
 

QM-119-F3 

 251/2018/إلى   12/1من الخطة االسبوعية

 /أ2الصف والشعبة:
  English انهغح انعشتٍح انتشتٍح االصاليٍح انًادج

 َىاتذ انتعهى

 انٍىو

 اهًٍح انظالج ٌضتُتذ-1

  ٌضًع انضذٌج انششٌف-2

 .To recognize animals that lay eggs ٌضتُتذ يعاًَ انًفشداخ يٍ خالل صٍاق انزًهح أو انًشادف وانضذ

To talk about things you can see on the farm. 

  Bridge to Success  22يتاتعح قظح تال قثعح طـ فضم انظالج  طفً االصذ

Unit 5 (On the farm ) 

Learner’s Book - Lesson 5 Page 98 

Activity Book – Lesson 5  Page 79 

132وارة األَشطح ص وارة انُشاطيٍ كتاب  12و 12صم طـ    …………………………. 

 فضم انظالج  طفً االحٍٍُ

 ٌتثع 

يٍ كتاب انُشاط 14قظح انفُاٌ انظغٍش طـ   Bridge to Success  

Unit 5 (On the farm ) 

Learner’s Book Lesson 6 Page 98 

Activity Book Lesson 6 Page 80 

133األَشطح  وارة يٍ راخ طثاس إنى وتذأخ انشصى  14َضخ طـ    Make a project about animals that lay eggs and 

animals that don’t lay eggs. Stick some pictures and 

write the name of each animal. (Use  A4  paper ) 

 .Dictation: 1.The man is driving a tractor يتاتعح قظح انفُاٌ انظغٍش وتظضٍش انىارة  تضًٍع انضذٌج انششٌف  طفً انخالحاء

2. The boy is feeding a cow. 

3. The girls are collecting eggs. 

4. The farmer is planting the seeds. 

  يٍ كتاب انُشاط 14قشاءج قظح انفُاٌ انظغٍش طــ  تضضٍش دسس انظادق األيٍٍ  وارة

57-56انًفشداخ وانتشاكٍة طـ   طفً االستعاء  Bridge to Success  

Unit 5(On the farm ) 

Learner’s Book  Lessons 7-8  Pages 100-101 

وأدخههى فً رًهح 57-56أستع كهًاخ يٍ انًفشادخ وانتشاكٍة طـ اختش  وارة

 Activity Book lessons 7  Page ( 81)  يفٍذج فً دفتش انُضخ

 انخًٍش

 طفً

62انُض انشدٌف دعىج نهتفكٍش خاسد انظُذوق طـ   

Bridge to Success  

Unit 5 (On the farm ) 

Activity Book - Lesson 8 Page 82 

Learner’s Book Lesson 9 Page 102. 

  وارة
فً كتاب انُشاط                  17-16صم   

       أسرى يٍ األهم انكشاو يتاتعح انىارثاخ  يع انشكش 
Worksheet   



 

 ٍح االخالقٍح انتشت انذساصاخ االرتًاعٍح  انشٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاتذ انتعهى

 انٍىو

 اٌ ٌىضش يعُى انتزىٌح .

 اٌ ٌضذد انعىايم انتً تتضثة فً صذوث انتزىٌح .

 اٌ ٌىضش يعُى انتعشٌح .

 اٌ ٌضذد انعىايم انتً تتضثة فً صذوث انتعشٌح .

 122و  12و  5انعذ تًقذاس  -

 1222يقاسَح األعذاد صتً  -

 انعذ انتشتٍثً -

 نهزًع 122تكىٌٍ  -

 ظادس انًٍاِ فً تالدي ٌتعشف ي

 ٌشتة يشاصم تضهٍح يٍاِ انثضش 

 ٌضتُتذ أهًٍح انًٍاِ فً تالدي 

تظٍُف انعًم انزًاعً و 

 انفشدي 

اصتُتاد عُاطش انعًم 

 انزًاعً

 االصذ
 صم أَشطح انكتاب  329،322صم:أعتًذ عهً َفضً طفضح  254صم ص  طفً

 انقٍاو تُشاط 

 اصضاس أوساق يهىَح 

 

رًع يعهىياخ عٍ تضهٍح  332 -331انًُزنٍح طفضح  وارثاتً  وارة

 يٍاِ انثضش 

 االحٍٍُ

 258صم ص  طفً

 ( 312انى  295اختثاس قظٍش ) طفضح 

إصتخذاو خظ األعذاد فً انًقاسَح طفضح 

334-336 

 338-337وارثاتً انًُزنٍح طفضح   وارة

 انخالحاء

 263صم ص  طفً
 انعذ انتشتٍثً  أعتًذ عهً َفضً طفضح

341-342 
 صم أَشطح انكتاب 

 344-343وارثاتً انًُزنٍح طفضح   وارة

 اصضاس اصفُزح طغٍشج 

 

 االستعاء

 272يا انكائُاخ انضٍح وانزًاداخ ؟ ص طفً
صم أعتًذ عهً َفضً داخم انظف 

  362-358طفضح

   وارة

 صم أَشطح انكتاب

 انخًٍش

 رًع طىس عٍ انكائُاخ انضٍح وانزًاداخ . طفً
أعتًذ عهً َفضً داخم انظف  صم

 366 - 364طفضح

  254صم ص  وارة
 22تهىٌٍ طفضح 

 
 



 

QM-119-F3 

 251/2018/إلى   21/1الخطة االسبوعية من

 /ب2الصف والشعبة:
  English انهغح انعشتٍح انتشتٍح االصاليٍح انًادج

 َىاتذ انتعهى

 انٍىو

 اهًٍح انظالج ٌضتُتذ-1

 ٌضًع انضذٌج انششٌف-2

 .To recognize animals that lay eggs انًفشداخ يٍ خالل صٍاق انزًهح أو انًشادف وانضذٌضتُتذ يعاًَ 

To talk about things you can see on the farm. 

  Bridge to Success  22يتاتعح قظح تال قثعح طـ فضم انظالج  طفً االصذ

Unit 5 (On the farm ) 

Learner’s Book  Lesson 5 Page 98 

Activity Book – Lesson 5  Page 79 

132وارة األَشطح ص وارة يٍ كتاب انُشاط 12و 12صم طـ    …………………………. 

 فضم انظالج  طفً االحٍٍُ

 ٌتثع 

يٍ كتاب انُشاط 14قظح انفُاٌ انظغٍش طـ   Bridge to Success  

Unit 5 (On the farm ) 

Learner’s Book Lesson 6 Page 98 

Activity Book Lesson 6 Page 80 

133األَشطح  وارة يٍ راخ طثاس إنى وتذأخ انشصى  14َضخ طـ    Make a project about animals that lay eggs and 

animals don’t lay eggs. Stick some pictures and 

write the name of each animal. (Use  A4  paper ) 

قظح انفُاٌ انظغٍش وتظضٍش انىارة يتاتعح  تضًٍع انضذٌج انششٌف  طفً انخالحاء  Dictation: 1.The man is driving a tractor. 

2. The boy is feeding a cow. 

3. The girls are collecting eggs. 

4. The farmer is planting the seeds. 

 ------------ يٍ كتاب انُشاط 14قشاءج قظح انفُاٌ انظغٍش طــ  تضضٍش دسس انظادق األيٍٍ  وارة

57-56انًفشداخ وانتشاكٍة طـ   طفً االستعاء  Bridge to Success  

Unit 5(On the farm ) 

Learner’s Book  Lessons 7-8  Pages 100-101 

وأدخههى فً رًهح 57-56أستع كهًاخ يٍ انًفشادخ وانتشاكٍة طـ اختش  وارة

 يفٍذج فً دفتش انُضخ 
Activity Book lessons 7  Page  81 

 انخًٍش

 طفً

62انُض انشدٌف دعىج نهتفكٍش خاسد انظُذوق طـ   

Bridge to Success  

Unit 5 (On the farm ) 

Activity Book lesson 8 Page 82. 

Learner’s Book Lesson 9 page 102. 

 

  وارة
فً كتاب انُشاط                  17-16صم   

يع انشكش       أسرى يٍ األهم انكشاو يتاتعح انىارثاخ    
Worksheet   



 
 

 انتشتٍح االخالقٍح  انذساصاخ االرتًاعٍح  انشٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاتذ انتعهى

 انٍىو

 اٌ ٌىضش يعُى انتزىٌح .

 اٌ ٌضذد انعىايم انتً تتضثة فً صذوث انتزىٌح .

 اٌ ٌىضش يعُى انتعشٌح .

 اٌ ٌضذد انعىايم انتً تتضثة فً صذوث انتعشٌح .

 122 و 12 و 5 تًقذاس عذان -

 1222 صتً األعذاد يقاسَح -

 انتشتٍثً انعذ -

 ٌتعشف يظادس انًٍاِ فً تالدي 

 ٌشتة يشاصم تضهٍح يٍاِ انثضش 

 ٌضتُتذ أهًٍح انًٍاِ فً تالدي 

تظٍُف انعًم انزًاعً و 

 انفشدي 

اصتُتاد عُاطش انعًم 

 انزًاعً

 االصذ
 صم أَشطح انكتاب  329،322صم:أعتًذ عهً َفضً طفضح  254صم ص  طفً

 انقٍاو تُشاط 

 اصضاس أوساق يهىَح 

 

رًع يعهىياخ عٍ تضهٍح  332 -331وارثاتً انًُزنٍح طفضح   وارة

 يٍاِ انثضش 

 االحٍٍُ

 258صم ص  طفً

 ( 312 انى 295 طفضح)  قظٍش اختثاس

إصتخذاو خظ األعذاد فً انًقاسَح طفضح 

334-336 

 338-337طفضح وارثاتً انًُزنٍح   وارة

 انخالحاء

 263صم ص  طفً
انعذ انتشتٍثً  أعتًذ عهً َفضً طفضح 

341-342 
 صم أَشطح انكتاب 

 344-343وارثاتً انًُزنٍح طفضح   وارة

 اصضاس اصفُزح طغٍشج 

 

 االستعاء

 272يا انكائُاخ انضٍح وانزًاداخ ؟ ص طفً
 346 – 345صم انًشارعح انزاتٍح طفضح 

 داخم انظف 

   وارة

 صم أَشطح انكتاب

 انخًٍش

 رًع طىس عٍ انكائُاخ انضٍح وانزًاداخ . طفً
 348 – 347 طفضح انزاتٍح انًشارعح صم

 انظف داخم

  263صم ص  وارة
 22تهىٌٍ طفضح 

 



 

QM-119-F3 

 251/2018/إلى   21/1الخطة االسبوعية من

 /ج2الصف والشعبة:
 

  English انهغح انعشتٍح انتشتٍح االصاليٍح انًادج

 َىاتذ انتعهى

 انٍىو

 اهًٍح انظالج ٌضتُتذ-1

 ٌضًع انضذٌج انششٌف-2

 .To recognize animals that lay eggs ٌضتُتذ يعاًَ انًفشداخ يٍ خالل صٍاق انزًهح أو انًشادف وانضذ

To talk about things you can see on the farm. 

  Bridge to Success  22يتاتعح قظح تال قثعح طـ فضم انظالج  طفً االصذ

Unit 5 (On the farm ) 

Learner’s Book Lesson 5 Page 98 

Activity Book Lesson 5  Page 79 

132وارة األَشطح ص وارة يٍ كتاب انُشاط 12و 12صم طـ    …………………………. 

 فضم انظالج  طفً االحٍٍُ

 ٌتثع 

يٍ كتاب انُشاط 14قظح انفُاٌ انظغٍش طـ   Bridge to Success  

Unit 5 (On the farm ) 

Learner’s Book Lesson 6 Page 98 

Activity Book lesson 6 Page 80 

133األَشطح  وارة يٍ راخ طثاس إنى وتذأخ انشصى  14َضخ طـ    Make a project about animals that lay eggs and animals 

don’t lay eggs. Stick some pictures and write the name of 

each animal. (Use  A4  paper ) 

 .Dictation: 1.The man is driving a tractor يتاتعح قظح انفُاٌ انظغٍش وتظضٍش انىارة  تضًٍع انضذٌج انششٌف  طفً انخالحاء

2. The boy is feeding a cow. 

3. The girls are collecting eggs. 

4. The farmer is planting the seeds. 

  يٍ كتاب انُشاط 14قشاءج قظح انفُاٌ انظغٍش طــ  تضضٍش دسس انظادق األيٍٍ  ارةو

57-56انًفشداخ وانتشاكٍة طـ   طفً االستعاء  Bridge to Success  

Unit 5(On the farm ) 

Learner’s Book  Lessons 7-8 Pages 100-101 

 

أدخههى فً رًهح و57-56أستع كهًاخ يٍ انًفشادخ وانتشاكٍة طـ اختش  وارة

 يفٍذج فً دفتش انُضخ 
Activity Book lessons 7  Page ( 81) 

 انخًٍش

 طفً

62انُض انشدٌف دعىج نهتفكٍش خاسد انظُذوق طـ   

Bridge to Success  

Unit 5 (On the farm ) 

Activity Book Lesson 8 Page 82. 

Learner’s Book Lesson9 page 102. 

 

  وارة
اب انُشاط                  فً كت17-16صم   

 أسرى يٍ األهم انكشاو يتاتعح انىارثاخ  يع انشكش       
Worksheet   



 انتشتٍح االخالقٍح  انذساصاخ االرتًاعٍح  انشٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاتذ انتعهى

 انٍىو

 اٌ ٌىضش يعُى انتزىٌح .

 اٌ ٌضذد انعىايم انتً تتضثة فً صذوث انتزىٌح .

 يعُى انتعشٌح .اٌ ٌىضش 

 اٌ ٌضذد انعىايم انتً تتضثة فً صذوث انتعشٌح .

 122 و 12 و 5 تًقذاس انعذ -

 1222 صتً األعذاد يقاسَح -

 انتشتٍثً انعذ -

 ٌتعشف يظادس انًٍاِ فً تالدي 

 ٌشتة يشاصم تضهٍح يٍاِ انثضش 

 ٌضتُتذ أهًٍح انًٍاِ فً تالدي 

تظٍُف انعًم انزًاعً و 

 انفشدي 

ُاطش انعًم اصتُتاد ع

 انزًاعً

 االصذ
 صم أَشطح انكتاب  329،322صم:أعتًذ عهً َفضً طفضح  254صم ص  طفً

 انقٍاو تُشاط 

 اصضاس أوساق يهىَح 

 

رًع يعهىياخ عٍ تضهٍح  332 -331وارثاتً انًُزنٍح طفضح   وارة

 يٍاِ انثضش 

 االحٍٍُ

 258صم ص  طفً

 ( 312 انى 295 طفضح)  قظٍش اختثاس

خظ األعذاد فً انًقاسَح طفضح  إصتخذاو

334-336 

 338-337وارثاتً انًُزنٍح طفضح   وارة

 انخالحاء

 263صم ص  طفً
انعذ انتشتٍثً  أعتًذ عهً َفضً طفضح 

341-342 
 صم أَشطح انكتاب 

 344-343وارثاتً انًُزنٍح طفضح   وارة

 اصضاس اصفُزح طغٍشج 

 

 االستعاء

 272نزًاداخ ؟ صيا انكائُاخ انضٍح وا طفً
 346 – 345صم انًشارعح انزاتٍح طفضح 

 داخم انظف 

   وارة

 صم أَشطح انكتاب

 انخًٍش

 رًع طىس عٍ انكائُاخ انضٍح وانزًاداخ . طفً
 348 – 347 طفضح انزاتٍح انًشارعح صم

 انظف داخم

  263صم ص  وارة
 22تهىٌٍ طفضح 

 

 



 

QM-119-F3 

 251/1820/إلى   21/1الخطة االسبوعية من

 /د2الصف والشعبة:
  English انهغح انعشتٍح انتشتٍح االصاليٍح انًادج

 َىاتذ انتعهى

 انٍىو

 اهًٍح انظالج ٌضتُتذ-1

 ٌضًع انضذٌج انششٌف-2

 .To recognize animals that lay eggs ٌضتُتذ يعاًَ انًفشداخ يٍ خالل صٍاق انزًهح أو انًشادف وانضذ

To talk about things you can see on the farm. 

  Bridge to Success  22يتاتعح قظح تال قثعح طـ فضم انظالج  طفً االصذ

Unit 5 (On the farm ) 

Learner’s Book Lesson 5 Page 98 

Activity Book  Lesson 5  Page 79 

132وارة األَشطح ص وارة يٍ كتاب انُشاط 12و 12صم طـ    …………………………. 

الج فضم انظ طفً االحٍٍُ  

 ٌتثع 

يٍ كتاب انُشاط 14قظح انفُاٌ انظغٍش طـ   Bridge to Success  

Unit 5 (On the farm ) 

Learner’s Book Lesson 6 Page 98 

Activity Book Lesson 6 Page 80 

133األَشطح  وارة يٍ راخ طثاس إنى وتذأخ انشصى  14َضخ طـ    Make a project about animals that lay eggs and 

animals don’t lay eggs. Stick some pictures and 

write the name of each animal. (Use  A4  paper)  

 .Dictation: 1.The man is driving a tractor يتاتعح قظح انفُاٌ انظغٍش وتظضٍش انىارة  تضًٍع انضذٌج انششٌف  طفً انخالحاء

2. The boy is feeding a cow. 

3. The girls are collecting eggs. 

4. The farmer is planting the seeds. 

  يٍ كتاب انُشاط 14قشاءج قظح انفُاٌ انظغٍش طــ  تضضٍش دسس انظادق األيٍٍ  وارة

57-56انًفشداخ وانتشاكٍة طـ   طفً االستعاء  Bridge to Success  

Unit 5(On the farm ) 

Learner’s Book  Lessons 7-8 Pages 100-101 

وأدخههى فً رًهح 57-56أستع كهًاخ يٍ انًفشادخ وانتشاكٍة طـ اختش  وارة

 يفٍذج فً دفتش انُضخ 
Activity Book lessons 7  Page ( 81) 

 انخًٍش

 طفً

62انُض انشدٌف دعىج نهتفكٍش خاسد انظُذوق طـ   

Bridge to Success  

Unit 5 (On the farm ) 

Activity Book lesson 8 Page 82. 

Learner’s Book Lesson 9 Page 102. 

  وارة
فً كتاب انُشاط                  17-16صم   

 أسرى يٍ األهم انكشاو يتاتعح انىارثاخ  يع انشكش       
Worksheet   



 

 انتشتٍح االخالقٍح  انذساصاخ االرتًاعٍح  انشٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاتذ انتعهى

 انٍىو

 انتزىٌح . اٌ ٌىضش يعُى

 اٌ ٌضذد انعىايم انتً تتضثة فً صذوث انتزىٌح .

 . انتعشٌحاٌ ٌىضش يعُى 

 . انتعشٌحاٌ ٌضذد انعىايم انتً تتضثة فً صذوث 

 122 و 12 و 5 تًقذاس انعذ -

 1222 صتً األعذاد يقاسَح -

 انتشتٍثً انعذ -

 ٌتعشف يظادس انًٍاِ فً تالدي 

 ٌشتة يشاصم تضهٍح يٍاِ انثضش 

 ذ أهًٍح انًٍاِ فً تالدي ٌضتُت

تظٍُف انعًم انزًاعً و 

 انفشدي 

اصتُتاد عُاطش انعًم 

 انزًاعً

 االصذ
 صم أَشطح انكتاب  329،322صم:أعتًذ عهً َفضً طفضح  254صم ص  طفً

 انقٍاو تُشاط 

 اصضاس أوساق يهىَح 

 

رًع يعهىياخ عٍ تضهٍح  332 -331وارثاتً انًُزنٍح طفضح   وارة

 يٍاِ انثضش 

 االحٍٍُ

 258صم ص  طفً

 ( 312 انى 295 طفضح)  قظٍش اختثاس

إصتخذاو خظ األعذاد فً انًقاسَح طفضح 

334-336 

 338-337وارثاتً انًُزنٍح طفضح   وارة

 انخالحاء

 263صم ص  طفً
انعذ انتشتٍثً  أعتًذ عهً َفضً طفضح 

341-342 
 صم أَشطح انكتاب 

 344-343 وارثاتً انًُزنٍح طفضح  وارة

 اصضاس اصفُزح طغٍشج 

 

 االستعاء

 272يا انكائُاخ انضٍح وانزًاداخ ؟ ص طفً
 346 – 345صم انًشارعح انزاتٍح طفضح 

 داخم انظف 

   وارة

 صم أَشطح انكتاب

 انخًٍش

 رًع طىس عٍ انكائُاخ انضٍح وانزًاداخ . طفً
 348 – 347 طفضح انزاتٍح انًشارعح صم

 انظف داخم

  263صم ص  وارة
 22تهىٌٍ طفضح 

 

 



 

QM-119-F3 

 251/2018/إلى   21/1الخطة االسبوعية من

 /هـ2الصف والشعبة:
  English انهغح انعشتٍح انتشتٍح االصاليٍح انًادج

 َىاتذ انتعهى

 انٍىو

 اهًٍح انظالج ٌضتُتذ-1

 ٌضًع انضذٌج انششٌف-2

 ٌثٍٍ أخالق انُثً )ص(-3

 .To recognize animals that lay eggs زًهح أو انًشادف وانضذٌضتُتذ يعاًَ انًفشداخ يٍ خالل صٍاق ان

To talk about things you can see on the farm. 

  Bridge to Success  22يتاتعح قظح تال قثعح طـ فضم انظالج  طفً االصذ

Unit 5 (On the farm ) 

Learner’s Book Lesson 5 Page 98 

Activity Book  Lesson 5  Page 79 

132وارة األَشطح ص وارة يٍ كتاب انُشاط 12و 12صم طـ    …………………………. 

 فضم انظالج  طفً االحٍٍُ

 ٌتثع 

يٍ كتاب انُشاط 14قظح انفُاٌ انظغٍش طـ   Bridge to Success  

Unit 5 (On the farm ) 

Learner’s Book Lesson 6 Page 98 

Activity Book Lesson 6 Page 80 

133 األَشطح وارة يٍ راخ طثاس إنى وتذأخ انشصى  14َضخ طـ    Make a project about animals that lay eggs and 

animals don’t lay eggs. Stick some pictures and 

write the name of each animal. (Use  A4  paper ) 

نىارة يتاتعح قظح انفُاٌ انظغٍش وتظضٍش ا تضًٍع انضذٌج انششٌف  طفً انخالحاء  Dictation: 1.The man is driving a tractor. 

2. The boy is feeding a cow. 

3. The girls are collecting eggs. 

4. The farmer is planting the seeds. 

  يٍ كتاب انُشاط 14قشاءج قظح انفُاٌ انظغٍش طــ  تضضٍش دسس انظادق األيٍٍ  وارة

57-56تشاكٍة طـ انًفشداخ وان  طفً االستعاء  Bridge to Success  

Unit 5(On the farm ) 

Learner’s Book  Lessons 7-8 Pages 100-101 

 

وأدخههى فً رًهح يفٍذج فً 57-56أستع كهًاخ يٍ انًفشادخ وانتشاكٍة طـ اختش  وارة

 Activity Book lessons 7  Page ( 81)  دفتش انُضخ

 انخًٍش

 طفً
62هتفكٍش خاسد انظُذوق طـانُض انشدٌف دعىج ن   

Bridge to Success  

Unit 5 (On the farm ) 

Activity Book Lesson 8 Page 82. 

Learner’s Book Lesson 9 Page 102. 

  وارة
فً كتاب انُشاط                  17-16صم   

 أسرى يٍ األهم انكشاو يتاتعح انىارثاخ  يع انشكش       
Worksheet   



 

 انتشتٍح االخالقٍح  انذساصاخ االرتًاعٍح  انشٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاتذ انتعهى

 انٍىو

 اٌ ٌىضش يعُى انتزىٌح .

 اٌ ٌضذد انعىايم انتً تتضثة فً صذوث انتزىٌح .

 اٌ ٌىضش يعُى انتعشٌح .

 اٌ ٌضذد انعىايم انتً تتضثة فً صذوث انتعشٌح .

 122 و 12 و 5 تًقذاس انعذ -

 1222 صتً األعذاد يقاسَح -

 انتشتٍثً انعذ -

 ٌتعشف يظادس انًٍاِ فً تالدي 

 ٌشتة يشاصم تضهٍح يٍاِ انثضش 

 ٌضتُتذ أهًٍح انًٍاِ فً تالدي 

تظٍُف انعًم انزًاعً و 

 انفشدي 

اصتُتاد عُاطش انعًم 

 انزًاعً

 االصذ
 صم أَشطح انكتاب  329،322صم:أعتًذ عهً َفضً طفضح  254صم ص  طفً

 انقٍاو تُشاط 

 ضاس أوساق يهىَح اص

 

رًع يعهىياخ عٍ تضهٍح  332 -331وارثاتً انًُزنٍح طفضح   وارة

 يٍاِ انثضش 

 االحٍٍُ

 258صم ص  طفً

 ( 312 انى 295 طفضح)  قظٍش اختثاس

إصتخذاو خظ األعذاد فً انًقاسَح طفضح 

334-336 

 338-337وارثاتً انًُزنٍح طفضح   وارة

 انخالحاء

 263صم ص  طفً
نعذ انتشتٍثً  أعتًذ عهً َفضً طفضح ا

341-342 
 صم أَشطح انكتاب 

   وارة

 اصضاس اصفُزح طغٍشج 

 

 االستعاء

 272يا انكائُاخ انضٍح وانزًاداخ ؟ ص طفً
 346 – 345صم انًشارعح انزاتٍح طفضح 

 داخم انظف 

   وارة

 صم أَشطح انكتاب

 انخًٍش

 اداخ .رًع طىس عٍ انكائُاخ انضٍح وانزً طفً
 348 – 347 طفضح انزاتٍح انًشارعح صم

 انظف داخم

  263صم ص  وارة
 22تهىٌٍ طفضح 

 

 



 

QM-119-F3 

 251/2018/إلى   21/1الخطة االسبوعية من

 /و2الصف والشعبة:
  English انهغح انعشتٍح انتشتٍح االصاليٍح انًادج

 َىاتذ انتعهى

 انٍىو

 اهًٍح انظالج ٌضتُتذ-1

  ٌضًع انضذٌج انششٌف-2

 .To recognize animals that lay eggs ٌضتُتذ يعاًَ انًفشداخ يٍ خالل صٍاق انزًهح أو انًشادف وانضذ

To talk about things you can see on the farm. 

  Bridge to Success  22يتاتعح قظح تال قثعح طـ فضم انظالج  طفً االصذ

Unit 5 (On the farm ) 

Learner’s Book Lesson 5 Page 98 

Activity Book Lesson 5  Page 79 

132وارة األَشطح ص وارة يٍ كتاب انُشاط 12و 12صم طـ    …………………………. 

 فضم انظالج  طفً االحٍٍُ

 ٌتثع 

يٍ كتاب انُشاط 14قظح انفُاٌ انظغٍش طـ   Bridge to Success  

Unit 5 (On the farm ) 

Learner’s Book Lesson 6 Page 98 

Activity Book Lesson 6 Page 80 

133األَشطح  وارة يٍ راخ طثاس إنى وتذأخ انشصى  14َضخ طـ    Make a project about animals that lay eggs and 

animals don’t lay eggs. Stick some pictures and 

write the name of each animal. (Use  A4  paper) 

ف تضًٍع انضذٌج انششٌ طفً انخالحاء  .Dictation: 1.The man is driving a tractor يتاتعح قظح انفُاٌ انظغٍش وتظضٍش انىارة  

2. The boy is feeding a cow. 

3. The girls are collecting eggs. 

4. The farmer is planting the seeds. 

  انُشاط يٍ كتاب 14قشاءج قظح انفُاٌ انظغٍش طــ  تضضٍش دسس انظادق األيٍٍ  وارة

57-56انًفشداخ وانتشاكٍة طـ   طفً االستعاء  Bridge to Success  

Unit 5 (On the farm ) 

Learner’s Book  Lessons 7-8 Pages 100-101 

وأدخههى فً رًهح 57-56أستع كهًاخ يٍ انًفشادخ وانتشاكٍة طـ اختش  وارة

 يفٍذج فً دفتش انُضخ 
Activity Book lessons 7  Page ( 81) 

 انخًٍش

 طفً
62انُض انشدٌف دعىج نهتفكٍش خاسد انظُذوق طـ   

Bridge to Success  

Unit 5 (On the farm ) 

Activity Book Lesson 8 Page 82. 

Learner’s Book Lesson 9 Page 102. 

 وارة
 

فً كتاب انُشاط                  17-16صم   

ع انشكش       أسرى يٍ األهم انكشاو يتاتعح انىارثاخ  ي  
Worksheet   



 انتشتٍح االخالقٍح  انذساصاخ االرتًاعٍح  انشٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 َىاتذ انتعهى

 انٍىو

 اٌ ٌىضش يعُى انتزىٌح .

 اٌ ٌضذد انعىايم انتً تتضثة فً صذوث انتزىٌح .

 اٌ ٌىضش يعُى انتعشٌح .

 اٌ ٌضذد انعىايم انتً تتضثة فً صذوث انتعشٌح .

 122 و 12 و 5 تًقذاس انعذ -

 1222 صتً األعذاد يقاسَح -

 انتشتٍثً انعذ -

 ٌتعشف يظادس انًٍاِ فً تالدي 

 ٌشتة يشاصم تضهٍح يٍاِ انثضش 

 ٌضتُتذ أهًٍح انًٍاِ فً تالدي 

تظٍُف انعًم انزًاعً و 

 انفشدي 

اصتُتاد عُاطش انعًم 

 انزًاعً

 االصذ
 صم أَشطح انكتاب  329،322صم:أعتًذ عهً َفضً طفضح  254صم ص  طفً

 انقٍاو تُشاط 

 اصضاس أوساق يهىَح 

 

رًع يعهىياخ عٍ تضهٍح  332 -331وارثاتً انًُزنٍح طفضح   وارة

 يٍاِ انثضش 

 االحٍٍُ

 258صم ص  طفً

 ( 312 انى 295 طفضح)  قظٍش اختثاس

إصتخذاو خظ األعذاد فً انًقاسَح طفضح 

334-336 

 338-337ح وارثاتً انًُزنٍح طفض  وارة

 انخالحاء

 263صم ص  طفً
انعذ انتشتٍثً  أعتًذ عهً َفضً طفضح 

341-342 
 صم أَشطح انكتاب 

   وارة

 اصضاس اصفُزح طغٍشج 

 

 االستعاء

 272يا انكائُاخ انضٍح وانزًاداخ ؟ ص طفً
 346 – 345صم انًشارعح انزاتٍح طفضح 

 داخم انظف 

   وارة

 صم أَشطح انكتاب

 انخًٍش

 رًع طىس عٍ انكائُاخ انضٍح وانزًاداخ . طفً
 348 – 347 طفضح انزاتٍح انًشارعح صم

 انظف داخم

  263صم ص  وارة
 22تهىٌٍ طفضح 

 
 

 


