة 

To recognize the new words. 
To understand a short story. 

 االحد
 صفي

  اليوم األول
 

يسمع الحديث الشريف غيبا )من أخالق اإلسالم( 
  غيبا

 
 
 

  اليوم الثاني
 

 يتلو سورة )الشمس( تالوة سليمة

 االستماع )النحل(نص 
Bridge to Success /Unit 8/ Wonderful Water  
Learner's Book /Lesson 13/Page 173 
Activity Book /Lesson 13/Page 139 

 واجب
 متابعة واجبات كتاب النشاط

 
liveworksheet 

 االثنين
 نشيد علمتني نملة  صفي

Bridge to Success /Unit 8 /Wonderful Water  
Learner's Book /Lesson 13 to be completed /Page 174 
Activity Book /Lesson 14 /Page 140 

 ....................................… حفظ النشيد  واجب

 الثالثاء
   صفي

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب

 



 

QM-259-F3 

kh 

 ) أ (  الثاني تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 والتكنولوجياالتصميم 

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

نشاط استكشافي: يستنتج      •
 .كيف يمكن تغيير الصلصال

يتعرف على مفهومي:     •
الفيزيائي والتغير التغير 

 .الكيميائي

يذكر أمثلة على التغير     •
 .الفيزيائي مع التوضيح

يذكر أمثلة على التغير     •
 الكيميائي مع التوضيح

 

  يستخدم الطالب التقويم لإلجابة عن األسئلة

  يستكشف الطالب مفهوم الوحدات الزمنية

نستكشف طرق ترشيد 
  االستهالك

اآلخر و  إدراك ما يشعر به 
جابة بصورة القدرة على االست

  تالئم مشاعر اآلخرين

1. I can locate the main parts of the keyboard. 

2. I can use the keyboard with correct hand 
movement, arm and body position. 

 

 االحد
 صفي

يتعرف على مفهوم التغير الفيزيائي يذكر 
 .الفيزيائي مع التوضيحأمثلة على التغير 
 379-378صفحة 

 
 

  ستخدام التقويما

597 - 600 

 الحصة األولى
دراسات اجتماعية درس  

  ترشيد االستهالك
 

  الحصة الثانية
تربية أخالقية درس المواقف 
 المختلفة و المشاعر المتغيرة

 
 

Unit 2:  

Computer Skills 

Lesson 4 : 

Typing Skills 

 

 -----  واجب

 االثنين

 صفي

يتعرف على مفهوم التغير الكيميائي يذكر 
 .أمثلة على التغير الكيميائي مع التوضيح

 381-380صفحة 
 

 الوحدات الزمنية 

603 –605  

 واجب
الملخص البصري وفكر وتحدث  

 383-382واكنب صفحة 
 

601- 602 

 الثالثاء
   صفي

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب

 

 



 

QM-259-F3 

kh 

 13/ 5/  2021إلــى        9/  5/  2021مــن     الخطة االسبوعية  
 (ب)    الثاني الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

نواتج التعلم         

 اليوم

  يسمع الحديث الشريف )من أخالق اإلسالم( غيبا
 الشمس تالوة سليمةيتلو سورة 

  االستماع مظهًرا فهمهنص يجيب عن أسئلة 
To recognize the new words. 
To understand a short story. 
 

 االحد
 صفي

  اليوم األول
 

يسمع الحديث الشريف غيبا )من أخالق اإلسالم( 
  غيبا

 
 
 

  اليوم الثاني
 

 يتلو سورة )الشمس( تالوة سليمة
 

 ( االستماع ) النحلنص 

Bridge to Success /Unit 8/ Wonderful Water  
Learner's Book /Lesson 13/Page 173 
Activity Book /Lesson 13/Page 139 
 

 liveworksheet متابعة واجبات كتاب النشاط واجب

 االثنين
  نشيد ) علمتني نملة صفي

Bridge to Success /Unit 8 /Wonderful Water  
Learner's Book /Lesson 13 to be completed /Page 174 
Activity Book /Lesson 14 /Page 140 
 

 ......................................…  حفظ النشيد واجب

 الثالثاء
   صفي

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب

 



 

QM-259-F3 

kh 

 ( ب) الثاني تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

نشاط استكشافي: يستنتج      •
 .كيف يمكن تغيير الصلصال

يتعرف على مفهومي:     •
الفيزيائي والتغير التغير 

 .الكيميائي

يذكر أمثلة على التغير     •
 .الفيزيائي مع التوضيح

يذكر أمثلة على التغير     •
 الكيميائي مع التوضيح

 

  يستخدم الطالب التقويم لإلجابة عن األسئلة

 يستكشف الطالب مفهوم الوحدات الزمنية

نستكشف طرق ترشيد 
  االستهالك

إدراك ما يشعر به اآلخر و  
القدرة على االستجابة بصورة 

 تالئم مشاعر اآلخرين
  

1. I can locate the main parts of the keyboard. 

2. I can use the keyboard with correct hand 
movement, arm and body position. 

 

 االحد
 صفي

يتعرف على مفهوم التغير الفيزيائي يذكر 
 .الفيزيائي مع التوضيحأمثلة على التغير 
 379-378صفحة 

 
 

  استخدام التقويم

597 - 600 

 الحصة األولى
دراسات اجتماعية درس  

  ترشيد االستهالك
 

  الحصة الثانية
تربية أخالقية درس المواقف 
 المختلفة و المشاعر المتغيرة

Unit 2:  

Computer Skills 

Lesson 4 : 

Typing Skills 

 

 602-601  واجب

 االثنين

 صفي

يتعرف على مفهوم التغير الكيميائي يذكر 
 .أمثلة على التغير الكيميائي مع التوضيح

 381-380صفحة 

 

  الوحدات الزمنية

603- 605 

 واجب
الملخص البصري وفكر وتحدث  

 383-382واكنب صفحة 
 

 ----- 

 الثالثاء
   صفي

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب

 

 



 

QM-259-F3 

kh 

  13/  5/   2021إلــى        9/  5/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 ( ج)    الثاني الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

نواتج التعلم         

 اليوم

  يسمع الحديث الشريف )من أخالق اإلسالم( غيبا
 سورة الشمس تالوة سليمةيتلو 

  يجيب عن أسئلة نص االستماع مظهًرا فهمه
To recognize the new words. 
To understand a short story. 
 

 االحد
 صفي

  اليوم األول
 

يسمع الحديث الشريف غيبا )من أخالق اإلسالم( 
  غيبا

 
 
 

  اليوم الثاني
 

 يتلو سورة )الشمس( تالوة سليمة
 

 ( االستماع ) النحلنص 

Bridge to Success /Unit 8/ Wonderful Water  
Learner's Book /Lesson 13/Page 173 
Activity Book /Lesson 13/Page 139 
 

 liveworksheet  متابعة واجبات كتاب النشاط واجب

 االثنين
  ( نشيد ) علمتني نملة صفي

Bridge to Success /Unit 8 /Wonderful Water  
Learner's Book /Lesson 13 to be completed /Page 174 
Activity Book /Lesson 14 /Page 140 
 

 .....................................…  حفظ النشيد واجب

 الثالثاء
   صفي

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب

 

 



 

QM-259-F3 

kh 

 ))ج  الثاني تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

نشاط استكشافي: يستنتج      •
 .كيف يمكن تغيير الصلصال

يتعرف على مفهومي:     •
الفيزيائي والتغير التغير 

 .الكيميائي

يذكر أمثلة على التغير     •
 .الفيزيائي مع التوضيح

يذكر أمثلة على التغير     •
 الكيميائي مع التوضيح

 

  يستخدم الطالب التقويم لإلجابة عن األسئلة

 يستكشف الطالب مفهوم الوحدات الزمنية

نستكشف طرق ترشيد 
  االستهالك

إدراك ما يشعر به اآلخر و  
القدرة على االستجابة بصورة 

 تالئم مشاعر اآلخرين
  

 

 االحد
 صفي

يتعرف على مفهوم التغير الفيزيائي يذكر 
 .أمثلة على التغير الفيزيائي مع التوضيح

 379-378صفحة 

 
 

  استخدام التقويم

597 - 600 

 

 الحصة األولى
دراسات اجتماعية درس  

  ترشيد االستهالك
 

  الحصة الثانية
تربية أخالقية درس المواقف 
 المختلفة و المشاعر المتغيرة

 

 602-601  واجب

 االثنين

 صفي
يتعرف على مفهوم التغير الكيميائي يذكر 

 .أمثلة على التغير الكيميائي مع التوضيح
 381-380صفحة 

  الوحدات الزمنية

603- 605 

 

 واجب
الملخص البصري وفكر وتحدث  

 383-382واكنب صفحة 
 

 ------- 

 الثالثاء
   صفي

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب

 

 



 

QM-259-F3 

kh 

  5/13 /   2021إلــى        9/     5/  2021مــن     الخطة االسبوعية  
 (  د )  الثاني الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

نواتج التعلم          

 اليوم 

  يسمع الحديث الشريف )من أخالق اإلسالم( غيبا
 يتلو سورة الشمس تالوة سليمة

  يجيب على أسئلة نص االستماع مظهًرا فهمه
To recognize the new words. 
To understand a short story. 
 

 االحد
 صفي

  اليوم األول
 

أخالق اإلسالم( يسمع الحديث الشريف غيبا )من 
  غيبا

 
 
 

  اليوم الثاني
 

 يتلو سورة )الشمس( تالوة سليمة
 

 ( درس االستماع ) النحل

Bridge to Success /Unit 8/ Wonderful Water  
Learner's Book /Lesson 13/Page 173 
Activity Book /Lesson 13/Page 139 
 
 

 liveworksheet  متابعة واجبات كتاب النشاط واجب

 االثنين
  ( نشيد )علمتني نملة صفي

Bridge to Success /Unit 8 /Wonderful Water  
Learner's Book /Lesson 13 to be completed /Page 174 
Activity Book /Lesson 14 /Page 140 
 

 ..........................................…  حفظ النشيد واجب

 الثالثاء
   صفي

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب

 

 



 

QM-259-F3 

kh 

  ))د الثاني تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 التعلمنواتج 
 
 

 الــيـــوم

نشاط استكشافي: يستنتج      •
 .كيف يمكن تغيير الصلصال

يتعرف على مفهومي:     •
التغير الفيزيائي والتغير 

 .الكيميائي

يذكر أمثلة على التغير     •
 .الفيزيائي مع التوضيح

يذكر أمثلة على التغير     •
 الكيميائي مع التوضيح

 

  األسئلةيستخدم الطالب التقويم لإلجابة عن 

 يستكشف الطالب مفهوم الوحدات الزمنية

نستكشف طرق ترشيد 
  االستهالك

إدراك ما يشعر به اآلخر و  
القدرة على االستجابة بصورة 

 تالئم مشاعر اآلخرين
  

 

 االحد
 صفي

يتعرف على مفهوم التغير الفيزيائي يذكر 
 .أمثلة على التغير الفيزيائي مع التوضيح

 379-378صفحة 

 
 
 
 

  استخدام التقويم

597 - 600 

 

 الحصة األولى
دراسات اجتماعية درس  

  ترشيد االستهالك
 

  الحصة الثانية
تربية أخالقية درس المواقف 
 المختلفة و المشاعر المتغيرة

 

 602-601  واجب

 االثنين

 صفي
تعرف على مفهوم التغير الكيميائي يذكر 

 .التوضيحأمثلة على التغير الكيميائي مع 
 381-380صفحة 

  الوحدات الزمنية

603- 605 

 

 واجب
الملخص البصري وفكر وتحدث  

 383-382واكنب صفحة 
 

 ------ 

 الثالثاء
 صفي

 

 
 

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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kh 

  5/13/   2021إلــى         9 /  5/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 (  هـ)   الثاني الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

نواتج التعلم         

 اليوم

  يسمع الحديث الشريف )من أخالق اإلسالم( غيبا
 يتلو سورة الشمس تالوة سليمة

  يجيب على أسئلة نص االستماع مظهًرا فهمه
To recognize the new words. 
To understand a short story. 
 

 االحد
 صفي

  اليوم األول
 

يسمع الحديث الشريف غيبا )من أخالق اإلسالم( 
  غيبا

 
 
 

  اليوم الثاني
 

 يتلو سورة )الشمس( تالوة سليمة
 

 ( نص االستماع ) النحل  

Bridge to Success /Unit 8/ Wonderful Water  
Learner's Book /Lesson 13/Page 173 
Activity Book /Lesson 13/Page 139 
 

 liveworksheet متابعة واجبات كتاب النشاط واجب

 االثنين
 ( نشيد ) علمتني نملة صفي

Bridge to Success /Unit 8 /Wonderful Water  
Learner's Book /Lesson 13 to be completed /Page 174 
Activity Book /Lesson 14 /Page 140 
 
 

 .....................................…  حقظ النشيد واجب

 الثالثاء
   صفي

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب

 



 

QM-259-F3 

kh 

 )) هـ الثاني تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

نشاط استكشافي: يستنتج      •
 .كيف يمكن تغيير الصلصال

يتعرف على مفهومي:     •
الفيزيائي والتغير التغير 

 .الكيميائي

يذكر أمثلة على التغير     •
 .الفيزيائي مع التوضيح

يذكر أمثلة على التغير     •
 الكيميائي مع التوضيح

 

  يستخدم الطالب التقويم لإلجابة عن األسئلة

 يستكشف الطالب مفهوم الوحدات الزمنية

نستكشف طرق ترشيد 
  االستهالك

إدراك ما يشعر به اآلخر و  
القدرة على االستجابة بصورة 

 تالئم مشاعر اآلخرين
  

1. I can locate the main parts of the keyboard. 

2. I can use the keyboard with correct hand 
movement, arm and body position. 

 

 االحد
 صفي

يتعرف على مفهوم التغير الفيزيائي يذكر 
 .الفيزيائي مع التوضيحأمثلة على التغير 
 379-378صفحة 

 
 

  استخدام التقويم

597 - 600 

 

 الحصة األولى
دراسات اجتماعية درس  

  ترشيد االستهالك
 

  الحصة الثانية
تربية أخالقية درس المواقف 
 المختلفة و المشاعر المتغيرة

Unit 2:  

Computer Skills 

Lesson 4 : 

Typing Skills 

 

 ------  واجب

 االثنين

 صفي

تعرف على مفهوم التغير الكيميائي يذكر 
 .أمثلة على التغير الكيميائي مع التوضيح

 381-380صفحة 
 

 

  الوحدات الزمنية

603- 605 

 

 واجب
الملخص البصري وفكر وتحدث  

 383-382واكنب صفحة 
 

 

 الثالثاء
   صفي

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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  13/  5/   2021إلــى         9 /  5/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 (  و)    الثاني الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يسمع الحديث الشريف )من أخالق اإلسالم( غيبا
 الشمس تالوة سليمةيتلو سورة 

 

 يقرأ قراءة جهرية سليمة
 يجيب عن أسئلة نص االستماع

To recognize the new words. 
To understand a short story. 
 

 االحد

 صفي

  اليوم األول
 

يسمع الحديث الشريف غيبا )من أخالق اإلسالم( 
  غيبا

 
 
 

  اليوم الثاني
 

 يتلو سورة )الشمس( تالوة سليمة
 

 االستماع النحلنص 

Bridge to Success /Unit 8/ Wonderful Water  
Learner's Book /Lesson 12/Page 172 
Activity Book /Lesson 12/Page 138 
 

 متابعة واجبات كتاب النشاط واجب

Make your own identity card 
Name: 
 Date of birth: 
Where do you live?  Where are you from? ( in your note book) 

 االثنين
 نشيد علمتني نملة صفي

Bridge to Success /Unit 8 /Wonderful Water  
Learner's Book /Lesson 13 to be completed /Page 174 
Activity Book /Lesson 14 /Page 140 
 

 ----------------------------------------------------------- حفظ النشيد واجب

 الثالثاء
   صفي

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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 )) و الثاني تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 والتكنولوجياالتصميم 

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

نشاط استكشافي: يستنتج      •
 .كيف يمكن تغيير الصلصال

يتعرف على مفهومي:     •
التغير الفيزيائي والتغير 

 .الكيميائي

يذكر أمثلة على التغير     •
 .الفيزيائي مع التوضيح

يذكر أمثلة على التغير     •
 الكيميائي مع التوضيح

  الطالب التقويم لإلجابة عن األسئلةيستخدم 

 يستكشف الطالب مفهوم الوحدات الزمنية
 

 
نستكشف طرق ترشيد 

  االستهالك
إدراك ما يشعر به اآلخر و  

القدرة على االستجابة بصورة 
  تالئم مشاعر اآلخرين

 

 االحد
 صفي

يتعرف على مفهوم التغير الفيزيائي يذكر 
 .الفيزيائي مع التوضيحأمثلة على التغير 
 379-378صفحة 

 

  استخدام التقويم

 

 

 الحصة األولى
دراسات اجتماعية درس  

  ترشيد االستهالك
 

  الحصة الثانية
تربية أخالقية درس المواقف 
 المختلفة و المشاعر المتغيرة

 

  واجب
597 - 600 

 

 االثنين
 صفي

تعرف على مفهوم التغير الكيميائي يذكر 
 .أمثلة على التغير الكيميائي مع التوضيح

 381-380صفحة 

 

  الوحدات الزمنية

 

 واجب
الملخص البصري وفكر وتحدث  

 383-382واكنب صفحة 
603- 605 

 

 الثالثاء
   صفي

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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  13/  5/  2021إلــى        9/    5/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 (  ز )   الثاني الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يسمع الحديث الشريف )من أخالق اإلسالم( غيبا
 يتلو سورة الشمس تالوة سليمة

 

 يقرأ قراءة جهرية سليمة
 أسئلة نص االستماعيجيب عن 

To recognize the new words. 
To understand a short story. 
 

 االحد

 صفي

  اليوم األول
 

يسمع الحديث الشريف غيبا )من أخالق اإلسالم( 
  غيبا

 
 
 

  اليوم الثاني
 

 يتلو سورة )الشمس( تالوة سليمة
 

 نص االستماع النحل

Bridge to Success /Unit 8/ Wonderful Water  
Learner's Book /Lesson 13/Page 173 
Activity Book /Lesson 13/Page 139 
 

 متابعة واجبات كتاب النشاط واجب

Make your own identity card 
Name: 
 Date of birth: 
Where do you live?  Where are you from? ( in your note book) 
 

 االثنين
 نشيد علمتني نملة صفي

Bridge to Success /Unit 8 /Wonderful Water   
Learner's Book /Lesson 13 to be completed /Page 174  
Activity Book /Lesson 14 /Page 140 

  حفظ النشيد واجب

 الثالثاء
   صفي

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب
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  )) ز الثاني تابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

نشاط استكشافي: يستنتج      •
 .كيف يمكن تغيير الصلصال

يتعرف على مفهومي:     •
الفيزيائي والتغير التغير 

 .الكيميائي

يذكر أمثلة على التغير     •
 .الفيزيائي مع التوضيح

يذكر أمثلة على التغير     •
 الكيميائي مع التوضيح

  يستخدم الطالب التقويم لإلجابة عن األسئلة

 يستكشف الطالب مفهوم الوحدات الزمنية
 

 
نستكشف طرق ترشيد 

  االستهالك
اآلخر و  إدراك ما يشعر به 

القدرة على االستجابة بصورة 
  تالئم مشاعر اآلخرين

 

 االحد
 صفي

يتعرف على مفهوم التغير الفيزيائي يذكر 
 .أمثلة على التغير الفيزيائي مع التوضيح

 379-378صفحة 
 

  استخدام التقويم

 

 

 الحصة األولى
دراسات اجتماعية درس  

  ترشيد االستهالك
 

  الحصة الثانية
أخالقية درس المواقف تربية 

 المختلفة و المشاعر المتغيرة

 

  واجب
597 - 600 

 

 االثنين

 صفي

 
عرف على مفهوم التغير الكيميائي يذكر 
 .أمثلة على التغير الكيميائي مع التوضيح

 381-380صفحة 
 

 

  الوحدات الزمنية

 

 واجب
الملخص البصري وفكر وتحدث  

 383-382واكنب صفحة 
 

603- 605 

 

 الثالثاء
   صفي

   واجب

 األربعاء
   صفي

   واجب

 الخميس
   صفي

   واجب

 


