
 

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

 

kh 

 الخطة االسبوعية
 73/ 9/  2019إلــى        :6/  9/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثاني<  الصف والشعبة
   

 English انهغح انؼزتٛح انرزتٛح اإلطاليٛح انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 ٕٚضح انحكًح يٍ ذُٕع انُثاخ ٔاخرالف أنٕاَّ ٔإَٔاػّ 

 ٛحح ٚقزأ انحذٚس انشزٚف قزاءج صح

 شزط دخٕل انعُح انٕاردج فٙ انحذٚس انشزٚف  ٚحذد

 ٚقزأ قزاءج ظٓزٚح طهًٛح يزاػٛا انضثظ ٔانرُغٛى.

 ُٚشٗء َصا يقزٔء تخظ ٔاضح ٔيزذة

To recognize the new words. 
To practice reading sentences. 

To understand a short story. 

Reading :  (Anchor ) Practice reading the story .(Practice 
Makes Perfect) Pages 90 – 91 -92 

Writing :  (Anchor ) (Practice Makes Perfect )  Pages 78-79 

 االحذ
 صفٙ

 انٕٛو األٔل 

----------------- 

 

 ٚصف دٔرِ فٙ حًاٚح انُثاذاخ فٙ انثٛد ٔانًذرطح 

 انٕاظة 

 

 9=8ٔ=حم أَشطح انطانة صفحح رقى 

 

 

 انصاَٙ  انٕٛو

---------------- 

 ٚثٍٛ انًؼُٗ اإلظًانٙ نهحذٚس انشزٚف 

 انٕاظة 

 

 حفظ انحذٚس انشزٚف ٔيؼاَٙ انكهًاخ 

 

 انٕٛو انصانس  

 

------------------ 

 ٚؼذد فٕائذ طاػح انزطٕل صهٗ هللا ػهّٛ ٔطهى

 انٕاظة 

 

  538ٔ 539أَشطح انطانة صفحح رقى حم 

 اخرثار اطرًاع ٔسار٘

 ح حائظ + انالو انشًظٛح ٔانالو انقًزٚحذصًٛى يعه

 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page. 194 

 89كراب انُشاط ص  ٔاظة
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page. 154 

 االشٍُٛ
 يراتؼح يعهح حائظ + طفُٛح انفضاء صفٙ

 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page .195 

 95كراب انُشاط ص  ٔاظة
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page .155 

 انصالشاء
 556انظالو ص فٙ قصح انذظاض ال ٚزٖ  صفٙ

 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page .196 

 انرذرٚة انٕٛيٙ ػهٗ قزاءج انقصح ٔاظة
 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page .156 

 األرتؼاء

 ذفظٛز انقصح صفٙ
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Learner’s Book Page .197 

 ٔاظة
 

 :9+  98كراب انُشاط ص 

 

Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Activity Book Page .157 

 انخًٛض

 599قزاءج انقصح + رحهرٙ يغ كهًح )انرقظ( ص  صفٙ
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Learner’s Book Page .198 

 ٔاظة
انزؤٚح فٙ انظالو ( ----- ايالء يٍ كهًح ) احرارخ 

 579ص 
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page. 158 



 

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

 

kh 

 ( أ ) الثاني<  الصف والشعبةتابع 
 

 انرزتٛح األخالقٛح انذراطاخ االظرًاػٛح انزٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 اٌ ًٚٛش تٍٛ انحزارج ٔدرظح انحزارج .  
 اٌ ٕٚضح كٛف ٚصذر انصٕخ. 

 

ظُرًٛرزاخ ٚظركشف انطانة كٛفٛح انزتظ تٍٛ ان-

 ٔااليرار

 ٚقٛض انطانة ػهٗ خظ االػذاد -

 ٚظركشف تٛاَاخ انقٛاص -

 ٚظركشف انطانة حعى انظٕائم-

 

 

 ٚرؼزف انٗ األدٔاخ انرٙ ٚحراظٓا انغٕاص 

 ٚظركشف يٕقغ يذُٚح ظهفار
 ٚظركشف انؼالقح تٍٛ انصقافح ٔ انرزاز 

 االحذ
 >>8يا درظح انحزارج ؟ ص صفٙ

 ٔااليرارانزتظ تٍٛ انظُرًٛرزاخ 

 53; – ;3;ص 

 حم أَشطح انذرص فٙ انصف 

 أفكز ٔ أشارك  8>ٔاظة ذهٍٕٚ صفحح 

 رطى ظذٔل انًشاػز َشاط 83ٔاظة صفحح 

 9رقى  

 ٚحذد تانصف  ٔاظة

 االشٍُٛ
 8=:انٗ  9::اخرثار قصٛز يٍ صفحح  5=8حم ص  صفٙ

 --------- 3=8ص  ٔاظة

 انصالشاء
 8=8كٛف ٚصذر انصٕخ؟ ص  صفٙ

 انقٛاص ػهٗ خظ االػذاد

;57 – ;5: 

 ٚحذد تانصف  ٔاظة

 األرتؼاء
 >=8كٛف ذخرهف األصٕاخ؟ ص  صفٙ

 تٛاَاخ انقٛاص

;5=-;66 

 ٚحذد تانصف  ٔاظة

 انخًٛض
 937حم ص  صفٙ

 حعى انظٕائم

;69 – ;6< 

 يحدد بالصف 936ص  ٔاظة



 

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

 

kh 

 الخطة االسبوعية

 73/ 9/  2019إلــى        :6/  9/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ب الثاني<  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼزتٛح انرزتٛح اإلطاليٛح انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 ٕٚضح انحكًح يٍ ذُٕع انُثاخ ٔاخرالف أنٕاَّ ٔإَٔاػّ 

 ٚقزأ انحذٚس انشزٚف قزاءج صحٛحح 

 انشزٚف  شزط دخٕل انعُح انٕاردج فٙ انحذٚس ٚحذد

 ٚقزأ قزاءج ظٓزٚح طهًٛح يزاػٛا انضثظ ٔانرُغٛى.

 ُٚشٗء َصا يقزٔء تخظ ٔاضح ٔيزذة

To recognize the new words. 
To practice reading sentences. 

To understand a short story. 

Reading :  (Anchor ) Practice reading the story .(Practice 
Makes Perfect) Pages 90 – 91 -92 

Writing :  (Anchor ) (Practice Makes Perfect )  Pages 78-79 

 االحذ
 صفٙ

 انٕٛو األٔل 

----------------- 

 

 ٚصف دٔرِ فٙ حًاٚح انُثاذاخ فٙ انثٛد ٔانًذرطح 

 انٕاظة 

 

 9=8ٔ=حم أَشطح انطانة صفحح رقى 

 

 

 انٕٛو انصاَٙ 

---------------- 

 ًانٙ نهحذٚس انشزٚف ٚثٍٛ انًؼُٗ اإلظ

 انٕاظة 

 

 حفظ انحذٚس انشزٚف ٔيؼاَٙ انكهًاخ 

 

 انٕٛو انصانس  

 

------------------ 

 ٚؼذد فٕائذ طاػح انزطٕل صهٗ هللا ػهّٛ ٔطهى

 انٕاظة 

 

  538ٔ 539حم أَشطح انطانة صفحح رقى 

 اخرثار اطرًاع ٔسار٘

 ذصًٛى يعهح حائظ + انالو انشًظٛح ٔانالو انقًزٚح

 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page. 194 

 89كراب انُشاط ص  ٔاظة
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page. 154 

 االشٍُٛ
 يراتؼح يعهح حائظ + طفُٛح انفضاء صفٙ

 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page .195 

 95كراب انُشاط ص  ٔاظة
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page .155 

 انصالشاء
 556قصح انذظاض ال ٚزٖ فٙ انظالو ص  صفٙ

 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page .196 

 انرذرٚة انٕٛيٙ ػهٗ قزاءج انقصح ٔاظة
 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page .156 

 األرتؼاء

 ذفظٛز انقصح صفٙ
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Learner’s Book Page .197 

 ٔاظة
 

 :9+  98كراب انُشاط ص 

 

Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Activity Book Page .157 

 انخًٛض

 599قزاءج انقصح + رحهرٙ يغ كهًح )انرقظ( ص  صفٙ
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Learner’s Book Page .198 

 ٔاظة
انزؤٚح فٙ انظالو ( ----- ايالء يٍ كهًح ) احرارخ 

 579ص 
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page. 158 



 

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

 

kh 

 ( ب ) الثاني<  لصف والشعبةاتابع 
 

 انرزتٛح األخالقٛح انذراطاخ االظرًاػٛح انزٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 اٌ ًٚٛش تٍٛ انحزارج ٔدرظح انحزارج .  
 اٌ ٕٚضح كٛف ٚصذر انصٕخ. 

 

ٚظركشف انطانة كٛفٛح انزتظ تٍٛ انظُرًٛرزاخ -

 ٔااليرار

 ػذادٚقٛض انطانة ػهٗ خظ اال -

 ٚظركشف تٛاَاخ انقٛاص -

 ٚظركشف انطانة حعى انظٕائم-

 

 

 ٚرؼزف انٗ األدٔاخ انرٙ ٚحراظٓا انغٕاص 

 ٚظركشف يٕقغ يذُٚح ظهفار
 ٚظركشف انؼالقح تٍٛ انصقافح ٔ انرزاز 

 االحذ
 >>8يا درظح انحزارج ؟ ص صفٙ

 انزتظ تٍٛ انظُرًٛرزاخ ٔااليرار

 53; – ;3;ص 

 ف حم أَشطح انذرص فٙ انص

 أفكز ٔ أشارك  8>ٔاظة ذهٍٕٚ صفحح 

 رطى ظذٔل انًشاػز َشاط 83ٔاظة صفحح 

 9رقى  

 ٚحذد تانصف  ٔاظة

 االشٍُٛ
 8=:انٗ  9::اخرثار قصٛز يٍ صفحح  5=8حم ص  صفٙ

 --------- 3=8ص  ٔاظة

 انصالشاء
 8=8كٛف ٚصذر انصٕخ؟ ص  صفٙ

 انقٛاص ػهٗ خظ االػذاد

;57 – ;5: 

 ٚحذد تانصف  ٔاظة

 األرتؼاء
 >=8كٛف ذخرهف األصٕاخ؟ ص  صفٙ

 تٛاَاخ انقٛاص

;5=-;66 

 ٚحذد تانصف  ٔاظة

 انخًٛض
 937حم ص  صفٙ

 حعى انظٕائم

;69 – ;6< 

 يحدد بالصف 936ص  ٔاظة



 

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

 

kh 

 الخطة االسبوعية

 73/ 9/  2019إلــى        :6/  9/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ج الثاني<  ةالصف والشعب

   

 English انهغح انؼزتٛح انرزتٛح اإلطاليٛح انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 ٕٚضح انحكًح يٍ ذُٕع انُثاخ ٔاخرالف أنٕاَّ ٔإَٔاػّ 

 ٚقزأ انحذٚس انشزٚف قزاءج صحٛحح 

 شزط دخٕل انعُح انٕاردج فٙ انحذٚس انشزٚف  ٚحذد

 ثظ ٔانرُغٛى.ٚقزأ قزاءج ظٓزٚح طهًٛح يزاػٛا انض

 ُٚشٗء َصا يقزٔء تخظ ٔاضح ٔيزذة

To recognize the new words. 
To practice reading sentences. 

To understand a short story. 

Reading :  (Anchor ) Practice reading the story .(Practice 
Makes Perfect) Pages 90 – 91 -92 

Writing :  (Anchor ) (Practice Makes Perfect )  Pages 78-79 

 االحذ
 صفٙ

 انٕٛو األٔل 

----------------- 

 

 ٚصف دٔرِ فٙ حًاٚح انُثاذاخ فٙ انثٛد ٔانًذرطح 

 انٕاظة 

 

 9=8ٔ=حم أَشطح انطانة صفحح رقى 

 

 

 انٕٛو انصاَٙ 

---------------- 

 ٚثٍٛ انًؼُٗ اإلظًانٙ نهحذٚس انشزٚف 

 انٕاظة 

 

 شزٚف ٔيؼاَٙ انكهًاخ حفظ انحذٚس ان

 

 انٕٛو انصانس  

 

------------------ 

 ٚؼذد فٕائذ طاػح انزطٕل صهٗ هللا ػهّٛ ٔطهى

 انٕاظة 

 

  538ٔ 539حم أَشطح انطانة صفحح رقى 

 اخرثار اطرًاع ٔسار٘

 ذصًٛى يعهح حائظ + انالو انشًظٛح ٔانالو انقًزٚح

 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page. 194 

 89كراب انُشاط ص  ٔاظة
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page. 154 

 االشٍُٛ
 يراتؼح يعهح حائظ + طفُٛح انفضاء صفٙ

 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page .195 

 95كراب انُشاط ص  ٔاظة
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page .155 

 انصالشاء
 556قصح انذظاض ال ٚزٖ فٙ انظالو ص  صفٙ

 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page .196 

 انرذرٚة انٕٛيٙ ػهٗ قزاءج انقصح ٔاظة
 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page .156 

 األرتؼاء

 ذفظٛز انقصح صفٙ
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Learner’s Book Page .197 

 ٔاظة
 

 :9+  98كراب انُشاط ص 

 

Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Activity Book Page .157 

 انخًٛض

 599نرقظ( ص قزاءج انقصح + رحهرٙ يغ كهًح )ا صفٙ
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Learner’s Book Page .198 

 ٔاظة
انزؤٚح فٙ انظالو ( ----- ايالء يٍ كهًح ) احرارخ 

 579ص 
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page. 158 



 

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

 

kh 

 ( ج ) الثاني<  الصف والشعبةتابع 
  

 انرزتٛح األخالقٛح انذراطاخ االظرًاػٛح انزٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 اٌ ًٚٛش تٍٛ انحزارج ٔدرظح انحزارج .  
 اٌ ٕٚضح كٛف ٚصذر انصٕخ. 

 

ٚظركشف انطانة كٛفٛح انزتظ تٍٛ انظُرًٛرزاخ -

 ٔااليرار

 ٚقٛض انطانة ػهٗ خظ االػذاد -

 ٚظركشف تٛاَاخ انقٛاص -

 نة حعى انظٕائمٚظركشف انطا-

 

 

 ٚرؼزف انٗ األدٔاخ انرٙ ٚحراظٓا انغٕاص 

 ٚظركشف يٕقغ يذُٚح ظهفار
 ٚظركشف انؼالقح تٍٛ انصقافح ٔ انرزاز 

 االحذ
 >>8يا درظح انحزارج ؟ ص صفٙ

 انزتظ تٍٛ انظُرًٛرزاخ ٔااليرار

 53; – ;3;ص 

 حم أَشطح انذرص فٙ انصف 

 أفكز ٔ أشارك  8>ٔاظة ذهٍٕٚ صفحح 

 رطى ظذٔل انًشاػز َشاط 83صفحح ٔاظة 

 9رقى  

 ٚحذد تانصف  ٔاظة

 االشٍُٛ
 8=:انٗ  9::اخرثار قصٛز يٍ صفحح  5=8حم ص  صفٙ

 --------- 3=8ص  ٔاظة

 انصالشاء
 8=8كٛف ٚصذر انصٕخ؟ ص  صفٙ

 انقٛاص ػهٗ خظ االػذاد

;57 – ;5: 

 ٚحذد تانصف  ٔاظة

 األرتؼاء
 >=8صٕاخ؟ ص كٛف ذخرهف األ صفٙ

 تٛاَاخ انقٛاص

;5=-;66 

 ٚحذد تانصف  ٔاظة

 انخًٛض
 937حم ص  صفٙ

 حعى انظٕائم

;69 – ;6< 

 يحدد بالصف 936ص  ٔاظة



 

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

 

kh 

 الخطة االسبوعية
 73/ 9/  2019إلــى        :6/  9/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثاني<  الصف والشعبة

 English انهغح انؼزتٛح انرزتٛح اإلطاليٛح انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 ٕٚضح انحكًح يٍ ذُٕع انُثاخ ٔاخرالف أنٕاَّ ٔإَٔاػّ 

 ٚقزأ انحذٚس انشزٚف قزاءج صحٛحح 

 شزط دخٕل انعُح انٕاردج فٙ انحذٚس انشزٚف ٚحذد

 ٚقزأ قزاءج طهًٛح يغ انضثظ

 ٚراتغ حم انٕاظثاخ انثٛرٛح تكراب انُشاط

 تشكم صحٛح ٚكرة انكهًاخ 

To recognize the new words. 
To practice reading sentences. 
To understand a short story. 

Reading :  (Anchor ) Practice reading the story 
.(Practice Makes Perfect) Pages 90 – 91 -92 

Writing :  (Anchor ) (Practice Makes Perfect )  Pages 
78-79 

 االحذ
 صفٙ

 انٕٛو األٔل 

----------------- 

 

 ٚصف دٔرِ فٙ حًاٚح انُثاذاخ فٙ انثٛد ٔانًذرطح 

 انٕاظة 

 

 9=8ٔ=حم أَشطح انطانة صفحح رقى 

 

 

 انٕٛو انصاَٙ 

---------------- 

 ٚثٍٛ انًؼُٗ اإلظًانٙ نهحذٚس انشزٚف 

 انٕاظة 

 

 حفظ انحذٚس انشزٚف ٔيؼاَٙ انكهًاخ 

 

 س  انٕٛو انصان

------------------ 

 ٚؼذد فٕائذ طاػح انزطٕل صهٗ هللا ػهّٛ ٔطهى

 انٕاظة 

 

 538ٔ 539حم أَشطح انطانة صفحح رقى 

 اخرثار اطرًاع ٔسار٘ +انذظاض انذ٘ الٚزٖ فٙ تانظالو
 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Learner’s Book Page. 194 

 انرذرٚة ػهٗ انقزاءجيٍ كراب انُشاط + 98حم ص ٔاظة
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page. 154 

 االشٍُٛ
 صفٙ

يراتؼح قزاءج انذظاض انذ٘ الٚزٖ فٙ انظالو+ حم 

 كراب انُشاط 99ص

 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page .195 

 ٔاظة
+ذذرٚة ػهٗ االيالء  يٍ كراب انُشاط :9حم ص

 كراب انطانة 593ص

Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Activity Book Page .155 

 انصالشاء
 ;9رحهرٙ يغ كهًح "انرقظ"+حم كراب انُشاط ص صفٙ

 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page .196 

 يٍ كراب انطانة ;59حم ص ٔاظة
 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page .156 

 األرتؼاء
 =9ٔ>9قصح "شزٔج يٍ َصف درْى"ص صفٙ

Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page .197 

 ٔاظة
 

 يٍ كراب انُشاط 5:حم ص

Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Activity Book Page .157 

 انخًٛض
 كراب انطانة 593ايالء ص صفٙ

Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page .198 

 كراب انطانة  >59ذحضٛز انًفزداخ ٔانرزاكٛة ص ٔاظة
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Activity Book Page. 158 



 

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

 

kh 

 ( د ) الثاني<  الصف والشعبةتابع 

 

 انرزتٛح األخالقٛح انذراطاخ االظرًاػٛح انزٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 اٌ ًٚٛش تٍٛ انحزارج ٔدرظح انحزارج .  
 اٌ ٕٚضح كٛف ٚصذر انصٕخ. 

 

ٚظركشف انطانة كٛفٛح انزتظ تٍٛ انظُرًٛرزاخ -

 ٔااليرار

 ٚقٛض انطانة ػهٗ خظ االػذاد -

 تٛاَاخ انقٛاص ٚظركشف -

 ٚظركشف انطانة حعى انظٕائم-

 

 

 ٚرؼزف انٗ األدٔاخ انرٙ ٚحراظٓا انغٕاص 

 ٚظركشف يٕقغ يذُٚح ظهفار
 ٚظركشف انؼالقح تٍٛ انصقافح ٔ انرزاز 

 االحذ
 >>8يا درظح انحزارج ؟ ص صفٙ

 انزتظ تٍٛ انظُرًٛرزاخ ٔااليرار

 53; – ;3;ص 

 حم أَشطح انذرص فٙ انصف 

 أفكز ٔ أشارك  8>صفحح ٔاظة ذهٍٕٚ 

 رطى ظذٔل انًشاػز َشاط 83ٔاظة صفحح 

 9رقى  

 ٚحذد تانصف  ٔاظة

 االشٍُٛ
 8=:انٗ  9::اخرثار قصٛز يٍ صفحح  5=8حم ص  صفٙ

 --------- 3=8ص  ٔاظة

 انصالشاء
 8=8كٛف ٚصذر انصٕخ؟ ص  صفٙ

 انقٛاص ػهٗ خظ االػذاد

;57 – ;5: 

 ٚحذد تانصف  ٔاظة

 األرتؼاء
 >=8كٛف ذخرهف األصٕاخ؟ ص  صفٙ

 تٛاَاخ انقٛاص

;5=-;66 

 ٚحذد تانصف  ٔاظة

 انخًٛض
 937حم ص  صفٙ

 حعى انظٕائم

;69 – ;6< 

 يحدد بالصف 936ص  ٔاظة



 

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

 

kh 

 الخطة االسبوعية

 73/ 9/  2019إلــى        :6/  9/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ـ) ه الثاني<  الصف والشعبة

  

 English انهغح انؼزتٛح انرزتٛح اإلطاليٛح انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 ٕٚضح انحكًح يٍ ذُٕع انُثاخ ٔاخرالف أنٕاَّ ٔإَٔاػّ 

 ٚقزأ انحذٚس انشزٚف قزاءج صحٛحح 

 شزط دخٕل انعُح انٕاردج فٙ انحذٚس انشزٚف ٚحذد

 ٚقزأ قزاءج ظٓزٚح صحٛحح يغ انضثظ 

To recognize the new words. 
To practice reading sentences. 

To understand a short story. 

Reading :  (Anchor ) Practice reading the story 
.(Practice Makes Perfect) Pages 90 – 91 -92 

Writing :  (Anchor ) (Practice Makes Perfect )  
Pages 78-79 

 االحذ
 صفٙ

 انٕٛو األٔل 

----------------- 

 ٚصف دٔرِ فٙ حًاٚح انُثاذاخ فٙ انثٛد ٔانًذرطح 

 انٕاظة 

 9=8ٔ=حم أَشطح انطانة صفحح رقى 

 

 

 انٕٛو انصاَٙ 

---------------- 

 ٚثٍٛ انًؼُٗ اإلظًانٙ نهحذٚس انشزٚف 

 انٕاظة 

 

 حفظ انحذٚس انشزٚف ٔيؼاَٙ انكهًاخ 

 

 انٕٛو انصانس  

------------------ 

 فٕائذ طاػح انزطٕل صهٗ هللا ػهّٛ ٔطهىٚؼذد 

 انٕاظة 

 

 538ٔ 539حم أَشطح انطانة صفحح رقى 

 اخرثار االطرًاع )ٔسار٘(
 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Learner’s Book Page. 194 

 يراتؼح انٕاظثاخ انًحذدج داخم انصف ٔاظة
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page. 154 

 االشٍُٛ
 نٕضغ درظاخ انقزاءج5:6/5:7قزاءج انحٕاص انخًض صـ صفٙ

 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page .195 

 نرحظٍٛ يظرٕٖ انطانة فٙ انقزاءج 577 - 576قزاءج ص  ٔاظة
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page .155 

 انصالشاء
 يزاظؼح يطاتقح انخثز نهًثرذأ  صفٙ

 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page .196 

 انقزاءج ٔاظة ٕٚيٙ  ٔاظة
 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page .156 

 األرتؼاء
 يزاظؼح أطهٕب انُٓٙ  صفٙ

Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page .197 

 ٔاظة
 

 

Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Activity Book Page .157 

 انخًٛض
 يزاظؼح انكراتح )كراتح إرشاداخ( صفٙ

Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page .198 

  ٔاظة
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page. 158 



 

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

 

kh 

 ( هـ ) الثاني<  الصف والشعبةتابع 

 

 انرزتٛح األخالقٛح انذراطاخ االظرًاػٛح انزٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 اٌ ًٚٛش تٍٛ انحزارج ٔدرظح انحزارج .  
 اٌ ٕٚضح كٛف ٚصذر انصٕخ. 

 

ٚظركشف انطانة كٛفٛح انزتظ تٍٛ انظُرًٛرزاخ -

 ٔااليرار

 ٚقٛض انطانة ػهٗ خظ االػذاد -

 ٚظركشف تٛاَاخ انقٛاص -

 ٚظركشف انطانة حعى انظٕائم-

 

 

 ٚرؼزف انٗ األدٔاخ انرٙ ٚحراظٓا انغٕاص 

 ٚظركشف يٕقغ يذُٚح ظهفار
 ٚظركشف انؼالقح تٍٛ انصقافح ٔ انرزاز 

 االحذ
 >>8حزارج ؟ صيا درظح ان صفٙ

 انزتظ تٍٛ انظُرًٛرزاخ ٔااليرار

 53; – ;3;ص 

 حم أَشطح انذرص فٙ انصف 

 أفكز ٔ أشارك  8>ٔاظة ذهٍٕٚ صفحح 

 رطى ظذٔل انًشاػز َشاط 83ٔاظة صفحح 

 9رقى  

 ٚحذد تانصف  ٔاظة

 االشٍُٛ
 8=:انٗ  9::اخرثار قصٛز يٍ صفحح  5=8حم ص  صفٙ

 --------- 3=8ص  ٔاظة

 انصالشاء
 8=8كٛف ٚصذر انصٕخ؟ ص  صفٙ

 انقٛاص ػهٗ خظ االػذاد

;57 – ;5: 

 ٚحذد تانصف  ٔاظة

 األرتؼاء
 >=8كٛف ذخرهف األصٕاخ؟ ص  صفٙ

 تٛاَاخ انقٛاص

;5=-;66 

 ٚحذد تانصف  ٔاظة

 انخًٛض
 937حم ص  صفٙ

 حعى انظٕائم

;69 – ;6< 

 يحدد بالصف 936ص  ٔاظة



 

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

 

kh 

 السبوعيةالخطة ا

 73/ 9/  2019إلــى        :6/  9/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) و الثاني<  الصف والشعبة

   

 English انهغح انؼزتٛح انرزتٛح اإلطاليٛح انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 ٕٚضح انحكًح يٍ ذُٕع انُثاخ ٔاخرالف أنٕاَّ ٔإَٔاػّ 

 ٚقزأ انحذٚس انشزٚف قزاءج صحٛحح 

 شزط دخٕل انعُح انٕاردج فٙ انحذٚس انشزٚف ذدٚح

 ٚقزأ قزاءج طهًٛح يغ انضثظ

 ٚراتغ حم انٕاظثاخ انثٛرٛح تكراب انُشاط

 ٚكرة انكهًاخ تشكم صحٛح 

To recognize the new words. 
To practice reading sentences. 
To understand a short story. 

Reading :  (Anchor ) Practice reading the story 
.(Practice Makes Perfect) Pages 90 – 91 -92 

Writing :  (Anchor ) (Practice Makes Perfect )  Pages 
78-79 

 االحذ
 انٕٛو األٔل  صفٙ

----------------- 

 ٚصف دٔرِ فٙ حًاٚح انُثاذاخ فٙ انثٛد ٔانًذرطح 

 انٕاظة 

 

 9=8ٔ=حم أَشطح انطانة صفحح رقى 

 

 

 ٕٛو انصاَٙ ان

---------------- 

 ٚثٍٛ انًؼُٗ اإلظًانٙ نهحذٚس انشزٚف 

 انٕاظة 

 

 حفظ انحذٚس انشزٚف ٔيؼاَٙ انكهًاخ 

 

 انٕٛو انصانس  

------------------ 

 ٚؼذد فٕائذ طاػح انزطٕل صهٗ هللا ػهّٛ ٔطهى

 انٕاظة 

 

 538ٔ 539حم أَشطح انطانة صفحح رقى 

 انذ٘ الٚزٖ فٙ تانظالواخرثار اطرًاع ٔسار٘ +انذظاض 
 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Learner’s Book Page. 194 

 يٍ كراب انُشاط +انرذرٚة ػهٗ انقزاءج 98حم ص ٔاظة
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page. 154 

 االشٍُٛ
 صفٙ

الو+ حم يراتؼح قزاءج انذظاض انذ٘ الٚزٖ فٙ انظ

 كراب انُشاط 99ص

 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page .195 

 ٔاظة
يٍ كراب انُشاط +ذذرٚة ػهٗ االيالء  :9حم ص

 كراب انطانة 593ص

Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Activity Book Page .155 

 انصالشاء
 ;9ظ"+حم كراب انُشاط صرحهرٙ يغ كهًح "انرق صفٙ

 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page .196 

 يٍ كراب انطانة ;59حم ص ٔاظة
 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page .156 

 األرتؼاء
 =9ٔ>9قصح "شزٔج يٍ َصف درْى"ص صفٙ

Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page .197 

 ٔاظة
 

 يٍ كراب انُشاط 5:حم ص

Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Activity Book Page .157 

 انخًٛض
 كراب انطانة 593ايالء ص صفٙ

Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page .198 

 كراب انطانة  >59زداخ ٔانرزاكٛة صذحضٛز انًف ٔاظة
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Activity Book Page. 158 



 

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

 

kh 

 ( و ) الثاني<  الصف والشعبةتابع 

 

 انرزتٛح األخالقٛح انذراطاخ االظرًاػٛح انزٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 رج .اٌ ًٚٛش تٍٛ انحزارج ٔدرظح انحزا  
 اٌ ٕٚضح كٛف ٚصذر انصٕخ. 

 

ٚظركشف انطانة كٛفٛح انزتظ تٍٛ انظُرًٛرزاخ -

 ٔااليرار

 ٚقٛض انطانة ػهٗ خظ االػذاد -

 ٚظركشف تٛاَاخ انقٛاص -

 ٚظركشف انطانة حعى انظٕائم-

 

 

 ٚرؼزف انٗ األدٔاخ انرٙ ٚحراظٓا انغٕاص 

 ٚظركشف يٕقغ يذُٚح ظهفار
 انرزاز ٚظركشف انؼالقح تٍٛ انصقافح ٔ 

 االحذ
 >>8يا درظح انحزارج ؟ ص صفٙ

 انزتظ تٍٛ انظُرًٛرزاخ ٔااليرار

 53; – ;3;ص 

 حم أَشطح انذرص فٙ انصف 

 أفكز ٔ أشارك  8>ٔاظة ذهٍٕٚ صفحح 

 رطى ظذٔل انًشاػز َشاط 83ٔاظة صفحح 

 9رقى  

 ٚحذد تانصف  ٔاظة

 االشٍُٛ
 8=:انٗ  9::اخرثار قصٛز يٍ صفحح  5=8حم ص  صفٙ

 --------- 3=8ص  ٔاظة

 انصالشاء
 8=8كٛف ٚصذر انصٕخ؟ ص  صفٙ

 انقٛاص ػهٗ خظ االػذاد

;57 – ;5: 

 ٚحذد تانصف  ٔاظة

 األرتؼاء
 >=8كٛف ذخرهف األصٕاخ؟ ص  صفٙ

 تٛاَاخ انقٛاص

;5=-;66 

 ٚحذد تانصف  ٔاظة

 انخًٛض
 937حم ص  صفٙ

 حعى انظٕائم

;69 – ;6< 

 يحدد بالصف 936ص  ٔاظة



 

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

 

kh 

 الخطة االسبوعية

 73/ 9/  2019إلــى        :6/  9/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ز الثاني<  الصف والشعبة

 English انهغح انؼزتٛح انرزتٛح اإلطاليٛح انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 ٕٚضح انحكًح يٍ ذُٕع انُثاخ ٔاخرالف أنٕاَّ ٔإَٔاػّ 

 ذٚس انشزٚف قزاءج صحٛحح ٚقزأ انح

 شزط دخٕل انعُح انٕاردج فٙ انحذٚس انشزٚف  ٚحذد

 ٚقزأ قزاءج ظٓزٚح طهًٛح يزاػٛا انضثظ ٔانرُغٛى.

 ُٚشٗء َصا يقزٔء تخظ ٔاضح ٔيزذة

To recognize the new words. 
To practice reading sentences. 

To understand a short story. 

Reading :  (Anchor ) Practice reading the story .(Practice 
Makes Perfect) Pages 90 – 91 -92 

Writing :  (Anchor ) (Practice Makes Perfect )  Pages 78-79 

 االحذ
 صفٙ

 انٕٛو األٔل 

----------------- 

 

 ٚصف دٔرِ فٙ حًاٚح انُثاذاخ فٙ انثٛد ٔانًذرطح 

 انٕاظة 

 

 9=8ٔ=ح رقى حم أَشطح انطانة صفح

 

 

 انٕٛو انصاَٙ 

---------------- 

 ٚثٍٛ انًؼُٗ اإلظًانٙ نهحذٚس انشزٚف 

 انٕاظة 

 

 حفظ انحذٚس انشزٚف ٔيؼاَٙ انكهًاخ 

 

 انٕٛو انصانس  

 

------------------ 

 ٚؼذد فٕائذ طاػح انزطٕل صهٗ هللا ػهّٛ ٔطهى

 انٕاظة 

 

  538ٔ 539حم أَشطح انطانة صفحح رقى 

 ًاع ٔسار٘اخرثار اطر

 ذصًٛى يعهح حائظ + انالو انشًظٛح ٔانالو انقًزٚح

 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page. 194 

 89كراب انُشاط ص  ٔاظة
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page. 154 

 االشٍُٛ
 ضاءيراتؼح يعهح حائظ + طفُٛح انف صفٙ

 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page .195 

 95كراب انُشاط ص  ٔاظة
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page .155 

 انصالشاء
 556قصح انذظاض ال ٚزٖ فٙ انظالو ص  صفٙ

 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Learner’s Book Page .196 

 انرذرٚة انٕٛيٙ ػهٗ قزاءج انقصح ٔاظة
 Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page .156 

 األرتؼاء

 ذفظٛز انقصح صفٙ
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Learner’s Book Page .197 

 ٔاظة
 

 :9+  98كراب انُشاط ص 

 

Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 
Activity Book Page .157 

 انخًٛض

 599قزاءج انقصح + رحهرٙ يغ كهًح )انرقظ( ص  صفٙ
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Learner’s Book Page .198 

 ٔاظة
انزؤٚح فٙ انظالو ( ----- ايالء يٍ كهًح ) احرارخ 

 579ص 
Bridge to Success. Unit 9 (City Places ) 

Activity Book Page. 158 



 

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

 

kh 

 ( ز ) الثاني<  الصف والشعبةتابع 

 

 انرزتٛح األخالقٛح انذراطاخ االظرًاػٛح انزٚاضٛاخ انؼهٕو انًادج

 َٕاذط انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 اٌ ًٚٛش تٍٛ انحزارج ٔدرظح انحزارج .  
 اٌ ٕٚضح كٛف ٚصذر انصٕخ. 

 

كٛفٛح انزتظ تٍٛ انظُرًٛرزاخ  ٚظركشف انطانة-

 ٔااليرار

 ٚقٛض انطانة ػهٗ خظ االػذاد -

 ٚظركشف تٛاَاخ انقٛاص -

 ٚظركشف انطانة حعى انظٕائم-

 

 

 ٚرؼزف انٗ األدٔاخ انرٙ ٚحراظٓا انغٕاص 

 ٚظركشف يٕقغ يذُٚح ظهفار
 ٚظركشف انؼالقح تٍٛ انصقافح ٔ انرزاز 

 االحذ
 >>8يا درظح انحزارج ؟ ص صفٙ

 تظ تٍٛ انظُرًٛرزاخ ٔااليرارانز

 53; – ;3;ص 

 حم أَشطح انذرص فٙ انصف 

 أفكز ٔ أشارك  8>ٔاظة ذهٍٕٚ صفحح 

 رطى ظذٔل انًشاػز َشاط 83ٔاظة صفحح 

 9رقى  

 ٚحذد تانصف  ٔاظة

 االشٍُٛ
 8=:انٗ  9::اخرثار قصٛز يٍ صفحح  5=8حم ص  صفٙ

 --------- 3=8ص  ٔاظة

 انصالشاء
 8=8ٛف ٚصذر انصٕخ؟ ص ك صفٙ

 انقٛاص ػهٗ خظ االػذاد

;57 – ;5: 

 ٚحذد تانصف  ٔاظة

 األرتؼاء
 >=8كٛف ذخرهف األصٕاخ؟ ص  صفٙ

 تٛاَاخ انقٛاص

;5=-;66 

 ٚحذد تانصف  ٔاظة

 انخًٛض
 937حم ص  صفٙ

 حعى انظٕائم

;69 – ;6< 

 يحدد بالصف 936ص  ٔاظة

 


