
 

QM-119-F3 على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزة                  الرياضيات مالحظة: تسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة 
                                                                                                                                       

 

kh 

 الخطة االسبوعية
 20/ 6/  2019إلــى        16/  6/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثاني:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتٍح انرزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ( ذالوج طهًٍح62-62طىرج آل عًزاٌ ) ٌرهى اٌَاخ يٍ

 هللا عهٍه وطهى ٌذكز فضم انصالج عهى انُثً صهى

 ٌحذد شزط دخىل اندُح انىارد فً انحذٌث انشزٌف 

 ٌقزأ قزاءج خهزٌح طهًٍح يزاعٍا انضثظ وانرُغٍى.

 

To practice reading a short story. 
To form meaningful sentences. 

…………………………… 

…………………………… 

 االحذ

 صفً
 انٍىو األول 

 62-62يزاخعح)آل عًزاٌ يٍ 

 

 (62-62رهى اٌَاخ ذالوج طهًٍح يٍ طىرج آل عًزاٌ )ٌ

 

 

 

 

 انٍىو انثاًَ 

 يزاخعح )انصالج عهى انُثً صهى هللا عهٍه وطهى (

 ٌعزف فضم انصالج عهى انُثً صهى هللا عهٍه وطهى 

 ا

 

 

 

 انٍىو انثانث 

 يزاخعح )كم أيرً ٌذخهىٌ اندُح (

 ٌعذد فىائذ طاعح انزطىل صهى هللا عهٍه وطهى 

 

 عح انحىاص انخًض + َشٍذ انحىاص انخًضيرات

  
Bridge to Success .Unit 8 Wonderful Water  

Learner’s Book .Page 167 

  واخة
Practice reading at home 

 Learner’s Book . Page 196 

 االثٍٍُ
 يزاخعح فً اطهىب انُهً صفً

  
Bridge to Success .Unit 8 Wonderful Water  

Learner’s Book .Page 169 

  واخة
Practice reading at home 

 Learner’s Book . Page 197 

 انثالثاء
 يزاخعح فً يطاتقح انخثز نهًثرذأ صفً

  
Bridge to Success .Unit 8 Wonderful Water  

Learner’s Book .Page 185 

    واخة

 األرتعاء
   صفً

 واخة
 

 
 

 انخًٍض
   صفً

   واخة



 

QM-119-F3 على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزة                  الرياضيات مالحظة: تسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة 
                                                                                                                                       

 

kh 

 ( أ ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراطاخ االخرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌصف انطاقح انحزارٌح . 

 اٌ ٌصف انطاقح انضىئٍح .

 اٌ ٌصف انطاقح انصىذٍح .

 

 ٌعذ انعًالخ ذداوسٌا

 زتع طاعحٌكرة انىقد تانظاعح وانُصف طاعح وان

 ٌقذر األطىال انًرزٌح وانحدىو .

 ٌىضح وطائم انُقم  انىطًُ فً تالدي
ٌقارٌ تٍٍ انزيىس انىطٍُح قذًٌا وانزيىس انىطٍُح 

 حذٌثا

 االحذ
 يزاخعح وحذج انفهىص 844يا درخح انحزارج ص  صفً

 درص انُاقم انىطًُ فً تالدي

 انىاخة حم َشاط : هٍا َظركشف 

 118صفحح 

 انعدائة فً ياضٍُا وحاضزَادرص اندًال و

 -  واخة

 االثٍٍُ
 894كٍف ذخرهف االصىاخ ص  صفً

 يزاخعح وحذج انظاعح

 

 -  واخة

 انثالثاء
 يزاخعح وحذج االطىال انًرزٌح واالحداو 015يا انًقصىد تانضىء ص  صفً

 --  واخة

 األرتعاء
 -  صفً

 -  واخة

 انخًٍض
 -  صفً

 -  واخة



 

QM-119-F3 على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزة                  الرياضيات مالحظة: تسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة 
                                                                                                                                       

 

kh 

 الخطة االسبوعية

 20/ 6/  2019إلــى        16/  6/  2019لألســـبـوع مــن  
  ( ) ب الثاني:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعزتٍح انرزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ( ذالوج طهًٍح62-62ٌرهى اٌَاخ يٍ طىرج آل عًزاٌ )

 ثً صهى هللا عهٍه وطهىٌذكز فضم انصالج عهى انُ

 ٌحذد شزط دخىل اندُح انىارد فً انحذٌث انشزٌف 

 ٌقزأ قزاءج خهزٌح طهًٍح يزاعٍا انضثظ وانرُغٍى.

 

To practice reading a short story. 
To form meaningful sentences. 

…………………………… 

…………………………… 

 االحذ

 صفً
 انٍىو األول 

 62-62يزاخعح)آل عًزاٌ يٍ 

 

 (62-62ٌرهى اٌَاخ ذالوج طهًٍح يٍ طىرج آل عًزاٌ )

 

 

 

 

 انٍىو انثاًَ 

 يزاخعح )انصالج عهى انُثً صهى هللا عهٍه وطهى (

 ٌعزف فضم انصالج عهى انُثً صهى هللا عهٍه وطهى 

 ا

 

 

 

 انٍىو انثانث 

 يزاخعح )كم أيرً ٌذخهىٌ اندُح (

 ٌعذد فىائذ طاعح انزطىل صهى هللا عهٍه وطهى 

 

 

 

 

 

 يراتعح انحىاص انخًض + َشٍذ انحىاص انخًض

  
Bridge to Success .Unit 8 Wonderful Water  

Learner’s Book .Page 167 

  واخة
Practice reading at home 

 Learner’s Book . Page 196 

 االثٍٍُ
 يزاخعح فً اطهىب انُهً صفً

  
Bridge to Success .Unit 8 Wonderful Water  

Learner’s Book .Page 169 

  واخة
Practice reading at home 

 Learner’s Book . Page 197 

 انثالثاء
 يزاخعح فً يطاتقح انخثز نهًثرذأ صفً

  
Bridge to Success .Unit 8 Wonderful Water  

Learner’s Book .Page 185 

    واخة

 األرتعاء
   صفً

   واخة

 انخًٍض
   صفً

   واخة



 

QM-119-F3 على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزة                  الرياضيات مالحظة: تسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة 
                                                                                                                                       

 

kh 

 ( ب ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراطاخ االخرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌصف انطاقح انحزارٌح . 

 اٌ ٌصف انطاقح انضىئٍح .

 اٌ ٌصف انطاقح انصىذٍح .

 

 ٌعذ انعًالخ ذداوسٌا

 طاعح وانزتع طاعح ٌكرة انىقد تانظاعح وانُصف

 ٌقذر األطىال انًرزٌح وانحدىو .

 ٌىضح وطائم انُقم  انىطًُ فً تالدي
ٌقارٌ تٍٍ انزيىس انىطٍُح قذًٌا وانزيىس انىطٍُح 

 حذٌثا

 االحذ
 يزاخعح وحذج انفهىص 844يا درخح انحزارج ص  صفً

 درص انُاقم انىطًُ فً تالدي

 انىاخة حم َشاط : هٍا َظركشف 

 118صفحح 

 اندًال وانعدائة فً ياضٍُا وحاضزَا درص

 -  واخة

 االثٍٍُ
 894كٍف ذخرهف االصىاخ ص  صفً

 يزاخعح وحذج انظاعح

 

 -  واخة

 انثالثاء
 يزاخعح وحذج االطىال انًرزٌح واالحداو 015يا انًقصىد تانضىء ص  صفً

 --  واخة

 األرتعاء
 -  صفً

 -  واخة

 انخًٍض
 -  صفً

 -  واخة



 

QM-119-F3 على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزة                  الرياضيات مالحظة: تسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة 
                                                                                                                                       

 

kh 

 الخطة االسبوعية

 20/ 6/  2019إلــى        16/  6/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ج الثاني:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعزتٍح انرزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ( ذالوج طهًٍح62-62ٌرهى اٌَاخ يٍ طىرج آل عًزاٌ )

 عهى انُثً صهى هللا عهٍه وطهى ٌذكز فضم انصالج

 ٌحذد شزط دخىل اندُح انىارد فً انحذٌث انشزٌف 

 ٌقزأ قزاءج خهزٌح طهًٍح يزاعٍا انضثظ وانرُغٍى.

 

To practice reading a short story. 
To form meaningful sentences. 

…………………………… 

…………………………… 

 االحذ

 صفً
 انٍىو األول 

 62-62اٌ يٍ يزاخعح)آل عًز

 

 (62-62ٌرهى اٌَاخ ذالوج طهًٍح يٍ طىرج آل عًزاٌ )

 

 

 

 

 انٍىو انثاًَ 

 يزاخعح )انصالج عهى انُثً صهى هللا عهٍه وطهى (

 ٌعزف فضم انصالج عهى انُثً صهى هللا عهٍه وطهى 

 ا

 

 

 

 انٍىو انثانث 

 يزاخعح )كم أيرً ٌذخهىٌ اندُح (

 ٍه وطهى ٌعذد فىائذ طاعح انزطىل صهى هللا عه

 

 

 

 

 يراتعح انحىاص انخًض + َشٍذ انحىاص انخًض

  
Bridge to Success .Unit 8 Wonderful Water  

Learner’s Book .Page 167 

  واخة
Practice reading at home 

 Learner’s Book . Page 196 

 االثٍٍُ
 يزاخعح فً اطهىب انُهً صفً

  
Bridge to Success .Unit 8 Wonderful Water  

Learner’s Book .Page 169 

  واخة
Practice reading at home 

 Learner’s Book . Page 197 

 انثالثاء
 يزاخعح فً يطاتقح انخثز نهًثرذأ صفً

  
Bridge to Success .Unit 8 Wonderful Water  

Learner’s Book .Page 185 

    واخة

 األرتعاء
   صفً

 واخة
 

 
 

 ضانخًٍ
   صفً

   واخة
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kh 

 ( ج ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
  

 انرزتٍح األخالقٍح انذراطاخ االخرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌصف انطاقح انحزارٌح . 

 اٌ ٌصف انطاقح انضىئٍح .

 اٌ ٌصف انطاقح انصىذٍح .

 

 ٌعذ انعًالخ ذداوسٌا

 عح وانُصف طاعح وانزتع طاعحٌكرة انىقد تانظا

 ٌقذر األطىال انًرزٌح وانحدىو .

 ٌىضح وطائم انُقم  انىطًُ فً تالدي
ٌقارٌ تٍٍ انزيىس انىطٍُح قذًٌا وانزيىس انىطٍُح 

 حذٌثا

 االحذ
 يزاخعح وحذج انفهىص 844يا درخح انحزارج ص  صفً

 درص انُاقم انىطًُ فً تالدي

 انىاخة حم َشاط : هٍا َظركشف 

 118ح صفح

 درص اندًال وانعدائة فً ياضٍُا وحاضزَا

 -  واخة

 االثٍٍُ
 894كٍف ذخرهف االصىاخ ص  صفً

 يزاخعح وحذج انظاعح

 

 -  واخة

 انثالثاء
 يزاخعح وحذج االطىال انًرزٌح واالحداو 015يا انًقصىد تانضىء ص  صفً

 --  واخة

 األرتعاء
 -  صفً

 -  واخة

 انخًٍض
 -  صفً

 -  واخة
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kh 

 الخطة االسبوعية
 20/ 6/  2019إلــى        16/  6/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثاني:  الصف والشعبة
  

 English انهغح انعزتٍح انرزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ( ذالوج طهًٍح62-62ٌرهى اٌَاخ يٍ طىرج آل عًزاٌ )

 م انصالج عهى انُثً صهى هللا عهٍه وطهىٌذكز فض

 ٌحذد شزط دخىل اندُح انىارد فً انحذٌث انشزٌف

 ٌراتع انطانة واخثاذه انثٍرٍح 

 ٌقزأ انطانة قزاءج خهزٌح طهًٍح 

 ٌرقٍ انطانة انقىاعذ انُحىٌح تانشكم انًطهىب

To practice reading a short story. 
To form meaningful sentences. 

…………………………… 

…………………………… 

 االحذ
 صفً

 انٍىو األول 

 62-62يزاخعح)آل عًزاٌ يٍ 

 

 (62-62ٌرهى اٌَاخ ذالوج طهًٍح يٍ طىرج آل عًزاٌ )

 

 

 

 

 انٍىو انثاًَ 

 يزاخعح )انصالج عهى انُثً صهى هللا عهٍه وطهى (

 ٌعزف فضم انصالج عهى انُثً صهى هللا عهٍه وطهى 

 ا

 

 

 

 انٍىو انثانث 

 زاخعح )كم أيرً ٌذخهىٌ اندُح (ي

 ٌعذد فىائذ طاعح انزطىل صهى هللا عهٍه وطهى 

 

 يزاخعح هًشج انىصم وهًشج انقطع

  
Bridge to Success .Unit 8 Wonderful Water  

Learner’s Book .Page 167 

 واخة
اطرخزاج كهًاخ ذحرىي عهى هًشج وصم وهًشج قطع يٍ درص 

 125انة صانحىاص انخًض يٍ كراب انط

Practice reading at home 
 Learner’s Book . Page 196 

 االثٍٍُ
 يزاخعح يطاتقح انًثرذأ وانخثز صفً

  
Bridge to Success .Unit 8 Wonderful Water  

Learner’s Book .Page 169 

 ........................................ واخة
Practice reading at home 

 Learner’s Book . Page 197 

 انثالثاء
 125قزاءج انطانة نذرص انحىاص انخًض يٍ كراب انطانة ص صفً

  
Bridge to Success .Unit 8 Wonderful Water  

Learner’s Book .Page 185 

   ....................................... واخة

 األرتعاء
   صفً

 واخة
 

 
 

 انخًٍض
   صفً

   واخة
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kh 

 ( د ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراطاخ االخرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌصف انطاقح انحزارٌح . 

 اٌ ٌصف انطاقح انضىئٍح .

 اٌ ٌصف انطاقح انصىذٍح .

 

 ٌعذ انعًالخ ذداوسٌا

 زتع طاعحٌكرة انىقد تانظاعح وانُصف طاعح وان

 ٌقذر األطىال انًرزٌح وانحدىو .

 ٌىضح وطائم انُقم  انىطًُ فً تالدي
ٌقارٌ تٍٍ انزيىس انىطٍُح قذًٌا وانزيىس انىطٍُح 

 حذٌثا

 االحذ
 يزاخعح وحذج انفهىص 844يا درخح انحزارج ص  صفً

 درص انُاقم انىطًُ فً تالدي

 انىاخة حم َشاط : هٍا َظركشف 

 118صفحح 

 انعدائة فً ياضٍُا وحاضزَادرص اندًال و

 -  واخة

 االثٍٍُ
 894كٍف ذخرهف االصىاخ ص  صفً

 يزاخعح وحذج انظاعح

 

 -  واخة

 انثالثاء
 يزاخعح وحذج االطىال انًرزٌح واالحداو 015يا انًقصىد تانضىء ص  صفً

 --  واخة

 األرتعاء
 -  صفً

 -  واخة

 انخًٍض
 -  صفً

 -  واخة
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kh 

 الخطة االسبوعية

 20/ 6/  2019إلــى        16/  6/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) هـ الثاني:  الصف والشعبة

  

 English انهغح انعزتٍح انرزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ( ذالوج طهًٍح62-62ٌرهى اٌَاخ يٍ طىرج آل عًزاٌ )

 ً صهى هللا عهٍه وطهىٌذكز فضم انصالج عهى انُث

 ٌحذد شزط دخىل اندُح انىارد فً انحذٌث انشزٌف

 ٌرذكز انرهًٍذ أطهىب انُهً 

 ٌقزأ قزاءج خهزٌح صحٍحح 

To practice reading a short story. 
To form meaningful sentences. 

…………………………… 

…………………………… 

 االحذ
 صفً

 انٍىو األول 

 62-62يزاخعح)آل عًزاٌ يٍ 

 

 (62-62ٌرهى اٌَاخ ذالوج طهًٍح يٍ طىرج آل عًزاٌ )

 

 

 

 

 انٍىو انثاًَ 

 يزاخعح )انصالج عهى انُثً صهى هللا عهٍه وطهى (

 ٌعزف فضم انصالج عهى انُثً صهى هللا عهٍه وطهى 

 ا

 

 

 

 انٍىو انثانث 

 يزاخعح )كم أيرً ٌذخهىٌ اندُح (

 ى ٌعذد فىائذ طاعح انزطىل صهى هللا عهٍه وطه

 

 يزاخعح انرُىٌٍ 

  
Bridge to Success .Unit 8 Wonderful Water  

Learner’s Book .Page 167 

 االطرعذاد نالخرثار انُهائً تانذراطح اندٍذج  واخة
Practice reading at home 

 Learner’s Book . Page 196 

 االثٍٍُ
 يزاخعح انالو انقًزٌح وانشًظٍح  صفً

  
Bridge to Success .Unit 8 Wonderful Water  
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  واخة
Practice reading at home 

 Learner’s Book . Page 197 

 انثالثاء
 يزاخعح انُهً  صفً
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   اندٍذج نًهاراخ انهغح انعزتٍح االطرعذاد نالخرثار انُهائً وانذراطح واخة

 األرتعاء
   صفً

 واخة
 

 
 

 انخًٍض
   صفً

   واخة
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kh 

 ( هـ ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراطاخ االخرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌصف انطاقح انحزارٌح . 

 ٍح .اٌ ٌصف انطاقح انضىئ

 اٌ ٌصف انطاقح انصىذٍح .

 

 ٌعذ انعًالخ ذداوسٌا

 ٌكرة انىقد تانظاعح وانُصف طاعح وانزتع طاعح

 ٌقذر األطىال انًرزٌح وانحدىو .

 ٌىضح وطائم انُقم  انىطًُ فً تالدي
ٌقارٌ تٍٍ انزيىس انىطٍُح قذًٌا وانزيىس انىطٍُح 

 حذٌثا

 االحذ
 انفهىصيزاخعح وحذج  844يا درخح انحزارج ص  صفً

 درص انُاقم انىطًُ فً تالدي

 انىاخة حم َشاط : هٍا َظركشف 

 118صفحح 

 درص اندًال وانعدائة فً ياضٍُا وحاضزَا

 -  واخة

 االثٍٍُ
 894كٍف ذخرهف االصىاخ ص  صفً

 يزاخعح وحذج انظاعح

 

 -  واخة

 انثالثاء
 ٌح واالحداويزاخعح وحذج االطىال انًرز 015يا انًقصىد تانضىء ص  صفً

 --  واخة

 األرتعاء
 -  صفً

 -  واخة

 انخًٍض
 -  صفً

 -  واخة
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kh 

 الخطة االسبوعية

 20/ 6/  2019إلــى        16/  6/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) و الثاني:  الصف والشعبة

  

 English انهغح انعزتٍح انرزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــنــٍا

 ( ذالوج طهًٍح62-62ٌرهى اٌَاخ يٍ طىرج آل عًزاٌ )

 ٌذكز فضم انصالج عهى انُثً صهى هللا عهٍه وطهى

 ٌحذد شزط دخىل اندُح انىارد فً انحذٌث انشزٌف

 ٌراتع انطانة واخثاذه انثٍرٍح 

 ٌقزأ انطانة قزاءج خهزٌح طهًٍح 

 ٌرقٍ انطانة انقىاعذ انُحىٌح تانشكم انًطهىب

To practice reading a short story. 
To form meaningful sentences. 

…………………………… 

…………………………… 

 االحذ
 صفً

 انٍىو األول 

 62-62يزاخعح)آل عًزاٌ يٍ 

 

 (62-62ٌرهى اٌَاخ ذالوج طهًٍح يٍ طىرج آل عًزاٌ )

 

 

 

 

 انٍىو انثاًَ 

 يزاخعح )انصالج عهى انُثً صهى هللا عهٍه وطهى (

 ٌعزف فضم انصالج عهى انُثً صهى هللا عهٍه وطهى 

 ا

 

 

 

 انٍىو انثانث 

 يزاخعح )كم أيرً ٌذخهىٌ اندُح (

 ٌعذد فىائذ طاعح انزطىل صهى هللا عهٍه وطهى 

 

 يزاخعح هًشج انىصم وهًشج انقطع
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 واخة
كهًاخ ذحرىي عهى هًشج وصم وهًشج قطع يٍ درص اطرخزاج 

 125انحىاص انخًض يٍ كراب انطانة ص

Practice reading at home 
 Learner’s Book . Page 196 

 االثٍٍُ
 يزاخعح يطاتقح انًثرذأ وانخثز صفً
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 ........................................ واخة
Practice reading at home 

 Learner’s Book . Page 197 

 انثالثاء
 125قزاءج انطانة نذرص انحىاص انخًض يٍ كراب انطانة ص صفً
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   ....................................... واخة

 األرتعاء
   صفً

 واخة
 

 
 

 انخًٍض
   صفً

   واخة
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kh 

 ( و ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراطاخ االخرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌصف انطاقح انحزارٌح . 

 اٌ ٌصف انطاقح انضىئٍح .

 انصىذٍح . اٌ ٌصف انطاقح

 

 ٌعذ انعًالخ ذداوسٌا

 ٌكرة انىقد تانظاعح وانُصف طاعح وانزتع طاعح

 ٌقذر األطىال انًرزٌح وانحدىو .

 ٌىضح وطائم انُقم  انىطًُ فً تالدي
ٌقارٌ تٍٍ انزيىس انىطٍُح قذًٌا وانزيىس انىطٍُح 

 حذٌثا

 االحذ
 يزاخعح وحذج انفهىص 844يا درخح انحزارج ص  صفً

 انىطًُ فً تالديدرص انُاقم 

 انىاخة حم َشاط : هٍا َظركشف 

 118صفحح 

 درص اندًال وانعدائة فً ياضٍُا وحاضزَا

 -  واخة

 االثٍٍُ
 894كٍف ذخرهف االصىاخ ص  صفً

 يزاخعح وحذج انظاعح

 

 -  واخة

 انثالثاء
 يزاخعح وحذج االطىال انًرزٌح واالحداو 015يا انًقصىد تانضىء ص  صفً

 --  خةوا

 األرتعاء
 -  صفً

 -  واخة

 انخًٍض
 -  صفً

 -  واخة
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kh 

 الخطة االسبوعية

 20/ 6/  2019إلــى        16/  6/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ز الثاني:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعزتٍح انرزتٍح اإلطاليٍح انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ( ذالوج طهًٍح62-62ٌاخ يٍ طىرج آل عًزاٌ )ٌرهى اَ

 ٌذكز فضم انصالج عهى انُثً صهى هللا عهٍه وطهى

 ٌحذد شزط دخىل اندُح انىارد فً انحذٌث انشزٌف 

 ٌقزأ قزاءج خهزٌح طهًٍح يزاعٍا انضثظ وانرُغٍى.

 

To practice reading a short story. 
To form meaningful sentences. 

…………………………… 

…………………………… 

 االحذ

 صفً
 انٍىو األول 

 62-62يزاخعح)آل عًزاٌ يٍ 

 

 (62-62ٌرهى اٌَاخ ذالوج طهًٍح يٍ طىرج آل عًزاٌ )

 

 

 

 

 انٍىو انثاًَ 

 يزاخعح )انصالج عهى انُثً صهى هللا عهٍه وطهى (

 ٌعزف فضم انصالج عهى انُثً صهى هللا عهٍه وطهى 

 ا

 

 

 

 انٍىو انثانث 

 كم أيرً ٌذخهىٌ اندُح (يزاخعح )

 ٌعذد فىائذ طاعح انزطىل صهى هللا عهٍه وطهى 

 

 

 

 

 يراتعح انحىاص انخًض + َشٍذ انحىاص انخًض
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  واخة
Practice reading at home 

 Learner’s Book . Page 196 

 االثٍٍُ
 زاخعح فً اطهىب انُهًي صفً
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  واخة
Practice reading at home 

 Learner’s Book . Page 197 

 انثالثاء
 يزاخعح فً يطاتقح انخثز نهًثرذأ صفً
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    واخة

 األرتعاء
   صفً

 واخة
 

 
 

 انخًٍض
   صفً

   واخة
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kh 

 ( ز ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 

 

 انرزتٍح األخالقٍح انذراطاخ االخرًاعٍح انزٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاذح انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌصف انطاقح انحزارٌح . 

 اٌ ٌصف انطاقح انضىئٍح .

 ف انطاقح انصىذٍح .اٌ ٌص

 

 ٌعذ انعًالخ ذداوسٌا

 ٌكرة انىقد تانظاعح وانُصف طاعح وانزتع طاعح

 ٌقذر األطىال انًرزٌح وانحدىو .

 ٌىضح وطائم انُقم  انىطًُ فً تالدي
ٌقارٌ تٍٍ انزيىس انىطٍُح قذًٌا وانزيىس انىطٍُح 

 حذٌثا

 االحذ
 يزاخعح وحذج انفهىص 844يا درخح انحزارج ص  صفً

 انُاقم انىطًُ فً تالدي درص

 انىاخة حم َشاط : هٍا َظركشف 

 118صفحح 

 درص اندًال وانعدائة فً ياضٍُا وحاضزَا

 -  واخة

 االثٍٍُ
 894كٍف ذخرهف االصىاخ ص  صفً

 يزاخعح وحذج انظاعح

 

 -  واخة

 انثالثاء
 ويزاخعح وحذج االطىال انًرزٌح واالحدا 015يا انًقصىد تانضىء ص  صفً

 --  واخة

 األرتعاء
 -  صفً

 -  واخة

 انخًٍض
 -  صفً

 -  واخة

 


