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 الخطة االسبوعية  
 09/ 05/  2019إلــى         05/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الخامس:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼرثيخ انترثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يىضح آداة انطريق. 

 يضتُجظ ثًراد انتؤدة ثآداة انطريق. 

 هًزح يتىصطخ يُفردح ػهى انضطرد يتضًُخ أٌ يكتت كهًب

 أٌ يكتت َظب إقُبػيب تظهر وجهخ َظرِ في قضيخ أو يىضىع يب 

 اإلثراء/

 انطبنت اختيبر يٍ يىضىع كتبثخ: انكتبثخ

 انطبنت اختيبر يٍ يىضىع قراءح: انقراءح

 To read about different types of science. 

 To talk about great scientists today.  

 To describe the duties of scientists.   

Reading: Anchor – Prepare and read pages 212-
215 

Writing: Search for information to write about 
recent scientific inventions.  

 االحذ
 Bridge to Success: L. Bk page 153 درس انهًزح انًتىصطخ انًُفردح ػهى انضطر  40حم انُشبط أالحع وأػجر  ص طفي

 Bridge to Success: A.BK page 119 كتبة انُشبط  24واجت ص  41حم انُشبط أقرأ وأصتُجظ  ص واجت

 االثُيٍ
 Bridge to Success: L. Bk pages 154-155 يتبثؼخ درس انهًزح  42حم انُشبط أالحع وأقبرٌ  ص طفي

  Bridge to Success: A. Bk page 120 ------ 43حم انُشبط أفكر وأَقذ  ص واجت

 انثالثبء
  Bridge to Success: L. Bk pages 156-157 قراءح َض جهضخ ػبئهيخ ثال أجهزح ركيخ  43حم انُشبط أتؼبوٌ وأصتُتج  ص طفي

 -------- 50حم انُشبط األول  واجت
Bridge to Success: Dictation L. Bk page 154 
(Earth scientists) Some------- will be.  

 األرثؼبء
 Bridge to Success: L. BK page 158 كتبثخ َض إقُبػي  .................................................. طفي

  Bridge to Success: A. BK page 121 إحضبر األجهزح األنكتروَيخ نهجحث داخم انظف  .................................................. واجت

 انخًيش
 Bridge to Success: L. Bk page 159 إيالء خبرجي  .................................................. طفي

  Bridge to Success: A. Bk page 122  .................................................. واجت

 

 على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة  اإلسالمية بالتربية الخاصة اللوحات و المطويات تسليم يرجى



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) الخامس:  الصف والشعبةتابع 
 

 انترثيخ األخالقيخ انذراصبد االجتًبػيخ انريبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 انُضيج  تاٌ يظُف انظخىر حض

 .وانشكم وانتركيت

 اٌ يضتُتج دورح انظخىر.  

  ٍاٌ يقبرٌ ثيٍ اَىاع انظخىر انثالثخ ي

 .حيث كيفيخ انتكىيٍ 

 يضتخذو رقبئق انكضىر نهقضًخ 

 هى كضر انىحذح يقضى ػذد كهي ػ 

  يقضى كضر وحذح ػهى ػذد كهي 

  يضتخذو رصى شريطي نحم انًضبئم 

 يشرح أهًيخ انُجبتبj  انطجيؼيخ في دونخ

 االيبراد انؼرثيخ انًتحذح.

  يقذر جهىد دونخ االيبراد في انحفبظ ػهى

 انحيبح انطجيؼيخ .

  تحهيم و تقييى اصتخذاو انقيى األونًجيخ

 )انظذاقخ(

 االحذ
 771انقضًخ ثىاصطخ كضر انىحذح ص  انظخىر طفي

ص
ت 

ج
وا

5
8

 
يخ

بر
تك

اث
خ 

ض
نً

خ  
ذق

ظ
بن
 ث

ىد
ظ

ًق
 ان

يب
ك 

أي
 ر

ٌ
و
د

 

 775انىاجت ص   واجت

 االثُيٍ
 771تبثغ انقضًخ ثىاصطخ كضر انىحذح ص  دورح انظخىر طفي

 776انىاجت ص  ..................... واجت

 انثالثبء
 777خ االػذاد انكهيخ ػهى كضر انىحذح ص قضً انظخىر انُبريخ وانرصىثيخ طفي

 782انىاجت ص  491ص 5كتبة انطبنت صؤال واجت

 األرثؼبء
 783قضًخ كضر انىحذح ػهى االػذاد انكهيخ ص  انظخىر انًتحىنخ طفي

 789انىاجت ص  494كتبة انطبنت ص  واجت

 انخًيش
 789تظًيى رصى تخطيطي ص  495اصئهخ انذرس ص  طفي

 794انىاجت ص  ............................ اجتو
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 الخطة االسبوعية
 09/ 05/  2019إلــى         05/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الخامس:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼرثيخ انترثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 .يىضح آداة انطريق 

 ظ ثًراد انتؤدة ثآداة انطريق.يضتُج 

 أٌ يكتت كهًبد يتضًُخ هًزح يتىصطخ يُفردح ػهى انضطر

 أٌ يكتت َظب إقُبػيب تظهر وجهخ َظرِ في قضيخ أو يىضىع يب 

 اإلثراء/

 انطبنت اختيبر يٍ يىضىع كتبثخ: انكتبثخ

 انطبنت اختيبر يٍ يىضىع قراءح: انقراءح

 To read about different types of science. 

 To talk about great scientists today.  

 To describe the duties of scientists.   

Reading: Anchor – Prepare and read pages 212-
215 

Writing: Search for information to write about 
recent scientific inventions.  

 االحذ
 Bridge to Success: L. Bk page 153 درس انهًزح انًتىصطخ انًُفردح ػهى انضطر  40حم انُشبط أالحع وأػجر  ص طفي

 Bridge to Success: A.BK page 119 كتبة انُشبط  24واجت ص  41حم انُشبط أقرأ وأصتُجظ  ص واجت

 االثُيٍ
 Bridge to Success: L. Bk pages 154-155 يتبثؼخ درس انهًزح  42حم انُشبط أالحع وأقبرٌ  ص طفي

  Bridge to Success: A. Bk page 120 ------ 43حم انُشبط أفكر وأَقذ  ص واجت

 انثالثبء
  Bridge to Success: L. Bk pages 156-157 قراءح َض جهضخ ػبئهيخ ثال أجهزح ركيخ  43حم انُشبط أتؼبوٌ وأصتُتج  ص طفي

 -------- 50حم انُشبط األول  واجت
Bridge to Success: Dictation L. Bk page 154 
(Earth scientists) Some------- will be.  

 األرثؼبء
 Bridge to Success: L. BK page 158 كتبثخ َض إقُبػي  .................................................. طفي

  Bridge to Success: A. BK page 121 ح األنكتروَيخ نهجحث داخم انظف إحضبر األجهز .................................................. واجت

 انخًيش
 Bridge to Success: L. Bk page 159 إيالء خبرجي  .................................................. طفي

  Bridge to Success: A. Bk page 122  .................................................. واجت

 ون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة على أن تك اإلسالمية بالتربية الخاصة اللوحات و المطويات تسليم يرجى

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ب ) الخامس: الصف والشعبةتابع 
 

 انترثيخ األخالقيخ انذراصبد االجتًبػيخ انريبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 انُضيج  تاٌ يظُف انظخىر حض

 وانشكم وانتركيت.

  .اٌ يضتُتج دورح انظخىر 

  ٍاٌ يقبرٌ ثيٍ اَىاع انظخىر انثالثخ ي

 كىيٍ .حيث كيفيخ انت

 يضتخذو رقبئق انكضىر نهقضًخ 

  يقضى ػذد كهي ػهى كضر انىحذح 

  يقضى كضر وحذح ػهى ػذد كهي 

  يضتخذو رصى شريطي نحم انًضبئم 

 يشرح أهًيخ انُجبتبj  انطجيؼيخ في دونخ

 االيبراد انؼرثيخ انًتحذح.

  يقذر جهىد دونخ االيبراد في انحفبظ ػهى

 انحيبح انطجيؼيخ .

 خذاو انقيى األونًجيخ تحهيم و تقييى اصت

 )انظذاقخ(

 االحذ
 771انقضًخ ثىاصطخ كضر انىحذح ص  انظخىر طفي
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 775انىاجت ص   واجت

 االثُيٍ
 771تبثغ انقضًخ ثىاصطخ كضر انىحذح ص  دورح انظخىر طفي

 776انىاجت ص  ..................... واجت

 انثالثبء
 777قضًخ االػذاد انكهيخ ػهى كضر انىحذح ص  انظخىر انُبريخ وانرصىثيخ طفي

 782انىاجت ص  491ص 5كتبة انطبنت صؤال واجت

 األرثؼبء
 783قضًخ كضر انىحذح ػهى االػذاد انكهيخ ص  انظخىر انًتحىنخ طفي

 789انىاجت ص  494كتبة انطبنت ص  واجت

 انخًيش
 789تظًيى رصى تخطيطي ص  495اصئهخ انذرس ص  يطف

 794انىاجت ص  ............................ واجت
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kh 

 الخطة االسبوعية
 09/ 05/  2019إلــى         05/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الخامس:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼرثيخ انترثيخ اإلصالييخ انًبدح

 ىاتج انتؼهىَ
 
 

 ىوـــانــي

 .يىضح آداة انطريق 

 .يضتُجظ ثًراد انتؤدة ثآداة انطريق 

 أٌ يكتت كهًبد يتضًُخ هًزح يتىصطخ يُفردح ػهى انضطر

 أٌ يكتت َظب إقُبػيب تظهر وجهخ َظرِ في قضيخ أو يىضىع يب 

 اإلثراء/

 انطبنت اختيبر يٍ يىضىع كتبثخ: انكتبثخ

 انطبنت تيبراخ يٍ يىضىع قراءح: انقراءح

 To read about different types of science. 

 To talk about great scientists today.  

 To describe the duties of scientists.   

Reading: Anchor – Prepare and read pages 212-
215 

Writing: Search for information to write about 
recent scientific inventions.  

 االحذ
 Bridge to Success: L. Bk page 153 درس انهًزح انًتىصطخ انًُفردح ػهى انضطر  40حم انُشبط أالحع وأػجر  ص طفي

 Bridge to Success: A.BK page 119 كتبة انُشبط  24واجت ص  41حم انُشبط أقرأ وأصتُجظ  ص واجت

 االثُيٍ
 Bridge to Success: L. Bk pages 154-155 يتبثؼخ درس انهًزح  42حم انُشبط أالحع وأقبرٌ  ص طفي

  Bridge to Success: A. Bk page 120 ------ 43حم انُشبط أفكر وأَقذ  ص واجت

 انثالثبء
  Bridge to Success: L. Bk pages 156-157 قراءح َض جهضخ ػبئهيخ ثال أجهزح ركيخ  43حم انُشبط أتؼبوٌ وأصتُتج  ص طفي

 -------- 50حم انُشبط األول  واجت
Bridge to Success: Dictation L. Bk page 154 
(Earth scientists) Some------- will be.  

 األرثؼبء
 Bridge to Success: L. BK page 158 كتبثخ َض إقُبػي  .................................................. طفي

  Bridge to Success: A. BK page 121 إحضبر األجهزح األنكتروَيخ نهجحث داخم انظف  .................................................. واجت

 انخًيش
 Bridge to Success: L. Bk page 159 إيالء خبرجي  .................................................. طفي

  Bridge to Success: A. Bk page 122  .................................................. واجت

 على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة  اإلسالمية بالتربية الخاصة اللوحات و المطويات تسليم يرجى
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 ( ج ) الخامس:  الصف والشعبةتابع 
 

 انترثيخ األخالقيخ انذراصبد االجتًبػيخ انريبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 انُضيج  تاٌ يظُف انظخىر حض

 وانشكم وانتركيت.

  .اٌ يضتُتج دورح انظخىر 

 يقبرٌ ثيٍ اَىاع انظخىر انثالثخ يٍ ا ٌ

 حيث كيفيخ انتكىيٍ .

 يضتخذو رقبئق انكضىر نهقضًخ 

  يقضى ػذد كهي ػهى كضر انىحذح 

  يقضى كضر وحذح ػهى ػذد كهي 

  يضتخذو رصى شريطي نحم انًضبئم 

 يشرح أهًيخ انُجبتبj  انطجيؼيخ في دونخ

 االيبراد انؼرثيخ انًتحذح.

  في انحفبظ ػهى يقذر جهىد دونخ االيبراد

 انحيبح انطجيؼيخ .

  تحهيم و تقييى اصتخذاو انقيى األونًجيخ

 )انظذاقخ(

 االحذ
 771انقضًخ ثىاصطخ كضر انىحذح ص  انظخىر طفي
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 775انىاجت ص   واجت

 االثُيٍ
 771ذح ص تبثغ انقضًخ ثىاصطخ كضر انىح دورح انظخىر طفي

 776انىاجت ص  ..................... واجت

 انثالثبء
 777قضًخ االػذاد انكهيخ ػهى كضر انىحذح ص  انظخىر انُبريخ وانرصىثيخ طفي

 782انىاجت ص  491ص 5كتبة انطبنت صؤال واجت

 األرثؼبء
 783قضًخ كضر انىحذح ػهى االػذاد انكهيخ ص  انظخىر انًتحىنخ طفي

 789انىاجت ص  494كتبة انطبنت ص  واجت

 انخًيش
 789تظًيى رصى تخطيطي ص  495اصئهخ انذرس ص  طفي

 794انىاجت ص  ............................ واجت

  



 

QM-119-F3 
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 الخطة االسبوعية
 09/ 05/  2019إلــى         05/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الخامس:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼرثيخ انترثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 .يىضح آداة انطريق 

 .يضتُجظ ثًراد انتؤدة ثآداة انطريق 

 أٌ يكتت كهًبد يتضًُخ هًزح يتىصطخ يُفردح ػهى انضطر

 أٌ يكتت َظب إقُبػيب تظهر وجهخ َظرِ في قضيخ أو يىضىع يب 

 اإلثراء/

 انطبنت اختيبر يٍ يىضىع كتبثخ: انكتبثخ

 انطبنت اختيبر يٍ يىضىع قراءح: انقراءح

 To read about different types of science. 

 To talk about great scientists today.  

 To describe the duties of scientists.   

Reading: Anchor – Prepare and read pages 212-
215 

Writing: Search for information to write about 
recent scientific inventions.  

 االحذ
 Bridge to Success: L. Bk page 153 درس انهًزح انًتىصطخ انًُفردح ػهى انضطر  40حم انُشبط أالحع وأػجر  ص طفي

 Bridge to Success: A.BK page 119 كتبة انُشبط  24واجت ص  41حم انُشبط أقرأ وأصتُجظ  ص واجت

 االثُيٍ
 Bridge to Success: L. Bk pages 154-155 يتبثؼخ درس انهًزح  42حم انُشبط أالحع وأقبرٌ  ص طفي

  Bridge to Success: A. Bk page 120 ------ 43حم انُشبط أفكر وأَقذ  ص واجت

 انثالثبء
  Bridge to Success: L. Bk pages 156-157 ركيخ  قراءح َض جهضخ ػبئهيخ ثال أجهزح 43حم انُشبط أتؼبوٌ وأصتُتج  ص طفي

 -------- 50حم انُشبط األول  واجت
Bridge to Success: Dictation L. Bk page 154 
(Earth scientists) Some------- will be.  

 األرثؼبء
 Bridge to Success: L. BK page 158 كتبثخ َض إقُبػي  .................................................. طفي

  Bridge to Success: A. BK page 121 إحضبر األجهزح األنكتروَيخ نهجحث داخم انظف  .................................................. واجت

 انخًيش
 Bridge to Success: L. Bk page 159 إيالء خبرجي  .................................................. طفي

  Bridge to Success: A. Bk page 122  .................................................. واجت

 د عن األعمال الجاهزة على أن تكون من عمل الطالب و االبتعا اإلسالمية بالتربية الخاصة اللوحات و المطويات تسليم يرجى
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 ( د ) الخامس:  الصف والشعبةتابع 
 

 انترثيخ األخالقيخ انذراصبد االجتًبػيخ انريبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 انُضيج  تاٌ يظُف انظخىر حض

 وانشكم وانتركيت.

  .اٌ يضتُتج دورح انظخىر 

  ٍاٌ يقبرٌ ثيٍ اَىاع انظخىر انثالثخ ي

 حيث كيفيخ انتكىيٍ .

 يضتخذو رقبئق انكضىر نهقضًخ 

  يقضى ػذد كهي ػهى كضر انىحذح 

  يقضى كضر وحذح ػهى ػذد كهي 

  يضتخذو رصى شريطي نحم انًضبئم 

 يشرح أهًيخ انُجبتبj  انطجيؼيخ في دونخ

 اليبراد انؼرثيخ انًتحذح.ا

  يقذر جهىد دونخ االيبراد في انحفبظ ػهى

 انحيبح انطجيؼيخ .

  تحهيم و تقييى اصتخذاو انقيى األونًجيخ

 )انظذاقخ(

 االحذ
 771انقضًخ ثىاصطخ كضر انىحذح ص  انظخىر طفي
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 775انىاجت ص   واجت

 ثُيٍاال
 771تبثغ انقضًخ ثىاصطخ كضر انىحذح ص  دورح انظخىر طفي

 776انىاجت ص  ..................... واجت

 انثالثبء
 777قضًخ االػذاد انكهيخ ػهى كضر انىحذح ص  انظخىر انُبريخ وانرصىثيخ طفي

 782انىاجت ص  491ص 5كتبة انطبنت صؤال واجت

 األرثؼبء
 783قضًخ كضر انىحذح ػهى االػذاد انكهيخ ص  حىنخانظخىر انًت طفي

 789انىاجت ص  494كتبة انطبنت ص  واجت

 انخًيش
 789تظًيى رصى تخطيطي ص  495اصئهخ انذرس ص  طفي

 794انىاجت ص  ............................ واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 09/ 05/  2019  إلــى       05/  05/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) و الخامس: الصف والشعبة

   

 English انهغخ انؼرثيخ انترثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 .يىضح آداة انطريق 

 .يضتُجظ ثًراد انتؤدة ثآداة انطريق 

 أٌ يكتت كهًبد يتضًُخ هًزح يتىصطخ يُفردح ػهى انضطر

 في قضيخ أو يىضىع يب  أٌ يكتت َظب إقُبػيب تظهر وجهخ َظرِ

 اإلثراء/

 انطبنت اختيبر يٍ يىضىع كتبثخ: انكتبثخ

 انطبنت اختيبر يٍ يىضىع قراءح: انقراءح

 To read about different types of science. 

 To talk about great scientists today.  

 To describe the duties of scientists.   

Reading: Anchor – Prepare and read pages 212-
215 

Writing: Search for information to write about 
recent scientific inventions.  

 االحذ
 Bridge to Success: L. Bk page 153 درس انهًزح انًتىصطخ انًُفردح ػهى انضطر  40حم انُشبط أالحع وأػجر  ص طفي

 Bridge to Success: A.BK page 119 كتبة انُشبط  24جت ص وا 41حم انُشبط أقرأ وأصتُجظ  ص واجت

 االثُيٍ
 Bridge to Success: L. Bk pages 154-155 يتبثؼخ درس انهًزح  42حم انُشبط أالحع وأقبرٌ  ص طفي

  Bridge to Success: A. Bk page 120 ------ 43حم انُشبط أفكر وأَقذ  ص واجت

 انثالثبء
  Bridge to Success: L. Bk pages 156-157 قراءح َض جهضخ ػبئهيخ ثال أجهزح ركيخ  43وٌ وأصتُتج  صحم انُشبط أتؼب طفي

 -------- 50حم انُشبط األول  واجت
Bridge to Success: Dictation L. Bk page 154 
(Earth scientists) Some------- will be.  

 األرثؼبء
 Bridge to Success: L. BK page 158 كتبثخ َض إقُبػي  .................................................. طفي

  Bridge to Success: A. BK page 121 إحضبر األجهزح األنكتروَيخ نهجحث داخم انظف  .................................................. واجت

 انخًيش
 Bridge to Success: L. Bk page 159 إيالء خبرجي  .................................................. طفي

  Bridge to Success: A. Bk page 122  .................................................. واجت

 

 على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة  اإلسالمية بالتربية الخاصة اللوحات و المطويات تسليم يرجى
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 ( و ) الخامس: الصف والشعبةتابع 
 

 انترثيخ األخالقيخ انذراصبد االجتًبػيخ انريبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 انُضيج  تاٌ يظُف انظخىر حض

 وانشكم وانتركيت.

  .اٌ يضتُتج دورح انظخىر 

  ٍاٌ يقبرٌ ثيٍ اَىاع انظخىر انثالثخ ي

 حيث كيفيخ انتكىيٍ .

 يضتخذو رقبئق انكضىر نهقضًخ 

  يقضى ػذد كهي ػهى كضر انىحذح 

  يقضى كضر وحذح ػهى ػذد كهي 

 نًضبئم يضتخذو رصى شريطي نحم ا 

 يشرح أهًيخ انُجبتبj  انطجيؼيخ في دونخ

 االيبراد انؼرثيخ انًتحذح.

  يقذر جهىد دونخ االيبراد في انحفبظ ػهى

 انحيبح انطجيؼيخ .

  تحهيم و تقييى اصتخذاو انقيى األونًجيخ

 )انظذاقخ(

 االحذ
 771انقضًخ ثىاصطخ كضر انىحذح ص  انظخىر طفي
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 775انىاجت ص   واجت

 االثُيٍ
 771تبثغ انقضًخ ثىاصطخ كضر انىحذح ص  دورح انظخىر طفي

 776انىاجت ص  ..................... واجت

 انثالثبء
 777قضًخ االػذاد انكهيخ ػهى كضر انىحذح ص  انظخىر انُبريخ وانرصىثيخ طفي

 782انىاجت ص  491ص 5كتبة انطبنت صؤال واجت

 األرثؼبء
 783قضًخ كضر انىحذح ػهى االػذاد انكهيخ ص  انظخىر انًتحىنخ طفي

 789انىاجت ص  494كتبة انطبنت ص  واجت

 انخًيش
 789تظًيى رصى تخطيطي ص  495اصئهخ انذرس ص  طفي

 794انىاجت ص  ............................ واجت
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 بوعيةالخطة االس
 09/ 05/  2019إلــى         05/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ـ) ه الخامس:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼرثيخ انترثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 .يىضح آداة انطريق 

 .يضتُجظ ثًراد انتؤدة ثآداة انطريق 

 يُفردح ػهى انضطر أٌ يكتت كهًبد يتضًُخ هًزح يتىصطخ

 أٌ يكتت َظب إقُبػيب تظهر وجهخ َظرِ في قضيخ أو يىضىع يب 

 اإلثراء/

 انطبنت اختيبر يٍ يىضىع كتبثخ: انكتبثخ

 انطبنت اختيبر يٍ يىضىع قراءح: انقراءح

 To read about different types of science. 

 To talk about great scientists today.  

 To describe the duties of scientists.   

Reading: Anchor – Prepare and read pages 212-
215 

Writing: Search for information to write about 
recent scientific inventions.  

 االحذ
 Bridge to Success: L. Bk page 153 درس انهًزح انًتىصطخ انًُفردح ػهى انضطر  40حم انُشبط أالحع وأػجر  ص طفي

 Bridge to Success: A.BK page 119 كتبة انُشبط  24واجت ص  41حم انُشبط أقرأ وأصتُجظ  ص واجت

 االثُيٍ
 Bridge to Success: L. Bk pages 154-155 يتبثؼخ درس انهًزح  42حم انُشبط أالحع وأقبرٌ  ص طفي

  Bridge to Success: A. Bk page 120 ------ 43حم انُشبط أفكر وأَقذ  ص واجت

 انثالثبء
  Bridge to Success: L. Bk pages 156-157 قراءح َض جهضخ ػبئهيخ ثال أجهزح ركيخ  43حم انُشبط أتؼبوٌ وأصتُتج  ص طفي

 -------- 50حم انُشبط األول  واجت
Bridge to Success: Dictation L. Bk page 154 
(Earth scientists) Some------- will be.  

 األرثؼبء
 Bridge to Success: L. BK page 158 كتبثخ َض إقُبػي  .................................................. طفي

  Bridge to Success: A. BK page 121 إحضبر األجهزح األنكتروَيخ نهجحث داخم انظف  .................................................. واجت

 انخًيش
 Bridge to Success: L. Bk page 159 إيالء خبرجي  .................................................. طفي

  Bridge to Success: A. Bk page 122  .................................................. واجت

 

 على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة  اإلسالمية بالتربية الخاصة اللوحات و المطويات تسليم يرجى
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 ( ـه ) الخامس:  الصف والشعبةتابع 
 

 انترثيخ األخالقيخ انذراصبد االجتًبػيخ انريبضيبد نؼهىوا انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 انُضيج  تاٌ يظُف انظخىر حض

 وانشكم وانتركيت.

  .اٌ يضتُتج دورح انظخىر 

  ٍاٌ يقبرٌ ثيٍ اَىاع انظخىر انثالثخ ي

 حيث كيفيخ انتكىيٍ .

 يضتخذو رقبئق انكضىر نهقضًخ 

 حذح يقضى ػذد كهي ػهى كضر انى 

  يقضى كضر وحذح ػهى ػذد كهي 

  يضتخذو رصى شريطي نحم انًضبئم 

 يشرح أهًيخ انُجبتبj  انطجيؼيخ في دونخ

 االيبراد انؼرثيخ انًتحذح.

  يقذر جهىد دونخ االيبراد في انحفبظ ػهى

 انحيبح انطجيؼيخ .

  تحهيم و تقييى اصتخذاو انقيى األونًجيخ

 )انظذاقخ(

 االحذ
 771اصطخ كضر انىحذح ص انقضًخ ثى انظخىر طفي
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 775انىاجت ص   واجت

 االثُيٍ
 771تبثغ انقضًخ ثىاصطخ كضر انىحذح ص  دورح انظخىر طفي

 776انىاجت ص  ..................... واجت

 انثالثبء
 777د انكهيخ ػهى كضر انىحذح ص قضًخ االػذا انظخىر انُبريخ وانرصىثيخ طفي

 782انىاجت ص  491ص 5كتبة انطبنت صؤال واجت

 األرثؼبء
 783قضًخ كضر انىحذح ػهى االػذاد انكهيخ ص  انظخىر انًتحىنخ طفي

 789انىاجت ص  494كتبة انطبنت ص  واجت

 انخًيش
 789تظًيى رصى تخطيطي ص  495اصئهخ انذرس ص  طفي

 794انىاجت ص  ............................ واجت

  


