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 الخطة االسبوعية  
 24/ 01/  2019إلــى         20/  01/  2019لألســـبـوع مــن  

 (أ) السادس;  الصف والشعبة

 English اللغخ العشثَخ التشثَخ اإلصالهَخ الوبدح

 ًواتح التعلن
 
 

 ومـــالــَ

   هي  43—34ٍوضر دالئل لذسح هللا االلهَخ فٌ اٍُبد

 صوسح الضدذح

  دابم حزشحف هفهوم زكن االٍوضر 

 ٌٍسذد الوتعلن الوعٌي اإلخوبلٌ للٌض األدث 

  ٍسذد الوتعلن عاللبد التضبد حالتشادف ثَي

 الكلوبد
 السظخ اإلثشائَخ: 

 الكتبثخ: كتبثخ هوضوع هي اختَبس الطبلت

المشاءح: لشاءح هوضوع فٌ الوكتجخ هي 

 اختَبس الطبلت

 To Identify different types of expeditions 
round the world. 

 To write solutions to the problems of 
exploration. 

 To read texts for details. 

 To write a paragraph about a famous 
explorer. 

Reading: Prepare pages 6 – 8 ( Anchor ). 

Writing: Search and write about An Arabic Explorer. 

 االزذ
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 87, 88 38-33المشاءح: لظخ زلن حخهل طفسخ  32ص  زل الٌشبط طفٌ

 هي صوسح الضدذح 37-34زفع اٍُبد   حاخت
التشذ عٌواى اخش للمظخ هع ركش صجت اختَبس هزا 

 العٌواى
Bridge to Success – A. Bk – Pages 69, 70. 

 االثٌَي
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 89, 90 38-33المشاءح: تبثع لظخ زلن حخهل طفسخ  33زل الٌشبط أتعبحى حأصتخشج  ص طفٌ

 .Bridge to Success – A. Bk – Pages 71. 72 .................................. هي صوسح الضدذح 43—38زفع اٍُبد  حاخت

 الثالثبء
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 91, 92 لظخ زلن حخهلتبثع زل تذسٍجبد  36زل الٌشبط أتعبحى حأطجك  ص طفٌ

 22زفع الوفشداد  ص حاخت
 ح كلوتَي هتشادفتَياصتخشج كلوتَي هتضبدتَي 

 ب فٌ خول هي إًشبئكوححظفه
Bridge to Success – A. Bk – Pages 73, 74. 

 األسثعبء
 .Bridge to Success –L. Bk – Pages 93, 94 46سزوخ للعبلوَي طفسخ  المشاءح: لظخ ........................................ طفٌ

 ........................................ حاخت
علي اإلهالء حالتشكَز علي سصن الهوزاد  تذسٍت

 الوتوصطخ حالوتطشفخ
Bridge to Success – A. Bk – Pages 75, 76. 

 الخوَش
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 95, 96 إهالء اختجبسً ........................................ طفٌ

 .Bridge to Success – A. Bk – Pages 77, 78 .................................. ........................................ حاخت
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 ( أ ) السادس; الصف والشعبةتابع 
 

 

 التشثَخ األخاللَخ ساصبد االختوبعَخالذ الشٍبضَبد العلوم الوبدح

 ًواتح التعلن
 
 

 ومـــالــَ

 اى ٍوَز ثَي الوسبلَل السبهضَخ حالمبعذٍخ 

  اى ٍسذد الطشق التٌ ٍوكي اصتخذاههب لمَبس

 الشلن الهَذسحخٌٌَ 

  ًأى ٍكتت الكضش علي هَئخ عذد عشش

 حالعكش .

 . أى ٍمبسى حثشتت األعذاد الٌضجَخ 

  علي الوضتوى أى ٍسذد الزحج الوشتت

 اإلزذاثي .

  ٍتعشف الخظبئض الطجَعَخ حالجششٍخ

 لمبسح آصَب.

  توضر هب الومظود ثبلتعذدٍخ الثمبفَخ

 فٌ دحلخ اإلهبساد 

 االزذ
 7الي  2هي سلن  489ص 333االزوبع حالمواعذ ص  طفٌ
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  9الي  2هي  :48ص ئلخ الذلَلزل اص حاخت

 االثٌَي
 28,27,29سلن  :48ص 334الشلن الهَذسحخٌٌَ ص  طفٌ

 38الي  34هي سلن  492ص  زل اصئلخ الذلَل حاخت

 الثالثبء
 7الي  2هي  497ص 336كَف ٍمبس الشلن الهَذسحخٌٌَ ص  طفٌ

 7الي  2هي  498ص زل اصئلخ الذلَل حاخت

 األسثعبء
 35,:,9 498ص 337لخَض الوفبهَن ص ت طفٌ

  34الي  28هي  :49ص زل اصئلخ الذلَل حاخت

 الخوَش
 5الي  2هي  4:5ص 322-323زل اصئلخ الذسس ص  طفٌ

 23الي  2هي  4:6ص ------ حاخت
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 الخطة االسبوعية
 24/ 01/  2019إلــى         20/  01/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب السادس;  بةالصف والشع
   

 English اللغخ العشثَخ التشثَخ اإلصالهَخ الوبدح

 ًواتح التعلن
 
 

 ومـــالــَ

   هي  43—34ٍوضر دالئل لذسح هللا االلهَخ فٌ اٍُبد

 صوسح الضدذح

 ٍوضر حخ  الشج  ثَي المشآى حالتوساح 

 ٌٍسذد الوتعلن الوعٌي اإلخوبلٌ للٌض األدث 

 بد حالتشادف ثَي الكلوبدٍسذد الوتعلن عاللبد التض 
 السظخ اإلثشائَخ: 

 الكتبثخ: كتبثخ هوضوع هي اختَبس الطبلت

 المشاءح: لشاءح هوضوع فٌ الوكتجخ هي اختَبس الطبلت

 To Identify different types of 
expeditions round the world. 

 To write solutions to the 
problems of exploration. 

 To read texts for details. 

 To write a paragraph about a 
famous explorer. 

Reading: Prepare pages 6 – 8 ( Anchor ). 

Writing: Search and write about An Arabic 
Explorer. 

 االزذ
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 87, 88 38-33المشاءح: لظخ زلن حخهل طفسخ  23زل فمشح أتفكش حأخَت  ص طفٌ

 .Bridge to Success – A. Bk – Pages 69, 70 التشذ عٌواى اخش للمظخ هع ركش صجت اختَبس هزا العٌواى هي صوسح الضدذح 37-34زفع اٍُبد   حاخت

 االثٌَي
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 89, 90 38-33المشاءح: تبثع لظخ زلن حخهل طفسخ  25زل فمشح أفكش حأحضر  ص طفٌ

 .Bridge to Success – A. Bk – Pages 71. 72 .................................. هي صوسح الضدذح 43—38زفع اٍُبد  حاخت

 الثالثبء
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 91, 92 تبثع زل تذسٍجبد لظخ زلن حخهل 26زل الٌشبط أتأهل حأحضر  ص طفٌ

 22ص زفع الوفشداد  حاخت
اصتخشج كلوتَي هتضبدتَي ح كلوتَي هتشادفتَي ححظفهوب فٌ خول 

 هي إًشبئك
Bridge to Success – A. Bk – Pages 73, 74. 

 األسثعبء
 .Bridge to Success –L. Bk – Pages 93, 94 46المشاءح: لظخ سزوخ للعبلوَي طفسخ  ........................................ طفٌ

 ........................................ حاخت
تذسٍت علي اإلهالء حالتشكَز علي سصن الهوزاد الوتوصطخ 

 حالوتطشفخ
Bridge to Success – A. Bk – Pages 75, 76. 

 الخوَش
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 95, 96 إهالء اختجبسً ........................................ طفٌ

 .Bridge to Success – A. Bk – Pages 77, 78 .................................. ........................................ حاخت
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 ( ب ) السادس;  الصف والشعبةتابع 
 

 التشثَخ األخاللَخ الذساصبد االختوبعَخ الشٍبضَبد العلوم الوبدح

 ًواتح التعلن
 
 

 ومـــالــَ

  الوسبلَل السبهضَخ حالمبعذٍخاى ٍوَز ثَي 

  اى ٍسذد الطشق التٌ ٍوكي اصتخذاههب لمَبس

 الشلن الهَذسحخٌٌَ 

  ًأى ٍكتت الكضش علي هَئخ عذد عشش

 حالعكش .

 . أى ٍمبسى حثشتت األعذاد الٌضجَخ 

  أى ٍسذد الزحج الوشتت علي الوضتوى

 اإلزذاثي .

  ٍتعشف الخظبئض الطجَعَخ حالجششٍخ

 لمبسح آصَب.

 الومظود ثبلتعذدٍخ الثمبفَخ  توضر هب

 فٌ دحلخ اإلهبساد 

 االزذ
 7الي  2هي سلن  489ص 333االزوبع حالمواعذ ص  طفٌ
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  9الي  2هي  :48ص زل اصئلخ الذلَل حاخت

 االثٌَي
 28,27,29ن سل :48ص 334الشلن الهَذسحخٌٌَ ص  طفٌ

 38الي  34هي سلن  492ص  زل اصئلخ الذلَل حاخت

 الثالثبء
 7الي  2هي  497ص 336كَف ٍمبس الشلن الهَذسحخٌٌَ ص  طفٌ

 7الي  2هي  498ص زل اصئلخ الذلَل حاخت

 األسثعبء
 35,:,9 498ص 337تلخَض الوفبهَن ص  طفٌ

  34الي  28هي  :49ص زل اصئلخ الذلَل حاخت

 الخوَش
 5الي  2هي  4:5ص 322-323زل اصئلخ الذسس ص  طفٌ

 23الي  2هي  4:6ص ------ حاخت
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 الخطة االسبوعية
 24/ 01/  2019إلــى         20/  01/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج السادس; الصف والشعبة
   

 English اللغخ العشثَخ التشثَخ اإلصالهَخ الوبدح

 التعلنًواتح 
 
 

 ومـــالــَ

   هي  43—34ٍوضر دالئل لذسح هللا االلهَخ فٌ اٍُبد

 صوسح الضدذح

 ٍوضر حخ  الشج  ثَي المشآى حالتوساح 

 ٌٍسذد الوتعلن الوعٌي اإلخوبلٌ للٌض األدث 

 ٍسذد الوتعلن عاللبد التضبد حالتشادف ثَي الكلوبد 
 السظخ اإلثشائَخ: 

 طبلتالكتبثخ: كتبثخ هوضوع هي اختَبس ال

 المشاءح: لشاءح هوضوع فٌ الوكتجخ هي اختَبس الطبلت

 To Identify different types of 
expeditions round the world. 

 To write solutions to the 
problems of exploration. 

 To read texts for details. 

 To write a paragraph about a 
famous explorer. 

Reading: Prepare pages 6 – 8 ( Anchor ). 

Writing: Search and write about An Arabic 
Explorer. 

 االزذ
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 87, 88 38-33المشاءح: لظخ زلن حخهل طفسخ  23زل فمشح أتفكش حأخَت  ص طفٌ

 .Bridge to Success – A. Bk – Pages 69, 70 هع ركش صجت اختَبس هزا العٌواىالتشذ عٌواى اخش للمظخ  هي صوسح الضدذح 37-34زفع اٍُبد   حاخت

 االثٌَي
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 89, 90 38-33المشاءح: تبثع لظخ زلن حخهل طفسخ  25زل فمشح أفكش حأحضر  ص طفٌ

 .Bridge to Success – A. Bk – Pages 71. 72 .................................. هي صوسح الضدذح 43—38زفع اٍُبد  حاخت

 الثالثبء
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 91, 92 تبثع زل تذسٍجبد لظخ زلن حخهل 26زل الٌشبط أتأهل حأحضر  ص طفٌ

 22زفع الوفشداد  ص حاخت
اصتخشج كلوتَي هتضبدتَي ح كلوتَي هتشادفتَي ححظفهوب فٌ خول 

 هي إًشبئك
Bridge to Success – A. Bk – Pages 73, 74. 

 األسثعبء
 .Bridge to Success –L. Bk – Pages 93, 94 46المشاءح: لظخ سزوخ للعبلوَي طفسخ  ........................................ طفٌ

 ........................................ حاخت
وزاد الوتوصطخ تذسٍت علي اإلهالء حالتشكَز علي سصن اله

 حالوتطشفخ
Bridge to Success – A. Bk – Pages 75, 76. 

 الخوَش
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 95, 96 إهالء اختجبسً ........................................ طفٌ

 .Bridge to Success – A. Bk – Pages 77, 78 .................................. ........................................ حاخت
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 ( ج ) السادس;  الصف والشعبةتابع 
 

 التشثَخ األخاللَخ الذساصبد االختوبعَخ الشٍبضَبد العلوم الوبدح

 ًواتح التعلن
 
 

 ومـــالــَ

 اى ٍوَز ثَي الوسبلَل السبهضَخ حالمبعذٍخ 

  اى ٍسذد الطشق التٌ ٍوكي اصتخذاههب لمَبس

 لهَذسحخٌٌَ الشلن ا

  ًأى ٍكتت الكضش علي هَئخ عذد عشش

 حالعكش .

 . أى ٍمبسى حثشتت األعذاد الٌضجَخ 

  أى ٍسذد الزحج الوشتت علي الوضتوى

 اإلزذاثي .

  ٍتعشف الخظبئض الطجَعَخ حالجششٍخ

 لمبسح آصَب.

  توضر هب الومظود ثبلتعذدٍخ الثمبفَخ

 فٌ دحلخ اإلهبساد 

 االزذ
 7الي  2هي سلن  489ص 333 االزوبع حالمواعذ ص طفٌ
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  9الي  2هي  :48ص زل اصئلخ الذلَل حاخت

 االثٌَي
 28,27,29سلن  :48ص 334الشلن الهَذسحخٌٌَ ص  طفٌ

 38الي  34هي سلن  492ص  زل اصئلخ الذلَل حاخت

 الثالثبء
 7الي  2هي  497ص 336كَف ٍمبس الشلن الهَذسحخٌٌَ ص  طفٌ

 7الي  2هي  498ص زل اصئلخ الذلَل حاخت

 األسثعبء
 35,:,9 498ص 337تلخَض الوفبهَن ص  طفٌ

  34الي  28هي  :49ص زل اصئلخ الذلَل حاخت

 الخوَش
 5الي  2هي  4:5ص 322-323زل اصئلخ الذسس ص  طفٌ

 23الي  2هي  4:6ص ------ حاخت
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 الخطة االسبوعية
 24/ 01/  2019إلــى         20/  01/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د السادس;  الصف والشعبة
   

 English اللغخ العشثَخ التشثَخ اإلصالهَخ الوبدح

 ًواتح التعلن
 
 

 ومـــالــَ

   هي  43—34ٍوضر دالئل لذسح هللا االلهَخ فٌ اٍُبد

 الضدذحصوسح 

 ٍوضر حخ  الشج  ثَي المشآى حالتوساح 

 ٌٍسذد الوتعلن الوعٌي اإلخوبلٌ للٌض األدث 

 ٍسذد الوتعلن عاللبد التضبد حالتشادف ثَي الكلوبد 
 السظخ اإلثشائَخ: 

 الكتبثخ: كتبثخ هوضوع هي اختَبس الطبلت

 المشاءح: لشاءح هوضوع فٌ الوكتجخ هي اختَبس الطبلت

 To Identify different types of 
expeditions round the world. 

 To write solutions to the 
problems of exploration. 

 To read texts for details. 

 To write a paragraph about a 
famous explorer. 

Reading: Prepare pages 6 – 8 ( Anchor ). 

Writing: Search and write about An Arabic 
Explorer. 

 االزذ
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 87, 88 38-33المشاءح: لظخ زلن حخهل طفسخ  23زل فمشح أتفكش حأخَت  ص طفٌ

 .Bridge to Success – A. Bk – Pages 69, 70 التشذ عٌواى اخش للمظخ هع ركش صجت اختَبس هزا العٌواى هي صوسح الضدذح 37-34زفع اٍُبد   حاخت

 االثٌَي
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 89, 90 38-33المشاءح: تبثع لظخ زلن حخهل طفسخ  25زل فمشح أفكش حأحضر  ص طفٌ

 .Bridge to Success – A. Bk – Pages 71. 72 .................................. هي صوسح الضدذح 43—38زفع اٍُبد  حاخت

 الثالثبء
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 91, 92 تبثع زل تذسٍجبد لظخ زلن حخهل 26ص  زل الٌشبط أتأهل حأحضر طفٌ

 22زفع الوفشداد  ص حاخت
اصتخشج كلوتَي هتضبدتَي ح كلوتَي هتشادفتَي ححظفهوب فٌ خول 

 هي إًشبئك
Bridge to Success – A. Bk – Pages 73, 74. 

 األسثعبء
 .Bridge to Success –L. Bk – Pages 93, 94 46المشاءح: لظخ سزوخ للعبلوَي طفسخ  ........................................ طفٌ

 ........................................ حاخت
تذسٍت علي اإلهالء حالتشكَز علي سصن الهوزاد الوتوصطخ 

 حالوتطشفخ
Bridge to Success – A. Bk – Pages 75, 76. 

 الخوَش
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 95, 96 إهالء اختجبسً ........................................ طفٌ

 .Bridge to Success – A. Bk – Pages 77, 78 .................................. ........................................ حاخت
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 ( د ) السادس;  الصف والشعبةتابع 
 

 التشثَخ األخاللَخ الذساصبد االختوبعَخ الشٍبضَبد العلوم دحالوب

 ًواتح التعلن
 
 

 ومـــالــَ

 اى ٍوَز ثَي الوسبلَل السبهضَخ حالمبعذٍخ 

  اى ٍسذد الطشق التٌ ٍوكي اصتخذاههب لمَبس

 الشلن الهَذسحخٌٌَ 

  ًأى ٍكتت الكضش علي هَئخ عذد عشش

 حالعكش .

  أى ٍمبسى حثشتت األعذاد الٌضجَخ. 

  أى ٍسذد الزحج الوشتت علي الوضتوى

 اإلزذاثي .

  ٍتعشف الخظبئض الطجَعَخ حالجششٍخ

 لمبسح آصَب.

  توضر هب الومظود ثبلتعذدٍخ الثمبفَخ

 فٌ دحلخ اإلهبساد 

 االزذ
 7الي  2هي سلن  489ص 333االزوبع حالمواعذ ص  طفٌ
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  9الي  2هي  :48ص زل اصئلخ الذلَل حاخت

 االثٌَي
 28,27,29سلن  :48ص 334الشلن الهَذسحخٌٌَ ص  طفٌ

 38الي  34هي سلن  492ص  زل اصئلخ الذلَل حاخت

 الثالثبء
 7الي  2هي  497ص 336كَف ٍمبس الشلن الهَذسحخٌٌَ ص  طفٌ

 7الي  2هي  498ص زل اصئلخ الذلَل حاخت

 األسثعبء
 35,:,9 498ص 337تلخَض الوفبهَن ص  طفٌ

  34الي  28هي  :49ص زل اصئلخ الذلَل حاخت

 الخوَش
 5الي  2هي  4:5ص 322-323زل اصئلخ الذسس ص  طفٌ

 23الي  2هي  4:6ص ------ حاخت
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 الخطة االسبوعية
 24/ 01/  2019إلــى         20/  01/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـالسادس;  الصف والشعبة
   

 English اللغخ العشثَخ التشثَخ اإلصالهَخ الوبدح

 ًواتح التعلن
 
 

 ومـــالــَ

   هي  43—34ٍوضر دالئل لذسح هللا االلهَخ فٌ اٍُبد

 صوسح الضدذح

 ٍوضر حخ  الشج  ثَي المشآى حالتوساح 

 ٌٍسذد الوتعلن الوعٌي اإلخوبلٌ للٌض األدث 

 ٍسذد الوتعلن عاللبد التضبد حالتشادف ثَي الكلوبد 
 السظخ اإلثشائَخ: 

 الكتبثخ: كتبثخ هوضوع هي اختَبس الطبلت

 المشاءح: لشاءح هوضوع فٌ الوكتجخ هي اختَبس الطبلت

 To Identify different types of 
expeditions round the world. 

 To write solutions to the 
problems of exploration. 

 To read texts for details. 

 To write a paragraph about a 
famous explorer. 

Reading: Prepare pages 6 – 8 ( Anchor ). 

Writing: Search and write about An Arabic 
Explorer. 

 االزذ
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 87, 88 38-33المشاءح: لظخ زلن حخهل طفسخ  23زل فمشح أتفكش حأخَت  ص طفٌ

 .Bridge to Success – A. Bk – Pages 69, 70 التشذ عٌواى اخش للمظخ هع ركش صجت اختَبس هزا العٌواى هي صوسح الضدذح 37-34زفع اٍُبد   حاخت

 االثٌَي
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 89, 90 38-33المشاءح: تبثع لظخ زلن حخهل طفسخ  25زل فمشح أفكش حأحضر  ص طفٌ

 .Bridge to Success – A. Bk – Pages 71. 72 .................................. هي صوسح الضدذح 43—38زفع اٍُبد  حاخت

 الثالثبء
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 91, 92 تبثع زل تذسٍجبد لظخ زلن حخهل 26زل الٌشبط أتأهل حأحضر  ص طفٌ

 22زفع الوفشداد  ص حاخت
اصتخشج كلوتَي هتضبدتَي ح كلوتَي هتشادفتَي ححظفهوب فٌ خول 

 هي إًشبئك
Bridge to Success – A. Bk – Pages 73, 74. 

 األسثعبء
 .Bridge to Success –L. Bk – Pages 93, 94 46المشاءح: لظخ سزوخ للعبلوَي طفسخ  ........................................ طفٌ

 ........................................ حاخت
تذسٍت علي اإلهالء حالتشكَز علي سصن الهوزاد الوتوصطخ 

 حالوتطشفخ
Bridge to Success – A. Bk – Pages 75, 76. 

 الخوَش
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 95, 96 إهالء اختجبسً ........................................ طفٌ

 .Bridge to Success – A. Bk – Pages 77, 78 .................................. ........................................ حاخت
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 ( هـ ) السادس; الصف والشعبةتابع 
 

 التشثَخ األخاللَخ الذساصبد االختوبعَخ الشٍبضَبد العلوم الوبدح

 ًواتح التعلن
 
 

 ومـــالــَ

 اى ٍوَز ثَي الوسبلَل السبهضَخ حالمبعذٍخ 

  اى ٍسذد الطشق التٌ ٍوكي اصتخذاههب لمَبس

 الشلن الهَذسحخٌٌَ 

  ًأى ٍكتت الكضش علي هَئخ عذد عشش

 حالعكش .

 . أى ٍمبسى حثشتت األعذاد الٌضجَخ 

  أى ٍسذد الزحج الوشتت علي الوضتوى

 اإلزذاثي .

 شٍخ ٍتعشف الخظبئض الطجَعَخ حالجش

 لمبسح آصَب.

  توضر هب الومظود ثبلتعذدٍخ الثمبفَخ

 فٌ دحلخ اإلهبساد 

 االزذ
 7الي  2هي سلن  489ص 333االزوبع حالمواعذ ص  طفٌ
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  9الي  2هي  :48ص زل اصئلخ الذلَل حاخت

 االثٌَي
 28,27,29سلن  :48ص 334هَذسحخٌٌَ ص الشلن ال طفٌ

 38الي  34هي سلن  492ص  زل اصئلخ الذلَل حاخت

 الثالثبء
 7الي  2هي  497ص 336كَف ٍمبس الشلن الهَذسحخٌٌَ ص  طفٌ

 7الي  2هي  498ص زل اصئلخ الذلَل حاخت

 األسثعبء
 35,:,9 498ص 337تلخَض الوفبهَن ص  طفٌ

  34الي  28هي  :49ص لذلَلزل اصئلخ ا حاخت

 الخوَش
 5الي  2هي  4:5ص 322-323زل اصئلخ الذسس ص  طفٌ

 23الي  2هي  4:6ص ------ حاخت
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 الخطة االسبوعية
 24/ 01/  2019إلــى         20/  01/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) و السادس;  الصف والشعبة
   

 English العشثَخ اللغخ التشثَخ اإلصالهَخ الوبدح

 ًواتح التعلن
 
 

 ومـــالــَ

   هي  43—34ٍوضر دالئل لذسح هللا االلهَخ فٌ اٍُبد

 صوسح الضدذح

 ٍوضر حخ  الشج  ثَي المشآى حالتوساح 

 ٌٍسذد الوتعلن الوعٌي اإلخوبلٌ للٌض األدث 

 ٍسذد الوتعلن عاللبد التضبد حالتشادف ثَي الكلوبد 
 السظخ اإلثشائَخ: 

 كتبثخ هوضوع هي اختَبس الطبلتالكتبثخ: 

 المشاءح: لشاءح هوضوع فٌ الوكتجخ هي اختَبس الطبلت

 To Identify different types of 
expeditions round the world. 

 To write solutions to the 
problems of exploration. 

 To read texts for details. 

 To write a paragraph about a 
famous explorer. 

Reading: Prepare pages 6 – 8 ( Anchor ). 

Writing: Search and write about An Arabic 
Explorer. 

 االزذ
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 87, 88 38-33المشاءح: لظخ زلن حخهل طفسخ  23زل فمشح أتفكش حأخَت  ص طفٌ

 .Bridge to Success – A. Bk – Pages 69, 70 التشذ عٌواى اخش للمظخ هع ركش صجت اختَبس هزا العٌواى حهي صوسح الضدذ 37-34زفع اٍُبد   حاخت

 االثٌَي
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 89, 90 38-33المشاءح: تبثع لظخ زلن حخهل طفسخ  25زل فمشح أفكش حأحضر  ص طفٌ

 .Bridge to Success – A. Bk – Pages 71. 72 .................................. هي صوسح الضدذح 43—38زفع اٍُبد  حاخت

 الثالثبء
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 91, 92 تبثع زل تذسٍجبد لظخ زلن حخهل 26زل الٌشبط أتأهل حأحضر  ص طفٌ

 22زفع الوفشداد  ص حاخت
هوب فٌ خول اصتخشج كلوتَي هتضبدتَي ح كلوتَي هتشادفتَي ححظف

 هي إًشبئك
Bridge to Success – A. Bk – Pages 73, 74. 

 األسثعبء
 .Bridge to Success –L. Bk – Pages 93, 94 46المشاءح: لظخ سزوخ للعبلوَي طفسخ  ........................................ طفٌ

 ........................................ حاخت
الء حالتشكَز علي سصن الهوزاد الوتوصطخ تذسٍت علي اإله

 حالوتطشفخ
Bridge to Success – A. Bk – Pages 75, 76. 

 الخوَش
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 95, 96 إهالء اختجبسً ........................................ طفٌ

 .Bridge to Success – A. Bk – Pages 77, 78 .................................. ........................................ حاخت
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 ( و ) السادس;  الصف والشعبةتابع 
 

 التشثَخ األخاللَخ الذساصبد االختوبعَخ الشٍبضَبد العلوم الوبدح

 ًواتح التعلن
 
 

 ومـــالــَ

 اى ٍوَز ثَي الوسبلَل السبهضَخ حالمبعذٍخ 

 اصتخذاههب لمَبس  اى ٍسذد الطشق التٌ ٍوكي

 الشلن الهَذسحخٌٌَ 

  ًأى ٍكتت الكضش علي هَئخ عذد عشش

 حالعكش .

 . أى ٍمبسى حثشتت األعذاد الٌضجَخ 

  أى ٍسذد الزحج الوشتت علي الوضتوى

 اإلزذاثي .

  ٍتعشف الخظبئض الطجَعَخ حالجششٍخ

 لمبسح آصَب.

  توضر هب الومظود ثبلتعذدٍخ الثمبفَخ

 فٌ دحلخ اإلهبساد 

 ذاالز
 7الي  2هي سلن  489ص 333االزوبع حالمواعذ ص  طفٌ
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  9الي  2هي  :48ص زل اصئلخ الذلَل حاخت

 االثٌَي
 28,27,29سلن  :48ص 334الشلن الهَذسحخٌٌَ ص  طفٌ

 38الي  34هي سلن  492ص  زل اصئلخ الذلَل حاخت

 الثالثبء
 7الي  2هي  497ص 336كَف ٍمبس الشلن الهَذسحخٌٌَ ص  طفٌ

 7الي  2هي  498ص زل اصئلخ الذلَل حاخت

 األسثعبء
 35,:,9 498ص 337تلخَض الوفبهَن ص  طفٌ

  34الي  28هي  :49ص زل اصئلخ الذلَل حاخت

 الخوَش
 5الي  2هي  4:5ص 322-323زل اصئلخ الذسس ص  طفٌ

 23الي  2هي  4:6ص ------ حاخت
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 الخطة االسبوعية
 24/ 01/  2019إلــى         20/  01/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز السادس;  الصف والشعبة
   

 English اللغخ العشثَخ التشثَخ اإلصالهَخ الوبدح

 ًواتح التعلن
 
 

 ومـــالــَ

 هي  43—34ٌ اٍُبد  ٍوضر دالئل لذسح هللا االلهَخ ف

 صوسح الضدذح

 ٍوضر حخ  الشج  ثَي المشآى حالتوساح 

 ٌٍسذد الوتعلن الوعٌي اإلخوبلٌ للٌض األدث 

 ٍسذد الوتعلن عاللبد التضبد حالتشادف ثَي الكلوبد 
 السظخ اإلثشائَخ: 

 الكتبثخ: كتبثخ هوضوع هي اختَبس الطبلت

 بلتالمشاءح: لشاءح هوضوع فٌ الوكتجخ هي اختَبس الط

 To Identify different types of 
expeditions round the world. 

 To write solutions to the 
problems of exploration. 

 To read texts for details. 

 To write a paragraph about a 
famous explorer. 

Reading: Prepare pages 6 – 8 ( Anchor ). 

Writing: Search and write about An Arabic 
Explorer. 

 االزذ
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 87, 88 38-33المشاءح: لظخ زلن حخهل طفسخ  23زل فمشح أتفكش حأخَت  ص طفٌ

 .Bridge to Success – A. Bk – Pages 69, 70 التشذ عٌواى اخش للمظخ هع ركش صجت اختَبس هزا العٌواى هي صوسح الضدذح 37-34زفع اٍُبد   حاخت

 االثٌَي
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 89, 90 38-33المشاءح: تبثع لظخ زلن حخهل طفسخ  25زل فمشح أفكش حأحضر  ص طفٌ

 .Bridge to Success – A. Bk – Pages 71. 72 .................................. هي صوسح الضدذح 43—38زفع اٍُبد  حاخت

 الثالثبء
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 91, 92 تبثع زل تذسٍجبد لظخ زلن حخهل 26زل الٌشبط أتأهل حأحضر  ص طفٌ

 22زفع الوفشداد  ص حاخت
اصتخشج كلوتَي هتضبدتَي ح كلوتَي هتشادفتَي ححظفهوب فٌ خول 

 هي إًشبئك
Bridge to Success – A. Bk – Pages 73, 74. 

 األسثعبء
 .Bridge to Success –L. Bk – Pages 93, 94 46المشاءح: لظخ سزوخ للعبلوَي طفسخ  ........................................ فٌط

 ........................................ حاخت
تذسٍت علي اإلهالء حالتشكَز علي سصن الهوزاد الوتوصطخ 

 حالوتطشفخ
Bridge to Success – A. Bk – Pages 75, 76. 

 الخوَش
 .Bridge to Success – L. Bk – Pages 95, 96 إهالء اختجبسً ........................................ طفٌ

 .Bridge to Success – A. Bk – Pages 77, 78 .................................. ........................................ حاخت
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 ( ز ) السادس; الصف والشعبةع تاب
 

 التشثَخ األخاللَخ الذساصبد االختوبعَخ الشٍبضَبد العلوم الوبدح

 ًواتح التعلن
 
 

 ومـــالــَ

 اى ٍوَز ثَي الوسبلَل السبهضَخ حالمبعذٍخ 

  اى ٍسذد الطشق التٌ ٍوكي اصتخذاههب لمَبس

 الشلن الهَذسحخٌٌَ 

  ًأى ٍكتت الكضش علي هَئخ عذد عشش

 . حالعكش

 . أى ٍمبسى حثشتت األعذاد الٌضجَخ 

  أى ٍسذد الزحج الوشتت علي الوضتوى

 اإلزذاثي .

  ٍتعشف الخظبئض الطجَعَخ حالجششٍخ

 لمبسح آصَب.

  توضر هب الومظود ثبلتعذدٍخ الثمبفَخ

 فٌ دحلخ اإلهبساد 

 االزذ
 7الي  2هي سلن  489ص 333االزوبع حالمواعذ ص  طفٌ
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  9الي  2هي  :48ص زل اصئلخ الذلَل حاخت

 االثٌَي
 28,27,29سلن  :48ص 334الشلن الهَذسحخٌٌَ ص  طفٌ

 38الي  34هي سلن  492ص  زل اصئلخ الذلَل حاخت

 الثالثبء
 7الي  2هي  497ص 336كَف ٍمبس الشلن الهَذسحخٌٌَ ص  طفٌ

 7الي  2هي  498ص زل اصئلخ الذلَل حاخت

 األسثعبء
 35,:,9 498ص 337تلخَض الوفبهَن ص  طفٌ

  34الي  28هي  :49ص زل اصئلخ الذلَل حاخت

 الخوَش
 5الي  2هي  4:5ص 322-323زل اصئلخ الذسس ص  طفٌ

 23الي  2هي  4:6ص ------ حاخت

  
 


