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 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي         
 هـ 4/5/1443إلى      4/1443/ 03(   من 1)  األولاألسبوع 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 مالحظات اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

 األحد

 التهيئة واالستعداد

--   
   -- االثنين
   -- الثالثاء
   حفظ المقرر بالمنزل 5 - 1سورة االنشقاق من  األربعاء
   المقرر بالمنزل حفظ 11 - 6سورة االنشقاق من  الخميس

 لغتي

 األحد

 التهيئة واالستعداد
+ 

مراجعة ما تم دراسته بالفصل 
 األول

 

 
 

  االثنين
  الثالثاء
  األربعاء
  الخميس

   التهيئة واالستعداد التوحيد
   التهيئة واالستعداد الفقه 

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه النقود األحد
  قراءة الدرس وفهمه عد النقود االثنين
  قراءة الدرس وفهمه لاير ( 111النقود )  الثالثاء
  قراءة الدرس وفهمه ترتيب األعمال اليومية األربعاء
   تقييم + تصحيح الكتاب الخميس

  مقدمة في الوحدة الرابعة العلوم
 
 

 مالحظات المعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 

 مالحظات ولي امر الطالب

 

................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 

 :مالحظات 
 االهتمام بترتيب الجدول الدراسي اليومي بالحقيبة قبل الحضور للمدرسة . -2 االهتمام بالنظافة العامة للطالب . -1
 ا قبل الطابور وكذلك الحرص على استالم الطالب عند الخروج من المدرسة بعد نهاية الدوام مباشرة .الحرص على الحضور مبكر   -3
 . االهتمام بالواجبات اليومية ومتابعة الخطة األسبوعية -5 الحرص على عدم الغياب اليومي . -4
 . الحرص على احضار األدوات المكتبية مثل : قلم الرصاص والمساحة والمسطرة .6 
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 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي         
 هـ 11/5/1443إلى      5/1443/ 7(   من 2األسبوع الثاني  )

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 مالحظات اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 15 - 11سورة االنشقاق من  األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 01 - 16سورة االنشقاق من  االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 05 - 01سورة االنشقاق من  الثالثاء
 مراجعة سورة االنشقاق األربعاء

  
   الخميس

 لغتي

  كتابة الدرس كامالا في الدفتر درس آداب الزيارة األحد
اإلمالء الذي سوف يكون التدريب على 

 يوم األربعاء أول سطرين من النص 
 ( 15) ص 
 

 قراءة الدرس جيداا مع ولي األمر قراءة الدرس وحل التمارين االثنين
 التدريب على قطعة اإلمالء الثالثاء
 حفظ نشيد محمد وديع امالء القطعة المحددة األربعاء
 التقييم + تصحيح التمارين  الخميس

ا ملسو هيلع هللا ىلصنبذه عن النبي محمد  التوحيد   مراجعة الدرس جيدا
ا الوضوء فروض الفقه    مراجعة الدرس جيدا

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه الوقت بالساعات الكاملة األحد
  قراءة الدرس وفهمه الوقت بنصف الساعة االثنين
  قراءة الدرس وفهمه تقدير الزمن الثالثاء
  قراءة الدرس وفهمه الوقت بربع ساعة األربعاء
  تقييم + تصحيح الكتاب الخميس

  الليل والنهار العلوم
 
 

 مالحظات المعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 

 الطالبمالحظات ولي امر 

 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
 

 :مالحظات 
 االهتمام بترتيب الجدول الدراسي اليومي بالحقيبة قبل الحضور للمدرسة . -2 االهتمام بالنظافة العامة للطالب . -1
 ا قبل الطابور وكذلك الحرص على استالم الطالب عند الخروج من المدرسة بعد نهاية الدوام مباشرة .على الحضور مبكر   الحرص -3
 . االهتمام بالواجبات اليومية ومتابعة الخطة األسبوعية -5 الحرص على عدم الغياب اليومي . -4
 ساحة والمسطرة .. الحرص على احضار األدوات المكتبية مثل : قلم الرصاص والم6 
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 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي         
 هـ 11/5/1443إلى      5/1443/ 14(   من 0)  الثالثاألسبوع 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 6 - 1سورة المطففين من  األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 9 - 7سورة  المطففين من  االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 10 - 11سورة  المطففين من  الثالثاء
   حفظ المقرر بالمنزل 15 - 11من  سورة  المطففين األربعاء
   مراجعة ما سبق  الخميس

 لغتي

  كتابة الدرس كامالا في الدفتر درس إماطة األذى عن الطريق األحد
سوف يكون  اإلمالء الذيالتدريب على 

 من النص  يوم األربعاء أول سطر
 ( 00) ص 
 

 مع ولي األمرقراءة الدرس جيداا  قراءة الدرس وحل التمارين االثنين
 التدريب على قطعة اإلمالء الثالثاء
 امالء القطعة المحددة األربعاء
 التقييم + تصحيح التمارين  الخميس

ا ملسو هيلع هللا ىلصصفات النبي محمد  التوحيد   مراجعة الدرس جيدا
ا الوضوء فروض الفقه    مراجعة الدرس جيدا

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه أحل المسألة األحد
  قراءة الدرس وفهمه دقائق 5الوقت ألقرب  االثنين
  قراءة الدرس وفهمه اختبار الفصل الثالثاء
  قراءة الدرس وفهمه كسور الوحدات األربعاء
  تقييم + تصحيح الكتاب الخميس

  سبب حدوث الفصول األربعة العلوم
 
 

 مالحظات المعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 

 مالحظات ولي امر الطالب

 

................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
 

 :مالحظات 
 االهتمام بترتيب الجدول الدراسي اليومي بالحقيبة قبل الحضور للمدرسة . -2 بالنظافة العامة للطالب . االهتمام -1
 ا قبل الطابور وكذلك الحرص على استالم الطالب عند الخروج من المدرسة بعد نهاية الدوام مباشرة .الحرص على الحضور مبكر   -3
 . ام بالواجبات اليومية ومتابعة الخطة األسبوعيةاالهتم -5 الحرص على عدم الغياب اليومي . -4
 . الحرص على احضار األدوات المكتبية مثل : قلم الرصاص والمساحة والمسطرة .6 
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 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي         
 هـ 25/5/1443إلى      5/1443/ 21(   من 4)  الرابعاألسبوع 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 17 - 16سورة المطففين من  األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 01 - 11المطففين من سورة   االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 02 - 00سورة  المطففين من  الثالثاء
   حفظ المقرر بالمنزل 01 - 05سورة  المطففين من  األربعاء
   مراجعة ما سبق  الخميس

 لغتي

  كتابة الدرس كامالا في الدفتر درس آداب االستئذان األحد
سوف يكون  اإلمالء الذيالتدريب على 

 من النص  يوم األربعاء أول سطر
 ( 10) ص 
 

 قراءة الدرس جيداا مع ولي األمر قراءة الدرس وحل التمارين االثنين
 التدريب على قطعة اإلمالء الثالثاء
 امالء القطعة المحددة األربعاء
 التقييم + تصحيح التمارين  الخميس

ا ملسو هيلع هللا ىلص صفات النبي محمدتابع ..  التوحيد   مراجعة الدرس جيدا
ا الوضوء نواقض الفقه    مراجعة الدرس جيدا

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه الكسور الدالة على أكثر من جزء األحد
  قراءة الدرس وفهمه خطة حل مسألة االثنين
  قراءة الدرس وفهمه الكسور المساوية للواحد الثالثاء
  قراءة الدرس وفهمه مقارنة الكسور األربعاء
  تقييم + تصحيح الكتاب الخميس

  القمر والنجوم العلوم
 
 

 مالحظات المعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 

 بمالحظات ولي امر الطال

 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
 

 :مالحظات 
 االهتمام بترتيب الجدول الدراسي اليومي بالحقيبة قبل الحضور للمدرسة . -2 االهتمام بالنظافة العامة للطالب . -1
 ا قبل الطابور وكذلك الحرص على استالم الطالب عند الخروج من المدرسة بعد نهاية الدوام مباشرة .على الحضور مبكر   الحرص -3
 . االهتمام بالواجبات اليومية ومتابعة الخطة األسبوعية -5 الحرص على عدم الغياب اليومي . -4
 قلم الرصاص والمساحة والمسطرة . . الحرص على احضار األدوات المكتبية مثل :6 
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 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي         
 هـ 2/6/1443إلى      5/1443/ 21(   من 5)  الخامساألسبوع 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 09سورة المطففين من  األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 10سورة  المطففين من  االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 16 - 12سورة  المطففين من  الثالثاء
   حفظ المقرر بالمنزل 5 - 1سورة  االنفطار من  األربعاء
   مراجعة ما سبق  الخميس

 لغتي

  كتابة الدرس كامالا في الدفتر يرالكب توقيرقدوتي في  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  األحد
سوف يكون  اإلمالء الذيالتدريب على 

 من النص  يوم األربعاء أول سطرين
 ( 51) ص 
 

 قراءة الدرس جيداا مع ولي األمر وحل التمارينقراءة الدرس  االثنين
 التدريب على قطعة اإلمالء الثالثاء
 حفظ نشيد الدين المعاملة امالء القطعة المحددة األربعاء
 التقييم + تصحيح التمارين  الخميس

ا ملسو هيلع هللا ىلص النبي محمد دعوة التوحيد   مراجعة الدرس جيدا
  جيداا مراجعة الدرس أهمية الصالة الفقه 

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه الكسور كأجزاء من مجموعة األحد
  قراءة الدرس وفهمه استقصاء حل المسألة االثنين
  قراءة الدرس وفهمه اختبار الفصل الثالثاء
  قراءة الدرس وفهمه المئات األربعاء
  تقييم + تصحيح الكتاب الخميس

  النظام الشمسي العلوم
 
 

 مالحظات المعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 

 مالحظات ولي امر الطالب

 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
 

 :مالحظات 
 االهتمام بترتيب الجدول الدراسي اليومي بالحقيبة قبل الحضور للمدرسة . -2 االهتمام بالنظافة العامة للطالب . -1
 ا قبل الطابور وكذلك الحرص على استالم الطالب عند الخروج من المدرسة بعد نهاية الدوام مباشرة .على الحضور مبكر   الحرص -3
 . االهتمام بالواجبات اليومية ومتابعة الخطة األسبوعية -5 الحرص على عدم الغياب اليومي . -4
 ساحة والمسطرة .. الحرص على احضار األدوات المكتبية مثل : قلم الرصاص والم6 
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 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي         
 هـ 9/6/1443إلى      6/1443/ 5(   من 6)  السادساألسبوع 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 1 - 6سورة االنفطار من  األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 10 - 9سورة  االنفطار من  االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 16 - 11سورة  االنفطار من  الثالثاء
   حفظ المقرر بالمنزل 19 - 17من  سورة  االنفطار األربعاء
   مراجعة ما سبق  الخميس

 لغتي

  كتابة الدرس كامالا في الدفتر قدوتي في العفو والتسامح ملسو هيلع هللا ىلصالرسول األحد
سوف يكون  اإلمالء الذيالتدريب على 

 من النص  يوم األربعاء أول سطرين
 ( 61) ص 
 

 الدرس جيداا مع ولي األمرقراءة  قراءة الدرس وحل التمارين االثنين
 التدريب على قطعة اإلمالء الثالثاء
 امالء القطعة المحددة األربعاء
 التقييم + تصحيح التمارين  الخميس

ا ملسو هيلع هللا ىلص النبي محمد تابع .. دعوة التوحيد   مراجعة الدرس جيدا
ا تابع .. أهمية الصالة الفقه    مراجعة الدرس جيدا

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه اآلحاد والعشرات والمئات األحد
  قراءة الدرس وفهمه حل المسألة االثنين
  قراءة الدرس وفهمه 1111القيمة المنزلية لألعداد حتى  الثالثاء
 األربعاء

 تقييم + تصحيح الكتاب
 

  الخميس

  المواد الصلبة العلوم
 
 

 مالحظات المعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 

 مالحظات ولي امر الطالب

 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
 

 :مالحظات 
 االهتمام بترتيب الجدول الدراسي اليومي بالحقيبة قبل الحضور للمدرسة . -2 االهتمام بالنظافة العامة للطالب . -1
 ا قبل الطابور وكذلك الحرص على استالم الطالب عند الخروج من المدرسة بعد نهاية الدوام مباشرة .الحرص على الحضور مبكر   -3
 . االهتمام بالواجبات اليومية ومتابعة الخطة األسبوعية -5 الحرص على عدم الغياب اليومي . -4
 . الحرص على احضار األدوات المكتبية مثل : قلم الرصاص والمساحة والمسطرة .6 
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 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي         
 هـ 16/6/1443إلى      6/1443/ 12(   من 7)  السابعاألسبوع 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 2 - 1سورة التكوير من  األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 7 - 5من  سورة  التكوير االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 1سورة  التكوير من  الثالثاء
   حفظ المقرر بالمنزل 12 - 11سورة  التكوير من  األربعاء
   مراجعة ما سبق الخميس

 لغتي

  كتابة الدرس كامالا في الدفتر قدوتي في الصدق ملسو هيلع هللا ىلص الرسول األحد
سوف يكون  الذياإلمالء التدريب على 

 من النص  يوم األربعاء آخر سطر
 ( 71) ص 
 

 قراءة الدرس جيداا مع ولي األمر قراءة الدرس وحل التمارين االثنين
 الثالثاء

 التدريب على قطعة اإلمالء
 امالء القطعة المحددة األربعاء
 التقييم + تصحيح التمارين  الخميس

ا ملسو هيلع هللا ىلص محمداالماذا أرسل اهلل  التوحيد   مراجعة الدرس جيدا
ا استقبال القبلة واستفتاح الصالة الفقه    مراجعة الدرس جيدا

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه وكتابتها 111قراءة األعداد حتى  األحد
  قراءة الدرس وفهمه مقارنة األعداد االثنين
  قراءة الدرس وفهمه ترتيب األعداد الثالثاء
  قراءة الدرس وفهمه األنماط العددية األربعاء
  قراءة الدرس وفهمه اختبار تراكمي –اختبار الفصل  الخميس

  السائل والغازات العلوم
 
 

 مالحظات المعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 

 مالحظات ولي 
 الطالبمر أ

 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
 

 :مالحظات 
 االهتمام بترتيب الجدول الدراسي اليومي بالحقيبة قبل الحضور للمدرسة . -2 االهتمام بالنظافة العامة للطالب . -1
 ا قبل الطابور وكذلك الحرص على استالم الطالب عند الخروج من المدرسة بعد نهاية الدوام مباشرة .على الحضور مبكر   الحرص -3
 . االهتمام بالواجبات اليومية ومتابعة الخطة األسبوعية -5 الحرص على عدم الغياب اليومي . -4
 ساحة والمسطرة .. الحرص على احضار األدوات المكتبية مثل : قلم الرصاص والم6 

jalawischool jalawischool Jalawi.school  0138110031 



 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي         
 هـ 20/6/1443إلى      6/1443/ 19(   من 1)  الثامناألسبوع 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 15سورة التكوير من  األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 01 - 19سورة  التكوير من  االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 05 - 00سورة  التكوير من  الثالثاء
   حفظ المقرر بالمنزل 09 - 06من  سورة  التكوير األربعاء
   مراجعة ما سبق الخميس

 لغتي

 مدخل الوحدة السابعة األحد

 
 

 الثالثاء حفظ نشيد الحاسوب حل تمارين مدخل الوحدة االثنين
 تسميع نشيد الحاسوب األربعاء
 تصحيح التمارين  الخميس

  الدرس جيداامراجعة  ملسو هيلع هللا ىلص لماذا أرسل اهلل محمداا التوحيد
ا الركوع والرفع منه الفقه    مراجعة الدرس جيدا

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه المجسمات األحد
  قراءة الدرس وفهمه األوجه واألحرف والرؤوس االثنين
  قراءة الدرس وفهمه األشكال المستوية الثالثاء
  قراءة الدرس وفهمه أحل المسألة األربعاء
  التقييم + تصحيح الكتاب الخميس

  المادة تتغير العلوم
 
 

 مالحظات المعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 

 مالحظات ولي 
 لبمر الطاأ

 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
 

 :مالحظات 
 االهتمام بترتيب الجدول الدراسي اليومي بالحقيبة قبل الحضور للمدرسة . -2 االهتمام بالنظافة العامة للطالب . -1
 ا قبل الطابور وكذلك الحرص على استالم الطالب عند الخروج من المدرسة بعد نهاية الدوام مباشرة .على الحضور مبكر   الحرص -3
 . االهتمام بالواجبات اليومية ومتابعة الخطة األسبوعية -5 الحرص على عدم الغياب اليومي . -4
 ساحة والمسطرة .. الحرص على احضار األدوات المكتبية مثل : قلم الرصاص والم6 

jalawischool jalawischool Jalawi.school  0138110031 



 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي         
 هـ 03/6/1443إلى      6/1443/ 26(   من 9)  التاسعاألسبوع 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 2 - 1سورة عبس من  األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 7 - 5سورة  عبس من  االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 1سورة  عبس من  الثالثاء
   بالمنزل حفظ المقرر 16 - 11سورة  عبس من  األربعاء
   مراجعة ما سبق الخميس

 لغتي

  كتابة الدرس كامالا في الدفتر درس الجمل والسيارة األحد
سوف يكون  اإلمالء الذيالتدريب على 

 من النص  يوم األربعاء أول سطرين
 ( 19) ص 
 

 قراءة الدرس جيداا مع ولي األمر قراءة الدرس وحل التمارين االثنين
 التدريب على قطعة اإلمالء الثالثاء
 حفظ نشيد الحاسوب امالء القطعة المحددة األربعاء
 التقييم + تصحيح التمارين  الخميس

ا ملسو هيلع هللا ىلص لماذا أرسل اهلل محمداا التوحيد   مراجعة الدرس جيدا
ا تابع : الركوع والرفع منه الفقه    مراجعة الدرس جيدا

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه األضالع والرؤوس األحد
  قراءة الدرس وفهمه مقارنة األشكال الهندسية االثنين
  قراءة الدرس وفهمه تكوين األشكال الثالثاء
  قراءة الدرس وفهمه اختبار تراكمي –اختبار الفصل  األربعاء
  التقييم + تصحيح الكتاب الخميس

  تغير حالة المادة العلوم
 
 

 المعلممالحظات 

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 

 مالحظات ولي 
 مر الطالبأ

 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
 

 :مالحظات 
 االهتمام بترتيب الجدول الدراسي اليومي بالحقيبة قبل الحضور للمدرسة . -2 االهتمام بالنظافة العامة للطالب . -1
 ا قبل الطابور وكذلك الحرص على استالم الطالب عند الخروج من المدرسة بعد نهاية الدوام مباشرة .على الحضور مبكر   الحرص -3
 . االهتمام بالواجبات اليومية ومتابعة الخطة األسبوعية -5 الحرص على عدم الغياب اليومي . -4
 ساحة والمسطرة .. الحرص على احضار األدوات المكتبية مثل : قلم الرصاص والم6 

jalawischool jalawischool Jalawi.school  0138110031 



 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي         
 هـ 7/7/1443إلى      7/1443/ 0(   من 13)  العاشراألسبوع 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 01 - 17سورة عبس من  األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 01 - 02سورة  عبس من  االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 10 - 09سورة  عبس من  الثالثاء
   المقرر بالمنزلحفظ  17 - 11سورة  عبس من  األربعاء
   مراجعة ما سبق الخميس

 لغتي

  كتابة الدرس كامالا في الدفتر درس وسائل االتصال األحد
سوف يكون  اإلمالء الذيالتدريب على 

 من النص  يوم األربعاء أول سطرين
 ( 111) ص 

 

 قراءة الدرس جيداا مع ولي األمر قراءة الدرس وحل التمارين االثنين
 التدريب على قطعة اإلمالء الثالثاء
 امالء القطعة المحددة األربعاء
 التقييم + تصحيح التمارين  الخميس

ا ملسو هيلع هللا ىلص محبة النبي محمد التوحيد   مراجعة الدرس جيدا
ا السجود والرفع منه الفقه    مراجعة الدرس جيدا

 الرياضيات

  وفهمهقراءة الدرس  وحدات الطول غير القياسية األحد
  قراءة الدرس وفهمه أحل المسألة االثنين
  قراءة الدرس وفهمه قياس األطوال بالسنتمترات الثالثاء
  قراءة الدرس وفهمه استعمال مسطرة السنتمترات األربعاء
  التقييم + تصحيح الكتاب الخميس

  القوى تحرك األشياء العلوم
 
 

 مالحظات المعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 

 مالحظات ولي 
 مر الطالبأ

 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
 

 :مالحظات 
 االهتمام بترتيب الجدول الدراسي اليومي بالحقيبة قبل الحضور للمدرسة . -2 االهتمام بالنظافة العامة للطالب . -1
 ا قبل الطابور وكذلك الحرص على استالم الطالب عند الخروج من المدرسة بعد نهاية الدوام مباشرة .الحرص على الحضور مبكر   -3
 . االهتمام بالواجبات اليومية ومتابعة الخطة األسبوعية -5 الحرص على عدم الغياب اليومي . -4
 . الحرص على احضار األدوات المكتبية مثل : قلم الرصاص والمساحة والمسطرة .6 

jalawischool jalawischool Jalawi.school  0138110031 



 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي         
 هـ 7/1443/ 14إلى      7/1443/ 13(   من 11)  الحادي عشراألسبوع 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 20 - 11سورة عبس من  األحد
   مراجعة ما سبق  االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 5 - 1سورة  النازعات من  الثالثاء
   حفظ المقرر بالمنزل 9 - 6سورة  النازعات من  األربعاء
   حفظ المقرر بالمنزل 12 - 11سورة  النازعات من  الخميس

 لغتي

  كتابة الدرس كامالا في الدفتر درس الحاسوب األحد
سوف يكون  اإلمالء الذيالتدريب على 

 من النص  يوم األربعاء آخر سطرين
 ( 119) ص 

 

 قراءة الدرس جيداا مع ولي األمر قراءة الدرس وحل التمارين االثنين
 التدريب على قطعة اإلمالء الثالثاء
 امالء القطعة المحددة األربعاء
 التقييم + تصحيح التمارين  الخميس

ا ملسو هيلع هللا ىلص .. محبة النبي محمد تابع التوحيد   مراجعة الدرس جيدا
ا الركعة الثانية الفقه    مراجعة الدرس جيدا

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه مقارنة المساحات وترتيبها األحد
  قراءة الدرس وفهمه قياس المساحة االثنين
  قراءة الدرس وفهمه استقصاء حل المسألة الثالثاء
  قراءة الدرس وفهمه اختبار تراكمي –اختبار الفصل  األربعاء
  التقييم + تصحيح الكتاب الخميس

  المغناطيسات العلوم
 
 

 مالحظات المعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 

 مالحظات ولي 
 لبمر الطاأ

 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
 

 :مالحظات 
 االهتمام بترتيب الجدول الدراسي اليومي بالحقيبة قبل الحضور للمدرسة . -2 االهتمام بالنظافة العامة للطالب . -1
 ا قبل الطابور وكذلك الحرص على استالم الطالب عند الخروج من المدرسة بعد نهاية الدوام مباشرة .على الحضور مبكر   الحرص -3
 . االهتمام بالواجبات اليومية ومتابعة الخطة األسبوعية -5 الحرص على عدم الغياب اليومي . -4
 ساحة والمسطرة .. الحرص على احضار األدوات المكتبية مثل : قلم الرصاص والم6 

jalawischool jalawischool Jalawi.school  0138110031 



 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي         
 هـ 7/1443/ 21إلى      7/1443/ 17(   من 12)  الثاني عشراألسبوع 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 19 - 15سورة النازعات من  األحد
   حفظ المقرر بالمنزل 02 - 01سورة  النازعات من  االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 06 - 05سورة  النازعات من  الثالثاء
   حفظ المقرر بالمنزل 11 - 07سورة  النازعات من  األربعاء
   مراجعة ما سبق الخميس

 لغتي

  كتابة الدرس كامالا في الدفتر درس أحب أن أكون األحد
سوف يكون  اإلمالء الذيالتدريب على 

 من النص  يوم األربعاء أول سطرين
 ( 107) ص 

 

 جيداا مع ولي األمرقراءة الدرس  قراءة الدرس وحل التمارين االثنين
 التدريب على قطعة اإلمالء الثالثاء
 حفظ نشيد يحيا العمل امالء القطعة المحددة األربعاء
 التقييم + تصحيح التمارين  الخميس

ا وطاعتهملسو هيلع هللا ىلص تصديق النبي محمد التوحيد   مراجعة الدرس جيدا
ا التشهد األول والثاني الفقه    مراجعة الدرس جيدا

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه وحدات السعة غير القياسية األحد
  قراءة الدرس وفهمه أحل المسألة االثنين
  قراءة الدرس وفهمه المللترات واللترات  الثالثاء
 األربعاء

 التقييم + تصحيح الكتاب
 

  الخميس

  المغناطيسات العلوم
 
 

 مالحظات المعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 

 مالحظات ولي 
 مر الطالبأ

 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
 

 :مالحظات 
 االهتمام بترتيب الجدول الدراسي اليومي بالحقيبة قبل الحضور للمدرسة . -2 االهتمام بالنظافة العامة للطالب . -1
 ا قبل الطابور وكذلك الحرص على استالم الطالب عند الخروج من المدرسة بعد نهاية الدوام مباشرة .الحرص على الحضور مبكر   -3
 . االهتمام بالواجبات اليومية ومتابعة الخطة األسبوعية -5 الحرص على عدم الغياب اليومي . -4
 . الحرص على احضار األدوات المكتبية مثل : قلم الرصاص والمساحة والمسطرة .6 

jalawischool jalawischool Jalawi.school  0138110031 



 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي         
 هـ 7/1443/ 21إلى      7/1443/ 24(   من 10)  الثالث عشراألسبوع 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 16 - 12سورة النازعات من  األحد
   تسميع االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 19 - 17سورة  النازعات من  الثالثاء
   تسميع األربعاء
   مراجعة ما سبق الخميس

 لغتي

  كتابة الدرس كامالا في الدفتر درس المخترع الصغير األحد
سوف يكون  اإلمالء الذيالتدريب على 

 من النص  يوم األربعاء آخر سطر
 ( 111) ص 

 

 قراءة الدرس جيداا مع ولي األمر قراءة الدرس وحل التمارين االثنين
 التدريب على قطعة اإلمالء الثالثاء
 امالء القطعة المحددة األربعاء
 التقييم + تصحيح التمارين  الخميس

ا وطاعتهملسو هيلع هللا ىلص تصديق النبي محمد التوحيد   مراجعة الدرس جيدا
ا دعاء االستفتاح –أذكار الصالة  الفقه    مراجعة الدرس جيدا

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه وحدات الوزن غير القياسية األحد
  قراءة الدرس وفهمه الجرام والكيلو جرام االثنين
  قراءة الدرس وفهمه جمع المئات الثالثاء
  قراءة الدرس وفهمه الجمع بإعادة تجميع اآلحاد األربعاء
  الكتابالتقييم + تصحيح  الخميس

  الحرارة العلوم
 
 

 مالحظات المعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 

 مالحظات ولي 
 لبمر الطاأ

 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
 

 :مالحظات 
 االهتمام بترتيب الجدول الدراسي اليومي بالحقيبة قبل الحضور للمدرسة . -2 االهتمام بالنظافة العامة للطالب . -1
 ا قبل الطابور وكذلك الحرص على استالم الطالب عند الخروج من المدرسة بعد نهاية الدوام مباشرة .على الحضور مبكر   الحرص -3
 . االهتمام بالواجبات اليومية ومتابعة الخطة األسبوعية -5 الحرص على عدم الغياب اليومي . -4
 ساحة والمسطرة .. الحرص على احضار األدوات المكتبية مثل : قلم الرصاص والم6 

jalawischool jalawischool Jalawi.school  0138110031 



 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي         
 هـ 1/1443/ 6إلى      1/1443/ 2(   من 14)  الرابع عشراألسبوع 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

   حفظ المقرر بالمنزل 20 - 21سورة  النازعات من  األحد
   تسميع االثنين
   حفظ المقرر بالمنزل 26 - 21سورة  النازعات من  الثالثاء
   تسميع األربعاء
   مراجعة الخميس

 لغتي

  كتابة الدرس كامالا في الدفتر الطبيبة نورةدرس  األحد
سوف يكون  اإلمالء الذيالتدريب على 

 من النص  يوم األربعاء آخر سطرين
 ( 121) ص 

 

 قراءة الدرس جيداا مع ولي األمر قراءة الدرس وحل التمارين االثنين
 التدريب على قطعة اإلمالء الثالثاء
 المحددةامالء القطعة  األربعاء
 التقييم + تصحيح التمارين  الخميس

ا القرآن الكريم كتاب اهلل التوحيد   مراجعة الدرس جيدا
  وما يُشرع االستعانة منه قبل السالم ملسو هيلع هللا ىلص التشهد والصالة على النبي الفقه 

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه الجمع بإعادة تجميع العشرات األحد
  قراءة الدرس وفهمه أحل المسألة االثنين
  قراءة الدرس وفهمه تقدير ناتج الجمع الثالثاء
 األربعاء

 التقييم + تصحيح الكتاب
 

  الخميس

  الحرارة العلوم
 
 

 مالحظات المعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 

 مالحظات ولي 
 مر الطالبأ

 

................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 

 :مالحظات 
 االهتمام بترتيب الجدول الدراسي اليومي بالحقيبة قبل الحضور للمدرسة . -2 االهتمام بالنظافة العامة للطالب . -1
 ا قبل الطابور وكذلك الحرص على استالم الطالب عند الخروج من المدرسة بعد نهاية الدوام مباشرة .الحرص على الحضور مبكر   -3
 . االهتمام بالواجبات اليومية ومتابعة الخطة األسبوعية -5 الحرص على عدم الغياب اليومي . -4
 . الحرص على احضار األدوات المكتبية مثل : قلم الرصاص والمساحة والمسطرة .6 
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 الخطة الدراسية األسبوعية للصف الثاني االبتدائي         
 هـ 1/1443/ 10إلى      1/1443/ 9(   من 15)  الخامس عشراألسبوع 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 مالحظات  اتقان الحفظ المطلوب من الطالب المقرر اليوم المـــادة

 مكريالالقرآن 

 األحد

 مراجعة عامة لجميع السور

  
   االثنين
   الثالثاء
   األربعاء
   الخميس

 لغتي

 مراجعة عامة للمنهج  األحد

 
 امالء نصوص مختارة مما سبق االثنين
 الثالثاء
 األربعاء

 تصحيح الكتاب والدفتر
 الخميس

ا القرآن الكريم كتاب اهلل التوحيد   مراجعة الدرس جيدا
  وما يُشرع االستعانة منه قبل السالم ملسو هيلع هللا ىلص التشهد والصالة على النبي الفقه 

 الرياضيات

  قراءة الدرس وفهمه طرح المئات األحد
  قراءة الدرس وفهمه الطرح بإعادة تجميع العشرات االثنين
  قراءة الدرس وفهمه الطرح بإعادة تجميع المئات الثالثاء
  قراءة الدرس وفهمه تقدير ناتج الطرح األربعاء
  التقييم + تصحيح الكتاب الخميس

  استكشاف الكهرباء العلوم
 
 

 مالحظات المعلم

 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 

 مالحظات ولي 
 لبمر الطاأ

 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
 

 :مالحظات 
 االهتمام بترتيب الجدول الدراسي اليومي بالحقيبة قبل الحضور للمدرسة . -2 االهتمام بالنظافة العامة للطالب . -1
 ا قبل الطابور وكذلك الحرص على استالم الطالب عند الخروج من المدرسة بعد نهاية الدوام مباشرة .على الحضور مبكر   الحرص -3
 . االهتمام بالواجبات اليومية ومتابعة الخطة األسبوعية -5 الحرص على عدم الغياب اليومي . -4
 ساحة والمسطرة .. الحرص على احضار األدوات المكتبية مثل : قلم الرصاص والم6 
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