
٩٢٠١فصل الشتاء  –منهج الصف الثاني   

  The Written Project is due on Monday, 15/4 االسبوع

١ 

 

Submission of draft 1 due Monday 14/1 Brainstorming and outline 

 مراجعة عامة من خالل امتحان منتصف المدة ٧/١صف يوم االثنين 

وتعلموا هذه  335ص  2وعمل ت  333تحضير مفردات الدرس الثامن عشر ص  ٩/١واجب يوم األربعاء 

  334الكلمات ص 

.336ص  4تفعيل مفردات الدرس الثامن عشر من خالل نشاطات مختلفة وعمل ت  ٩/١صف يوم األربعاء   

ل  338قراءة الثقافة ص  ١١/١واجب يوم الجمعة  . 347وعمل ت  347ص“وتحضير وزنا " فـَعـَّل وتـَفـَعَّ  

ل وزنا  . تفعيل337ص  7وت  6فيديو الدرس الثامن عشر وعمل ت  ١١/١الجمعة يوم صف  " فـَعـَّل وتـَفـَعَّ

  347 ص

٢ 

وتعلموا هذين  359ص  2وعمل ت  357تحضير مفردات الدرس التاسع عشر ص  ١٤/١واجب يوم االثنين 

  358ص  1وعمل ت  358الفعلين ص 

 4من خالل نشاطات مختلفة وعمل ت  357تفعيل مفردات الدرس التاسع عشر ص  ١٤/١صف يوم االثنين 

 )مرَّ واختار(  358تفعيل هذين الفعلين ص  360ص 

وتعلموا هذين  359ص  2وعمل ت  357تحضير مفردات الدرس التاسع عشر ص  ١٦/١واجب يوم األربعاء 

  358ص  1وعمل ت  358الفعلين ص 

361وت ص  6فيديو الدرس التاسع عشر وعمل ت    ١٦/١األربعاء  صف   

  372ص  17وعمل ت  373ص  18عمل ت  ١٨/١واجب ليوم الجمعة 

ستماع خارجي في الصف.ا  ١٨/١صف يوم الجمعة   

٣ 

 

Submission of draft 2 due Monday 28/1 Introduction, thesis statement and the 

first part of the body 

عمل نشاط  363ص  7وعمل ت  362تحضير   قواعد مثل، كــ، كما، كأنَّ   ص  ٢١/١واجب يوم االثنين 

   371ص  16كتابة ت 

ص  8تفعيل قواعد مثل، كــ، كما، كأنَّ   ص من خالل نشاطات مختلفة وعمل ت  ٢١/١صف يوم االثنين 

363  

نشاط قراءة ت 15 ص 369 )أ( القراءة األولى فقط أحضر/ي القاموس معك / ك ِ إلى   ٢٣/١واجب يوم األربعاء 

 الصف.

نشاطات أخرى  لوالثالثة. عم)ب، ج( القراءة الثانية  369ص  15نشاط قراءة ت   ٢٣/١صف يوم األربعاء 

 إضافية لنشاط القراءة.

٢٥/١واجب يوم الجمعة   366ص  10وعمل ت  365، 364تحضير   قواعد جمع المؤنث ص  

ص  9من خالل نشاطات مختلفة وعمل ت  365، 364تفعيل قواعد جمع المؤنث ص  ٢٥/١صف يوم الجمعة 

365  

 
 382ص  7وعمل ت  381المصدر كفاعل ومبتدأ     ص تحضير   قواعد  ٢٨/١واجب يوم االثنين 

 من خالل نشاطات مختلفة   381تفعيل   قواعد المصدر كفاعل ومبتدأ     ص  ٢٨/١صف يوم االثنين 

٤ 

 380ص  6وعمل ت  380تحضير   قواعد قراءة التواريخ    ص  ٣٠/١واجب يوم األربعاء 

 من خالل نشاطات مختلفة   380تفعيل   قواعد قراءة التواريخ    ص   ٣٠/١صف يوم األربعاء 

 kitab part two-Read preface to the student il ١/٢صف يوم الجمعة 

 6,7ص  2تمرين  5ص  1، وعمل تمرين 4، 3تحضير مفردات الدرس األول ص 

، عمل 7( ص 3عمل تمرين )تفعيل مفردات الدرس األول من خالل أسئلة وأجوبة،  ١/٢صف الجمعة 

 7( ص4تمرين )

 تحضير لالمتحان ٤/٢اإلثنين  يوم واجب



 االمتحان ٤/٢صف يوم اإلثنين  ٥
Submission of draft 3 due Monday 11/2  Introduction, the thesis statement, the first part of the body, 

and the second part of the body 

)ب( للمحادثة  8وتحضير ت  9( )أ( ص8، عمل تمرين )11تحضير العبارات ص  ٦/٢واجب يوم األربعاء 

 بالصف 

 تفعيل العبارات من خالل تدريبات مختلفة ٦/٢صف يوم األربعاء 

  13ص  9وعمل ت  14قراءة النص الرئيسي ص  ٧/٢واجب يوم الجمعة 

  16ص  12وعمل ت  15ص  10وعمل ت  14النص الرئيسي ص  ٧/٢صف يوم الجمعة 

٦ 

  31)أ( فقط ص 23وعمل استماع مدينة غزة في التاريخ ت  15ص  11عمل ت  ١١/٢واجب يوم اإلثنين 

 31)ب، ج( فقط ص 23عمل استماع مدينة غزة في التاريخ ت  ١١/٢صف يوم االثنين 

للمحادثة  21وتحضير ت  29ص  20وعمل ت  28، 27تحضير قواعد " كم " ص ١٣/٢واجب يوم األربعاء 

 في الصف 

محادثة في  21تفعيل " كم " من خالل أسئلة وأجوبة ومواد إضافية أخرى وت  ١٣/٢صف يوم األربعاء

 الصف.

         Do exercise 2 on page 1 see materials on mycourses  االعداد()  ١٥/٢واجب يوم الجمعة 

محادثة في  21تفعيل " كم " من خالل أسئلة وأجوبة ومواد إضافية أخرى وت  ١٥/٢صف يوم الجمعة

 الصف.

٧ 

 11وعمل ت  345، 344، 343( قواعد المثنى ص kitab part 1 Al-تحضير )   ١٨/٢واجب ليوم اإلثنين 

  –336ص  5وعمل ت  345ص 

 من خالل نشاطات مختلفة 345، 344، 343ص قواعد المثنى تفعيل  ١٨/٢صف يوم اإلثنين 

 20، 19ص 14وعمل ت  19، 18ص“تحضير قواعد " زمن الماضي والمضارع  ٢٠/٢واجب يوم األربعاء 

 20( ص16وعمل تمرين )

 عمل تمرين محادثة الستخدام الفعل الماضي والمضارع. 20ص15عمل تمرين  ٢٠/٢صف يوم األربعاء 

 ( 17عمل تمرين )24، 23، 22, 21ص , “تحضير قواعد " الفعل المضعف  ٢٢/٢واجب يوم الجمعة 

وعمل نشاطات أخرى  26( ص 19وعمل تمرين )“تفعيل قواعد " الفعل المضعف  ٢٢/٢صف يوم الجمعة 

 إضافية. 

٨ 

Submission of draft 4 due Monday 

18/3 

Introduction, the thesis statement, the body, and the 

conclusion 

 71ص  3و عمل ت  26ص  18عمل ت  ٢٥/٢واجب يوم االثنين 

 من خالل نشاطات أخرى.“تفعيل قواعد " الفعل المضعف  ٢٥/٢صف يوم االثنين 

 6وت   37ص  1وعمل تمرين    40، 39، 38تحضير مفردات الدرس الثاني ص  ٢٧/٢واجب يوم األربعاء 

 ( 16-1) 45، 44ص 

- 17) 45، 44ص  6تفعيل مفردات الدرس الثاني من خالل أسئلة وأجوبة وعمل ت   ٢٧/٢صف يوم األربعاء 

28 ) 

وعمل  46للمحادثة بالصف وتحضير العبارات ص  44( ص 4تحضير تمرين ) ١/٣واجب يوم الجمعة 

 )ب( فقط   46( ص8تمرين )

 بالصف تفعيل العبارات من خالل أسئلة وأجوبةمحادثة  44( ص 4تفعيل تمرين ) ١/٣صف يوم الجمعة 

 Study Break ٨/٣إلى يوم  ٤/٣اإلثنين من يوم إجازة 

٩ 

 تحضير لالمتحان ١١/٣صف يوم االثنين 

 االمتحان ١١/٣صف يوم اإلثنين 
 50( ص 12وعمل تمرين ) 48( ص10عمل تمرين ) 49قراءة النص الرئيسي ص  ١٣/٣واجب يوم األربعاء 

 ( فقط3 ،2، 1)

 ( 3، 2، 1رقم ) 52( ص13عمل تمرين ) 50( ص11عمل تمرين ) ١٣/٣صف يوم األربعاء 



وعمل تمرين  55، 54، 53، 52ص“تحضير قواعد " اسم الفاعل + اسم المفعول  ١٥/٣واجب يوم الجمعة 

  56( ص14)

نشاطات أخرى وعمل تمرين من خالل “تفعيل قواعد " اسم الفاعل + اسم المفعول   ١٥/٣صف يوم الجمعة 

 57( ص15)

١٠ 

 47( ص 9نشاط استماع تمرين )  ١٨/٣واجب يوم اإلثنين

 عن " العادات والتقاليد االجتماعية في مصر" 62ص  20استماع تمرين   ١٨/٣صف يوم اإلثنين 

 60( )أ( ص 19وعمل تمرين ) 61نشاط قراءة ص  ٢٠/٣واجب يوم األربعاء 

 60( )ب( ص 19وعمل تمرين ) 61نشاط قراءة ص  ٢٠/٢صف يوم األربعاء 

وعمل تمرين  58تحضير قواعد " سقوط النون" ص  ،75( ص9وعمل تمرين ) ٢٢/٣واجب يوم الجمعة 

 59( ص16)

 و عمل نشاطات أخرى.59ص  17وعمل ت  58تفعيل قواعد " سقوط النون" ص  ٢٢/٣صف يوم الجمعة 

 Submission of draft 5 due Monday 1/4 Revision and Editing 

١١ 

٥٢/٣واجب يوم االثنين  (، عمل 9-1) 74ص  8وعمل تمرين     69، 68تحضير مفردات الدرس الثالث ص  

 72ص  4وعمل ت  70( ص3تمرين )

- 10) 74ص  8تفعيل مفردات الدرس الثالث من خالل أسئلة وأجوبة وعمل تمرين   ٢٥/٣صف يوم اإلثنين 

 73ص  6وعمل ت  72( ص5تمرين )(، عمل 18

 77( ص 10وعمل تمرين ) 76تحضير العبارات ص  ٢٧/٣واجب يوم األربعاء 

 تفعيل العبارات من خالل أسئلة وأجوبة ٢٧/٣صف يوم األربعاء 

 77( ص 10وعمل تمرين ) 76تحضير العبارات ص  ٢٩/٣واجب يوم الجمعة 

 خالل أسئلة وأجوبةتفعيل العبارات من  ٢٩/٣صف يوم الجمعة 

١٢ 

 15و االستماع ألى الثقافة ت 81( ص16عمل تمرين ) 82قراءة النص الرئيسي ص  ١/٤واجب يوم االثنين 

 ]ب، ج، د، هـ( فقط.[  3، 1) 83( ص 18وعمل تمرين ) 81ص 

  84( ص19و عمل تمرين )83( ص17عمل تمرين ) 82النص الرئيسي ص  ١/٤صف يوم االثنين 

Submission of the final draft due Monday 15/4  Final submission of the written project 

  89ص  22وعمل ت  89، 88اإلضافة مراجعة وتوسيع ص  ٣/٤واجب يوم األربعاء 

  تفعيل اإلضافة من خالل قراءة خارجية ٣/٤صف يوم األربعاء 

 Oral Presentation ٥/٤واجب يوم الجمعة  

 Oral Presentation ٨/٤صف يوم االثنين  

١٣ 
 Oral Presentation ١٠/٤صف يوم األربعاء 

 مراجعة لالمتحان ١٢/٤صف يوم الجمعة 
 

 

 

 

 

 

 


