
 

QM-119-F3             على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةاللغة االنجليزية مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة5
                                                                                                                                             

 

kh 

 الخطة االسبوعية
 13/ 6/  2019إلــى        9/  6/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثاني5  الصف والشعبة

 English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلعاليُح انًادج

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َششذ تؼض آداب انحىاس 

 َذنم ػهً احتشايه ندُشاَه وسفض اإلعاءج نهدىاس
 انُض قشاءج عهًُح يشاػُا انضثظأٌ َقشأ انطانة 

To ask and answer questions. 
To form meaningful sentences. 
To understand a short story. 

…………………… 

…………………… 

 االحذ
 طفٍ

 انُىو االول 

 ششذ آداب انحىاس 

 

 انىاخة 

 فٍ انكتاب انًذسعٍ  111حم طفحح 

 

 انُىو انثاٍَ 

 ندُشاَه  َذنم ػهً احتشايه

 انىاخة 

 111و111و111حم أَشطح انطانة طفحح 

 

 انُىو انثانث 

  62-61ايتحاٌ تالوج عىسج آل ػًشاٌ اَِتٍُ 

 

 

 

 

 

 يتاتؼح قظح انذخاج ال َشي فٍ انظالو + ثشوج يٍ َظف دسهى
 Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 202 

  واخة
To Practice writing words from Unit 9 

In the Class Work 

 االثٍُُ

 114اختثاس كتاتح وصاسٌ + انحىاط انخًظ ص  طفٍ
 Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 203 

 قشاءج انُض واخة

Make questions and answers using  
This is \ These are  
in the Class work 

 انثالثاء
 نهُض قشاءج تفغُشَح طفٍ

 Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 204 

 16 - 11كتاب انُشاط ص  واخة
 Write meaningful sentences  

using the Words from Learner’s Book Page 196 

 األستؼاء

 يتاتؼح انحىاط انخًظ طفٍ
Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 205 

 واخة
 انتذسَة ػهً قشاءج انُض

 

Practice reading the story At home 
(Goldilocks and the three bears)  

Learner’s Book Page 202 

 انخًُظ
 طفٍ

انتكىٍَُ انثاٍَ نهفظم انذساعٍ انثانث + َشُذ انحىاط  االختثاس

 121انخًظ ص 

Bridge to Success .Unit 8. 
Learner’s Book .Page 175 
Practice reading the story. 

 .Draw your favourite character from the story قشاءج انُشُذ واخة



 

QM-119-F3             على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةاللغة االنجليزية مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة5
                                                                                                                                             

 

kh 

 ( أ ) الثاني5  الصف والشعبةتابع 
 

 انتشتُح األخالقُح انذساعاخ االختًاػُح انشَاضُاخ انؼهىو انًادج

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َتؼشف ػهً انطاقح انكهشتائُح . 

 َشعى دائشج كهشتائُح يتكايهح . اٌ

 11-1-1َغتكشف انطانة انؼًالخ  -

 فهىط
 فهظ 61َؼذ انؼًالخ تًقذاس  -
 َدذ يدًىع انؼًالخ انًختهفح -
 َؼذ انذساهى يغ انؼًالخ االخشي  -

 

تحذَذ انًغطحاخ انًائُح انتٍ تطم ػهُها دونح 

 االياساخ 
 َثٍُ كُقُح تطىس انقطغ االثشَح تًشوس انضيٍ 

 االحذ
 االختثاس انثاٍَ نهفظم انذساعٍ انثانث طفٍ

 فهىط 11فهىط و  1فهظ و  1انؼًالخ 

 216 - 264ص 

 61واخة قشاءج قظح كُف تغُشخ األصيُح طفحح  اتذاػاتٍ انظغُشج 114  - 113واخة طفحح 

 216 - 211طفحح  واخة

 االثٍُُ
 113يانزٌ َدؼم انًظثاذ َضٍء ؟ص  طفٍ

 ظم انثانثاختثاس انتكىٍَُ انثاٍَ نهف

 فهظ 61انؼًهح 

 213 - 211ص 

 211 - 214 ػًم ًَىرج نذائشج كهشتائُح يتكايهح . واخة

 انثالثاء
 166يانكهشتاء انغاكُح ؟ص طفٍ

 ػذ انؼًالخ

 216 - 211ص 

 211 - 211ص   واخة

 األستؼاء
 161حم ص طفٍ

 حم يغائم

 226- 214ص 

 777 - 777ص  166حم ص  واخة

 ًُظانخ
  111 – 111 – 164حم ص  طفٍ

 دساهى

 223 – 221ص 

 231- 224ص  163حم ص  واخة



 

QM-119-F3             على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةاللغة االنجليزية مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة5
                                                                                                                                             

 

kh 

 الخطة االسبوعية

 13/ 6/  2019إلــى        9/  6/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ب الثاني5  الصف والشعبة

 English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلعاليُح انًادج

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 ششذ تؼض آداب انحىاس َ

 َذنم ػهً احتشايه ندُشاَه وسفض اإلعاءج نهدىاس
 أٌ َقشأ انطانة انُض قشاءج عهًُح يشاػُا انضثظ

To ask and answer questions. 
To form meaningful sentences. 
To understand a short story. 

…………………… 

…………………… 

 االحذ
 طفٍ

 انُىو االول 

 ب انحىاس ششذ آدا

 

 انىاخة 

 فٍ انكتاب انًذسعٍ  111حم طفحح 

 

 انُىو انثاٍَ 

 َذنم ػهً احتشايه ندُشاَه 

 انىاخة 

 111و111و111حم أَشطح انطانة طفحح 

 

 انُىو انثانث 

  62-61ايتحاٌ تالوج عىسج آل ػًشاٌ اَِتٍُ 

 

 

 

 

 

 يتاتؼح قظح انذخاج ال َشي فٍ انظالو + ثشوج يٍ َظف دسهى
 Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 202 

  واخة
To Practice writing words from Unit 9 

In the Class Work 

 االثٍُُ

 114اختثاس كتاتح وصاسٌ + انحىاط انخًظ ص  طفٍ
 Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 203 

 قشاءج انُض واخة

Make questions and answers using  
This is \ These are  
in the Class work 

 انثالثاء
 قشاءج تفغُشَح نهُض طفٍ

 Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 204 

 16 - 11كتاب انُشاط ص  واخة
 Write meaningful sentences  

using the Words from Learner’s Book Page 196 

 األستؼاء

 يتاتؼح انحىاط انخًظ ٍطف
Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 205 

 واخة
 انتذسَة ػهً قشاءج انُض

 

Practice reading the story At home 
(Goldilocks and the three bears)  

Learner’s Book Page 202 

 انخًُظ
 طفٍ

نث + َشُذ انحىاط االختثاس انتكىٍَُ انثاٍَ نهفظم انذساعٍ انثا

 121انخًظ ص 

Bridge to Success .Unit 8. 
Learner’s Book .Page 175 
Practice reading the story. 

 .Draw your favourite character from the story قشاءج انُشُذ واخة



 

QM-119-F3             على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةاللغة االنجليزية مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة5
                                                                                                                                             

 

kh 

 ( ب ) الثاني5  الصف والشعبةتابع 

 

 انتشتُح األخالقُح انذساعاخ االختًاػُح انشَاضُاخ انؼهىو انًادج

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َتؼشف ػهً انطاقح انكهشتائُح . 

 اٌ َشعى دائشج كهشتائُح يتكايهح .

 11-1-1َغتكشف انطانة انؼًالخ  -

 فهىط
 فهظ 61َؼذ انؼًالخ تًقذاس  -
 َدذ يدًىع انؼًالخ انًختهفح -
 َؼذ انذساهى يغ انؼًالخ االخشي  -

 

تٍ تطم ػهُها دونح تحذَذ انًغطحاخ انًائُح ان

 االياساخ 
 َثٍُ كُقُح تطىس انقطغ االثشَح تًشوس انضيٍ 

 االحذ
 االختثاس انثاٍَ نهفظم انذساعٍ انثانث طفٍ

 فهىط 11فهىط و  1فهظ و  1انؼًالخ 

 216 - 264ص 

 61واخة قشاءج قظح كُف تغُشخ األصيُح طفحح  اتذاػاتٍ انظغُشج 114  - 113واخة طفحح 

 216 - 211طفحح  واخة

 االثٍُُ
 113يانزٌ َدؼم انًظثاذ َضٍء ؟ص  طفٍ

 اختثاس انتكىٍَُ انثاٍَ نهفظم انثانث

 فهظ 61انؼًهح 

 213 - 211ص 

 211 - 214 ػًم ًَىرج نذائشج كهشتائُح يتكايهح . واخة

 انثالثاء
 166يانكهشتاء انغاكُح ؟ص طفٍ

 ػذ انؼًالخ

 216 - 211ص 

 211 - 211ص   واخة

 األستؼاء
 161حم ص طفٍ

 حم يغائم

 226- 214ص 

 777 - 777ص  166حم ص  واخة

 انخًُظ
  111 – 111 – 164حم ص  طفٍ

 دساهى

 223 – 221ص 

 231- 224ص  163حم ص  واخة



 

QM-119-F3             على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةاللغة االنجليزية مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة5
                                                                                                                                             

 

kh 

 الخطة االسبوعية

 13/ 6/  2019إلــى        9/  6/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ج الثاني5  الصف والشعبة

 English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلعاليُح انًادج

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َششذ تؼض آداب انحىاس 

 َذنم ػهً احتشايه ندُشاَه وسفض اإلعاءج نهدىاس
 أٌ َقشأ انطانة انُض قشاءج عهًُح يشاػُا انضثظ

To ask and answer questions. 
To form meaningful sentences. 
To understand a short story. 

…………………… 

…………………… 

 االحذ
 طفٍ

 انُىو االول 

 ششذ آداب انحىاس 

 

 انىاخة 

 فٍ انكتاب انًذسعٍ  111حم طفحح 

 

 انُىو انثاٍَ 

 َذنم ػهً احتشايه ندُشاَه 

 انىاخة 

 111و111و111حم أَشطح انطانة طفحح 

 

 انُىو انثانث 

  62-61َِتٍُ ايتحاٌ تالوج عىسج آل ػًشاٌ ا

 

 

 

 

 

 يتاتؼح قظح انذخاج ال َشي فٍ انظالو + ثشوج يٍ َظف دسهى
 Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 202 

  واخة
To Practice writing words from Unit 9 

In the Class Work 

 االثٍُُ

 114اختثاس كتاتح وصاسٌ + انحىاط انخًظ ص  طفٍ
 Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 203 

 قشاءج انُض واخة

Make questions and answers using  
This is \ These are  
in the Class work 

 انثالثاء
 قشاءج تفغُشَح نهُض طفٍ

 Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 204 

 16 - 11كتاب انُشاط ص  واخة
 Write meaningful sentences  

using the Words from Learner’s Book Page 196 

 األستؼاء

 يتاتؼح انحىاط انخًظ طفٍ
Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 205 

 واخة
 انتذسَة ػهً قشاءج انُض

 

Practice reading the story At home 
(Goldilocks and the three bears)  

Learner’s Book Page 202 

 انخًُظ
 طفٍ

االختثاس انتكىٍَُ انثاٍَ نهفظم انذساعٍ انثانث + َشُذ انحىاط 

 121انخًظ ص 

Bridge to Success .Unit 8. 
Learner’s Book .Page 175 
Practice reading the story. 

 .Draw your favourite character from the story قشاءج انُشُذ واخة



 

QM-119-F3             على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةاللغة االنجليزية مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة5
                                                                                                                                             

 

kh 

 ( ج ) الثاني5  الصف والشعبةتابع 
  

 انتشتُح األخالقُح انذساعاخ االختًاػُح انشَاضُاخ انؼهىو انًادج

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َتؼشف ػهً انطاقح انكهشتائُح . 

 اٌ َشعى دائشج كهشتائُح يتكايهح .

 11-1-1َغتكشف انطانة انؼًالخ  -

 فهىط
 فهظ 61َؼذ انؼًالخ تًقذاس  -
 ذ يدًىع انؼًالخ انًختهفحَد -
 َؼذ انذساهى يغ انؼًالخ االخشي  -

 

تحذَذ انًغطحاخ انًائُح انتٍ تطم ػهُها دونح 

 االياساخ 
 َثٍُ كُقُح تطىس انقطغ االثشَح تًشوس انضيٍ 

 االحذ
 االختثاس انثاٍَ نهفظم انذساعٍ انثانث طفٍ

 فهىط 11فهىط و  1فهظ و  1انؼًالخ 

 216 - 264ص 

 61واخة قشاءج قظح كُف تغُشخ األصيُح طفحح  اتذاػاتٍ انظغُشج 114  - 113واخة طفحح 

 216 - 211طفحح  واخة

 االثٍُُ
 113يانزٌ َدؼم انًظثاذ َضٍء ؟ص  طفٍ

 اختثاس انتكىٍَُ انثاٍَ نهفظم انثانث

 فهظ 61انؼًهح 

 213 - 211ص 

 211 - 214 ػًم ًَىرج نذائشج كهشتائُح يتكايهح . واخة

 انثالثاء
 166يانكهشتاء انغاكُح ؟ص طفٍ

 ػذ انؼًالخ

 216 - 211ص 

 211 - 211ص   واخة

 األستؼاء
 161حم ص طفٍ

 حم يغائم

 226- 214ص 

 777 - 777ص  166حم ص  واخة

 انخًُظ
  111 – 111 – 164حم ص  طفٍ

 دساهى

 223 – 221ص 

 231- 224ص  163حم ص  واخة



 

QM-119-F3             على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةاللغة االنجليزية مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة5
                                                                                                                                             

 

kh 

 عيةالخطة االسبو
 13/ 6/  2019إلــى        9/  6/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثاني5  الصف والشعبة
  

 English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلعاليُح انًادج

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َششذ تؼض آداب انحىاس 

 َذنم ػهً احتشايه ندُشاَه وسفض اإلعاءج نهدىاس

 عهًُح َقشأ انطانة قشاءج خهشَح -

 َشاػٍ انطانة انكتاتح انغهًُح -

"يالحظح"َتاتغ انطانة انىاخثاخ انُىيُح ػهً كتاب 

 انُشاط 

To ask and answer questions. 
To form meaningful sentences. 
To understand a short story. 

…………………… 

…………………… 

 االحذ
 طفٍ

 انُىو االول 

 ششذ آداب انحىاس 

 

 انىاخة 

 فٍ انكتاب انًذسعٍ  111حم طفحح 

 

 انُىو انثاٍَ 

 َذنم ػهً احتشايه ندُشاَه 

 انىاخة 

 111و111و111حم أَشطح انطانة طفحح 

 

 انُىو انثانث 

  62-61ايتحاٌ تالوج عىسج آل ػًشاٌ اَِتٍُ 

 

  111+ انحىاط انخًظ  113انًفشداخ وانتشاكُة 
 Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 202 

 كتاب انطانة  114انتذسَة ػهً انقشاءج +َغخ ص واخة
To Practice writing words from Unit 9 

In the Class Work 

 االثٍُُ

 طفٍ
اختثاس انكتاتح انىصاسٌ +يتاتؼح انحىاط انخًظ كتاب 

 16انُشاط

 Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 203 

 يٍ كتاب انُشاط 11حم ص واخة

Make questions and answers using  
This is \ These are  
in the Class work 

 انثالثاء
 َشُذ انحىاط انخًظ كتاب انطانة  طفٍ

 Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 204 

 اتُاخ يٍ انُشُذ غُثا  6حفظ  واخة
 Write meaningful sentences  

using the Words from Learner’s Book Page 196 

 األستؼاء

 االختثاس انثاٍَ نهغح انؼشتُح +يشاخؼح يطاتقح انخثش نهًثتذأ طفٍ
Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 205 

 واخة
 كتاتح خًم اعًُح ػهً دفتش انُغخ 

 

Practice reading the story At home 
(Goldilocks and the three bears)  

Learner’s Book Page 202 

 انخًُظ
 يشاخؼح أعهىب انُهٍ   طفٍ

Bridge to Success .Unit 8. 
Learner’s Book .Page 175 
Practice reading the story. 

 .Draw your favourite character from the story يتاتؼح حم انىاخثاخ انغاتقح تكتاب انُشاط واخة



 

QM-119-F3             على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةاللغة االنجليزية مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة5
                                                                                                                                             

 

kh 

 ( د ) الثاني5  الصف والشعبةتابع 

 

 انتشتُح األخالقُح انذساعاخ االختًاػُح انشَاضُاخ انؼهىو انًادج

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َتؼشف ػهً انطاقح انكهشتائُح . 

 اٌ َشعى دائشج كهشتائُح يتكايهح .

 11-1-1َغتكشف انطانة انؼًالخ  -

 فهىط
 فهظ 61َؼذ انؼًالخ تًقذاس  -
 دًىع انؼًالخ انًختهفحَدذ ي -
 َؼذ انذساهى يغ انؼًالخ االخشي  -

 

تحذَذ انًغطحاخ انًائُح انتٍ تطم ػهُها دونح 

 االياساخ 
 َثٍُ كُقُح تطىس انقطغ االثشَح تًشوس انضيٍ 

 االحذ
 االختثاس انثاٍَ نهفظم انذساعٍ انثانث طفٍ

 فهىط 11فهىط و  1فهظ و  1انؼًالخ 

 216 - 264ص 

 61واخة قشاءج قظح كُف تغُشخ األصيُح طفحح  اتذاػاتٍ انظغُشج 114  - 113واخة طفحح 

 216 - 211طفحح  واخة

 االثٍُُ
 113يانزٌ َدؼم انًظثاذ َضٍء ؟ص  طفٍ

 اختثاس انتكىٍَُ انثاٍَ نهفظم انثانث

 فهظ 61انؼًهح 

 213 - 211ص 

 211 - 214 ػًم ًَىرج نذائشج كهشتائُح يتكايهح . واخة

 ثالثاءان
 166يانكهشتاء انغاكُح ؟ص طفٍ

 ػذ انؼًالخ

 216 - 211ص 

 211 - 211ص   واخة

 األستؼاء
 161حم ص طفٍ

 حم يغائم

 226- 214ص 

 777 - 777ص  166حم ص  واخة

 انخًُظ
  111 – 111 – 164حم ص  طفٍ

 دساهى

 223 – 221ص 

 231- 224ص  163حم ص  واخة



 

QM-119-F3             على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةاللغة االنجليزية مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة5
                                                                                                                                             

 

kh 

 الخطة االسبوعية

 13/ 6/  2019إلــى        9/  6/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) هـ الثاني5  الصف والشعبة

  

 English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلعاليُح انًادج

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َششذ تؼض آداب انحىاس 

 َذنم ػهً احتشايه ندُشاَه وسفض اإلعاءج نهدىاس
 هًُح يشاػُا انضثظأٌ َقشأ انطانة انُض قشاءج ع

To ask and answer questions. 
To form meaningful sentences. 
To understand a short story. 

…………………… 

…………………… 

 االحذ
 طفٍ

 انُىو االول 

 ششذ آداب انحىاس 

 

 انىاخة 

 فٍ انكتاب انًذسعٍ  111حم طفحح 

 

 انُىو انثاٍَ 

 َذنم ػهً احتشايه ندُشاَه 

 ىاخة ان

 111و111و111حم أَشطح انطانة طفحح 

 

 انُىو انثانث 

  62-61ايتحاٌ تالوج عىسج آل ػًشاٌ اَِتٍُ 

 

 انحىاط انخًظ  َشُذ
 Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 202 

  واخة
To Practice writing words from Unit 9 

In the Class Work 

 االثٍُُ

 نكتاتح انىصاسٌ اختثاس ا طفٍ
 Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 203 

  واخة

Make questions and answers using  
This is \ These are  
in the Class work 

 انثالثاء
 يشاخؼح اعهىب انُهٍ  وانتُىٍَ طفٍ

 Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 204 

  واخة
 Write meaningful sentences  

using the Words from Learner’s Book Page 196 

 األستؼاء

 يشاخؼح نالختثاس انتكىٍَُ انثاٍَ نهغه انؼشتُح طفٍ
Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 205 

 واخة
 االعتؼذاد نالختثاس انتكىٍَُ انثاٍَ نهغه انؼشتُح

 

Practice reading the story At home 
(Goldilocks and the three bears)  

Learner’s Book Page 202 

 انخًُظ
 االختثاس انتكىٍَُ انثاٍَ نهغه انؼشتُح طفٍ

Bridge to Success .Unit 8. 
Learner’s Book .Page 175 
Practice reading the story. 

 .Draw your favourite character from the story  واخة



 

QM-119-F3             على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةاللغة االنجليزية مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة5
                                                                                                                                             

 

kh 

 ( هـ ) الثاني5  الصف والشعبةتابع 

 

 انتشتُح األخالقُح انذساعاخ االختًاػُح انشَاضُاخ انؼهىو انًادج

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َتؼشف ػهً انطاقح انكهشتائُح . 

 اٌ َشعى دائشج كهشتائُح يتكايهح .

 11-1-1َغتكشف انطانة انؼًالخ  -

 فهىط
 فهظ 61 َؼذ انؼًالخ تًقذاس -
 َدذ يدًىع انؼًالخ انًختهفح -
 َؼذ انذساهى يغ انؼًالخ االخشي  -

 

تحذَذ انًغطحاخ انًائُح انتٍ تطم ػهُها دونح 

 االياساخ 
 َثٍُ كُقُح تطىس انقطغ االثشَح تًشوس انضيٍ 

 االحذ
 االختثاس انثاٍَ نهفظم انذساعٍ انثانث طفٍ

 فهىط 11فهىط و  1فهظ و  1انؼًالخ 

 216 - 264ص 

 61واخة قشاءج قظح كُف تغُشخ األصيُح طفحح  اتذاػاتٍ انظغُشج 114  - 113واخة طفحح 

 216 - 211طفحح  واخة

 االثٍُُ
 113يانزٌ َدؼم انًظثاذ َضٍء ؟ص  طفٍ

 اختثاس انتكىٍَُ انثاٍَ نهفظم انثانث

 فهظ 61انؼًهح 

 213 - 211ص 

 211 - 214 ػًم ًَىرج نذائشج كهشتائُح يتكايهح . واخة

 انثالثاء
 166يانكهشتاء انغاكُح ؟ص طفٍ

 ػذ انؼًالخ

 216 - 211ص 

 211 - 211ص   واخة

 األستؼاء
 161حم ص طفٍ

 حم يغائم

 226- 214ص 

 777 - 777ص  166حم ص  واخة

 انخًُظ
  111 – 111 – 164حم ص  طفٍ

 دساهى

 223 – 221ص 

 231- 224ص  163حم ص  واخة



 

QM-119-F3             على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةاللغة االنجليزية مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة5
                                                                                                                                             

 

kh 

 خطة االسبوعيةال

 13/ 6/  2019إلــى        9/  6/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) و الثاني5  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلعاليُح انًادج

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َششذ تؼض آداب انحىاس 

 َذنم ػهً احتشايه ندُشاَه وسفض اإلعاءج نهدىاس

 شاءج خهشَح عهًُح َقشأ انطانة ق-

 َشاػٍ انطانة انكتاتح انغهًُح -

"يالحظح"َتاتغ انطانة انىاخثاخ انُىيُح ػهً كتاب 

 انُشاط 

To ask and answer questions. 
To form meaningful sentences. 
To understand a short story. 

…………………… 

…………………… 

 االحذ
 طفٍ

 انُىو االول 

 س ششذ آداب انحىا

 

 انىاخة 

 فٍ انكتاب انًذسعٍ  111حم طفحح 

 

 انُىو انثاٍَ 

 َذنم ػهً احتشايه ندُشاَه 

 انىاخة 

 111و111و111حم أَشطح انطانة طفحح 

 

 انُىو انثانث 

  62-61ايتحاٌ تالوج عىسج آل ػًشاٌ اَِتٍُ 

 

  111+ انحىاط انخًظ  113انًفشداخ وانتشاكُة 
 Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 202 

 كتاب انطانة  114انتذسَة ػهً انقشاءج +َغخ ص واخة
To Practice writing words from Unit 9 

In the Class Work 

 االثٍُُ

 طفٍ
اختثاس انكتاتح انىصاسٌ +يتاتؼح انحىاط انخًظ كتاب 

 16انُشاط

 Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 203 

 يٍ كتاب انُشاط 11حم ص واخة

Make questions and answers using  
This is \ These are  
in the Class work 

 انثالثاء
 َشُذ انحىاط انخًظ كتاب انطانة  طفٍ

 Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 204 

 اتُاخ يٍ انُشُذ غُثا  6حفظ  واخة
 Write meaningful sentences  

using the Words from Learner’s Book Page 196 

 األستؼاء

 االختثاس انثاٍَ نهغح انؼشتُح +يشاخؼح يطاتقح انخثش نهًثتذأ طفٍ
Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 205 

 واخة
 كتاتح خًم اعًُح ػهً دفتش انُغخ 

 

Practice reading the story At home 
(Goldilocks and the three bears)  

Learner’s Book Page 202 

 انخًُظ
 يشاخؼح أعهىب انُهٍ   طفٍ

Bridge to Success .Unit 8. 
Learner’s Book .Page 175 
Practice reading the story. 

 .Draw your favourite character from the story يتاتؼح حم انىاخثاخ انغاتقح تكتاب انُشاط واخة



 

QM-119-F3             على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةاللغة االنجليزية مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة5
                                                                                                                                             

 

kh 

 ( و ) الثاني5  الصف والشعبةتابع 

 

 انتشتُح األخالقُح انذساعاخ االختًاػُح انشَاضُاخ انؼهىو انًادج

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َتؼشف ػهً انطاقح انكهشتائُح . 

 اٌ َشعى دائشج كهشتائُح يتكايهح .

 11-1-1َغتكشف انطانة انؼًالخ  -

 فهىط
 فهظ 61َؼذ انؼًالخ تًقذاس  -
 َدذ يدًىع انؼًالخ انًختهفح -
 َؼذ انذساهى يغ انؼًالخ االخشي  -

 

تحذَذ انًغطحاخ انًائُح انتٍ تطم ػهُها دونح 

 االياساخ 
 َثٍُ كُقُح تطىس انقطغ االثشَح تًشوس انضيٍ 

 االحذ
 االختثاس انثاٍَ نهفظم انذساعٍ انثانث طفٍ

 فهىط 11فهىط و  1فهظ و  1انؼًالخ 

 216 - 264ص 

 61واخة قشاءج قظح كُف تغُشخ األصيُح طفحح  اتذاػاتٍ انظغُشج 114  - 113خة طفحح وا

 216 - 211طفحح  واخة

 االثٍُُ
 113يانزٌ َدؼم انًظثاذ َضٍء ؟ص  طفٍ

 اختثاس انتكىٍَُ انثاٍَ نهفظم انثانث

 فهظ 61انؼًهح 

 213 - 211ص 

 211 - 214 ػًم ًَىرج نذائشج كهشتائُح يتكايهح . واخة

 انثالثاء
 166يانكهشتاء انغاكُح ؟ص طفٍ

 ػذ انؼًالخ

 216 - 211ص 

 211 - 211ص   واخة

 األستؼاء
 161حم ص طفٍ

 حم يغائم

 226- 214ص 

 777 - 777ص  166حم ص  واخة

 انخًُظ
  111 – 111 – 164حم ص  طفٍ

 دساهى

 223 – 221ص 

 231- 224ص  163حم ص  واخة



 

QM-119-F3             على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةاللغة االنجليزية مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة5
                                                                                                                                             

 

kh 

 ة االسبوعيةالخط

 13/ 6/  2019إلــى        9/  6/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ز الثاني5  الصف والشعبة

 English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلعاليُح انًادج

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َششذ تؼض آداب انحىاس 

 َذنم ػهً احتشايه ندُشاَه وسفض اإلعاءج نهدىاس
 قشاءج عهًُح يشاػُا انضثظ أٌ َقشأ انطانة انُض

To ask and answer questions. 
To form meaningful sentences. 
To understand a short story. 

…………………… 

…………………… 

 االحذ
 طفٍ

 انُىو االول 

 ششذ آداب انحىاس 

 

 انىاخة 

 فٍ انكتاب انًذسعٍ  111حم طفحح 

 

 انُىو انثاٍَ 

 شاَه َذنم ػهً احتشايه ندُ

 انىاخة 

 111و111و111حم أَشطح انطانة طفحح 

 

 انُىو انثانث 

  62-61ايتحاٌ تالوج عىسج آل ػًشاٌ اَِتٍُ 

 

 

 

 

 

 يتاتؼح قظح انذخاج ال َشي فٍ انظالو + ثشوج يٍ َظف دسهى
 Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 202 

  واخة
To Practice writing words from Unit 9 

In the Class Work 

 االثٍُُ

 114اختثاس كتاتح وصاسٌ + انحىاط انخًظ ص  طفٍ
 Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 203 

 قشاءج انُض واخة

Make questions and answers using  
This is \ These are  
in the Class work 

 انثالثاء
 ضقشاءج تفغُشَح نهُ طفٍ

 Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 204 

 16 - 11كتاب انُشاط ص  واخة
 Write meaningful sentences  

using the Words from Learner’s Book Page 196 

 األستؼاء

 يتاتؼح انحىاط انخًظ طفٍ
Bridge to Success .Unit 9. 
Learner’s Book .Page 205 

 واخة
 تذسَة ػهً قشاءج انُضان

 

Practice reading the story At home 
(Goldilocks and the three bears)  

Learner’s Book Page 202 

 انخًُظ
 طفٍ

االختثاس انتكىٍَُ انثاٍَ نهفظم انذساعٍ انثانث + َشُذ انحىاط 

 121انخًظ ص 

Bridge to Success .Unit 8. 
Learner’s Book .Page 175 
Practice reading the story. 

 .Draw your favourite character from the story قشاءج انُشُذ واخة



 

QM-119-F3             على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةاللغة االنجليزية مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة5
                                                                                                                                             

 

kh 

 ( ز ) الثاني5  الصف والشعبةتابع 
 

 انتشتُح األخالقُح انذساعاخ االختًاػُح انشَاضُاخ انؼهىو انًادج

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 اٌ َتؼشف ػهً انطاقح انكهشتائُح . 

 ى دائشج كهشتائُح يتكايهح .اٌ َشع

 11-1-1َغتكشف انطانة انؼًالخ  -

 فهىط
 فهظ 61َؼذ انؼًالخ تًقذاس  -
 َدذ يدًىع انؼًالخ انًختهفح -
 َؼذ انذساهى يغ انؼًالخ االخشي  -

 

تحذَذ انًغطحاخ انًائُح انتٍ تطم ػهُها دونح 

 االياساخ 
 َثٍُ كُقُح تطىس انقطغ االثشَح تًشوس انضيٍ 

 االحذ
 ختثاس انثاٍَ نهفظم انذساعٍ انثانثاال طفٍ

 فهىط 11فهىط و  1فهظ و  1انؼًالخ 

 216 - 264ص 

 61واخة قشاءج قظح كُف تغُشخ األصيُح طفحح  اتذاػاتٍ انظغُشج 114  - 113واخة طفحح 

 216 - 211طفحح  واخة

 االثٍُُ
 113يانزٌ َدؼم انًظثاذ َضٍء ؟ص  طفٍ

 نثانثاختثاس انتكىٍَُ انثاٍَ نهفظم ا

 فهظ 61انؼًهح 

 213 - 211ص 

 211 - 214 ػًم ًَىرج نذائشج كهشتائُح يتكايهح . واخة

 انثالثاء
 166يانكهشتاء انغاكُح ؟ص طفٍ

 ػذ انؼًالخ

 216 - 211ص 

 211 - 211ص   واخة

 األستؼاء
 161حم ص طفٍ

 حم يغائم

 226- 214ص 

 777 - 777ص  166حم ص  واخة

 انخًُظ
  111 – 111 – 164حم ص  طفٍ

 دساهى

 223 – 221ص 

 231- 224ص  163حم ص  واخة

 


