
Ms. Reema Alsadhan 

Sunday : Reading (Abraham 

Lincoln) 

Monday : Phonics 

Worksheets 

Tuesday : Spelling (materials) 

Wednesday : Phonics 

Worksheets 

Thursday : Writing a 

Story 

 

Ms. Reema 

Alsadhan 

Sunday : Book Exercises  

Monday : Book Exercises 

Tuesday : Book Exercises 

Wednesday : Book Exercises 

Thursday : Book Exercises 

 

Ms. Khawla 

 نبيهة محيدلي -بساط أبيض تحتنا   :األحد

Monday: A Letter to Amy by Ezra 

Keats  

 أمل بعلبكي -النملة حرس وحوافر الفرس  الثالثاء:

Thursday: Crow Boy by Taro 

Yashima 

Ms. Reema Alsadhan 

 

Sunday : Animals and Their Parents  

Monday : Your Body 

Tuesday : Brain and Stomach, Lungs 

and Heart 

Wednesday : Bones and Muscles  

 

 

الخطة األسبوعية  

  لمرحلة ثاني ابتدائي

 لألسبوع الخامس عشر

Second Grade Weekly Plan 

(Week #15)  

(24-28) /12/2017 

 Math المكتبة

English Science 



 المعلمة: نوف العبيد 

 قرآن

 01-01تسميع سورة األعلى من األحد: 

 8-0تسميع سورة الطارق من االثنين: 

 01-1تسميع سورة الطارق الثالثاء:

 5-0سورة البروج األربعاء: 

 8-6سورة البروج الخميس:  

 نشاط األسبوع : قراءة سورة البروج بالمنزل .. 

 الفقه

 المحافظة على البيئة والممتلكات العامةاالثنين:  

 التوحيد

مراجعة باستخدام األربعاء: 

 كتاب النشاط

 

 

 المعلمة :حنان المزيني

 مراجعة القيمة المنزلية حتى المئة واألنماطاألحد: 

  مراجعة طرق الجمعاألثنين: 

 مراجعة طرق الطرحالثالثاء: 

 مراجعة تمثيل البيانات وقراءتها  األربعاء:

 مراجعة جمع األعداد المكونة من رقمين وطرحهاالخميس: 

  

 

 

المعلمة : حنان 

 المزيني

مراجعة حاجات المخلوقات الحية ومجموعات األثنين: 

 الحيوانات

مراجعة أماكن عيش الحيوانات ومواطنها و الثالثاء: 

 السالسل الغذائية

مراجعة أشكال اليابسة والماء و الصخور  األربعاء:

 والمعادن والتربة

 

 المعلمة : فاطمة فقيهي         

 نشيد )هيا نزرع ( -الوحدة الرابعة )النباتات(  :األحد

 والعدد المفرد -تطبيقات على مهارة المد 

في يدي ثالث   -تدريب :) عدد سنابلي سبع سنابل 

 جزرة واحدة ( -وردات 

تدريب ) تطحن حبات  -العطف بـ ثم االثنين : 

القمح في المطحنة ؛لتصبح دقيقا ، ثم يصنع منها 

 الخباز عجينا ثم يدخلها الفرن لتصير خبًزا .(

تدريب ) شد عمر  -العطف بـ الواو والفاء الثالثاء: 

تتكون النخلة من —بعض األوراق فأخرج جزرة

 الجذع والسعف و الثمار (

: تطبيقات الالم الشمسية والقمرية بعد األربعاء 

 قراءة قصة 

تطبيقات وأنشطة على التاء الخميس:  

 المربوطة والتنوين .

الخطة  

األسبوعية 

  لمرحلة ثاني ابتدائي

 لألسبوع الخامس عشر

Second Grade Weekly 

Plan (Week #15)  

(24-28) /12/2017 

 الرياضيات علوم

 إسالميات
اللغة 

 العربية



 

 المعلمة : مريم العتيبي

 األربعاء:

  رياضة جماعية

 جمع الكرات و بعثرتها

 

 

 

 المعلمة : االء العتيبي

 الخميس

"2018 Goals" sheet ,  students type inside a 

figure describing the goals they plan on achiev-

ing them in the coming year. 

Tool: MS Word  

 

 المعلمة : البندري الثبيتي

 الخميس:

 انتاج األعمال

الخطة 

األسبوعية 

لمرحلة ثاني 

 لألسبوع الخامس عشر  ابتدائي

Second Grade Weekly Plan 

(Week #15)  

(24-28) /12/2017 

Technology 

Gym Art 


