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 الخطة االسبوعية  
 31/ 01/  2019إلــى         27/  01/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الخامس:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼرثٍخ انزرثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌىضح آداة وصبئم انُقم 

 ٌضزُجظ ثًراد انزؤدة ثآداة وصبئم انُقم 

 خ كبٌ وٌىظفهب ثدًم يفٍذح أٌ ٌزؼرف خًه 

  ٌكزت انهًزح انًزىصطخ يُفردح أو ػهى انٍبء ثشكههب

 انظحٍح 

 اإلثراء / انقراءح / قظض يٍ اخزٍبر انطبنت 

 انكزبثخ انحرح / كزبثخ يىضىع يٍ اخزٍبر انطبنت 

 To talk about personalities. 

 To use negative and positive adjectives. 

 To do a personality quiz.  

 To listen to an interview.  

Reading: Anchor: Prepare pages 151 – 154  

Writing: Search for information to write a profile 
about a famous person.  

 االحذ
  Bridge to Success: L. Bk - Pages 100 – 101 درس كبٌ وأخىارهب  44حم انُشبط أفكر وأصزُزح  ص طفً

  Bridge to Success: A. Bk - Page 76 22واخت ص 48حم انُشبط أفكر وأػذد  ص واخت

 االثٍٍُ
  Bridge to Success: L. Bk - Page 102 يزبثؼخ درس كبٌ وأخىارهب  48حم انُشبط أفكر وأثٍٍ  ص طفً

 Bridge to Success: A. Bk - Page 77 23واخت ص  49حم انُشبط أرؼبوٌ وأثٍٍ  ص واخت

 انثالثبء
 انهًزح انًزىصطخ  55حم انُشبط أَظى يفبهًًٍ   طفً

Bridge to Success: Dictation (A.Bk - Page 76 / 
Report: Paul ----- an exam.)  

 Bridge to Success: A. Bk - Page 78 24واخت ص  52حم انُشبط أخٍت ثًفردي  ص واخت

 األرثؼبء
  Bridge to Success: L. Bk - Page 103  26يالء ص إ  طفً

  Bridge to Success: A. Bk - Page 79   واخت

 انخًٍش
  Bridge to Success: L. Bk - Page 104 كزبثخ فقرح رظف فٍهب غرفزك رحزىي كهًبد انهًزح انًزىصطخ   طفً

  Bridge to Success: A. Bk -Page 80   واخت
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 ( أ ) سالخام:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزرثٍخ األخالقٍخ انذراصبد االخزًبػٍخ انرٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ًٌٍز ثٍٍ انخهٍظ وانًحهىل 

 ٌضزُزح طرق نفظم انًخبنٍظ 

  اٌ ٌقضى االػذاد انؼشرٌخ ػهى االػذاد انكهٍخ 

  اٌ ٌضزخذو انًُبرج نقضًخ االػذاد انؼشرٌخ 

 ػذاد انؼشرٌخ اٌ ٌدذ َبرح قضًخ اال 

  اٌ ٌحم يضبئم ػهى قضًخ االػذاد انؼشرٌخ

 ثبصزخذاو انقجؼبد انضذ 

  ٌفضر األصجبة وانُزبئح انًزؼهقخ ثقٍبو يدهش

 انزؼبوٌ نذول انخهٍدً .

  وطف انزغٍراد انزً حذثذ فً حٍبح األشخبص

 يغ اصقرارهى فً دونخ اإليبراد .

 االحذ
 311-315حم أصئهخ يراخؼخ انىحذح ص  طفً

+ قضًخ  415انى ص  453زجبر قظٍر يٍ ص اخ

 445االػذاد انؼشرٌخ ػهى االػذاد انكهٍخ ص 
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 يراخؼخ ػهى خذول انضرة  357حم أصئهخ انًراخؼخ ص  واخت

 االثٍٍُ
 طفً

 انًخبنٍظ  1انذرس 

 يبانًقظىد ثبنخهٍظ؟

اصزكًبل درس قضًخ االػذاد انؼشرٌخ ػهى االػذاد 

 446ص انكهٍخ 

  8انى  1يٍ  447انىاخت ص  ---------------- واخت

 انثالثبء
 451اصزخذاو انًُبرج نقضًخ االػذاد انؼشرٌخ ص  يبانًقظىد ثبنًحبنٍم؟ طفً

 4انى  1يٍ  453ا نىاخت ص  321ص  1حم صؤال  واخت

 األرثؼبء
 طفً

 اخراء َشبط اصزكشبفً

 كٍف ًٌكُك فظم انخهٍظ؟
 457اد انؼشرٌخ ص قضًخ االػذ

  4انى  1يٍ  459انىاخت ص  323ص  2حم صؤال  واخت

 انخًٍش
 458اصزكًبل قضًخ االػذاد انؼشرٌخ ص  327حم  أصئهخ انذرس ص  طفً

 326حم أصئهخ انذرس ص  واخت
انىاخت يراخؼخ خذول انضرة واصزكًبل انىاخجبد 

 انزً نى رحم 
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 الخطة االسبوعية
 31/ 01/  2019إلــى         27/  01/  2019مــن  لألســـبـوع 

 ( ) ب الخامس:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼرثٍخ انزرثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌىضح آداة وصبئم انُقم 

 ٌضزُجظ ثًراد انزؤدة ثآداة وصبئم انُقم 

  أٌ ٌزؼرف خًهخ كبٌ وٌىظفهب ثدًم يفٍذح 

 انهًزح انًزىصطخ يُفردح أو ػهى انٍبء ثشكههب  ٌكزت

 انظحٍح 

 اإلثراء / انقراءح / قظض يٍ اخزٍبر انطبنت 

 انكزبثخ انحرح / كزبثخ يىضىع يٍ اخزٍبر انطبنت 

 To talk about personalities. 

 To use negative and positive adjectives. 

 To do a personality quiz.  

 To listen to an interview.  

Reading: Anchor: Prepare pages 151 – 154  

Writing: Search for information to write a profile 
about a famous person.  

 االحذ
  Bridge to Success: L. Bk - Pages 100 – 101 درس كبٌ وأخىارهب  44حم انُشبط أفكر وأصزُزح  ص طفً

  Bridge to Success: A. Bk - Page 76 22واخت ص 48وأػذد  ص حم انُشبط أفكر واخت

 االثٍٍُ
  Bridge to Success: L. Bk - Page 102 يزبثؼخ درس كبٌ وأخىارهب  48حم انُشبط أفكر وأثٍٍ  ص طفً

 Bridge to Success: A. Bk - Page 77 23واخت ص  49حم انُشبط أرؼبوٌ وأثٍٍ  ص واخت

 انثالثبء
 انهًزح انًزىصطخ  55نُشبط أَظى يفبهًًٍ  حم ا طفً

Bridge to Success: Dictation (A.Bk - Page 76 / 
Report: Paul ----- an exam.)  

 Bridge to Success: A. Bk - Page 78 24واخت ص  52حم انُشبط أخٍت ثًفردي  ص واخت

 األرثؼبء
  Bridge to Success: L. Bk - Page 103  26يالء ص إ  طفً

  Bridge to Success: A. Bk - Page 79   واخت

 انخًٍش
  Bridge to Success: L. Bk - Page 104 كزبثخ فقرح رظف فٍهب غرفزك رحزىي كهًبد انهًزح انًزىصطخ   طفً

  Bridge to Success: A. Bk -Page 80   واخت
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 ( ب ) الخامس: الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزرثٍخ األخالقٍخ انذراصبد االخزًبػٍخ بدانرٌبضٍ انؼهىو انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ًٌٍز ثٍٍ انخهٍظ وانًحهىل 

 ٌضزُزح طرق نفظم انًخبنٍظ 

  اٌ ٌقضى االػذاد انؼشرٌخ ػهى االػذاد انكهٍخ 

  اٌ ٌضزخذو انًُبرج نقضًخ االػذاد انؼشرٌخ 

  اٌ ٌدذ َبرح قضًخ االػذاد انؼشرٌخ 

 ضًخ االػذاد انؼشرٌخ اٌ ٌحم يضبئم ػهى ق

 ثبصزخذاو انقجؼبد انضذ 

  ٌفضر األصجبة وانُزبئح انًزؼهقخ ثقٍبو يدهش

 انزؼبوٌ نذول انخهٍدً .

  وطف انزغٍراد انزً حذثذ فً حٍبح األشخبص

 يغ اصقرارهى فً دونخ اإليبراد .

 االحذ
 311-315حم أصئهخ يراخؼخ انىحذح ص  طفً

ضًخ + ق 415انى ص  453اخزجبر قظٍر يٍ ص 

 445االػذاد انؼشرٌخ ػهى االػذاد انكهٍخ ص 
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 يراخؼخ ػهى خذول انضرة  357حم أصئهخ انًراخؼخ ص  واخت

 االثٍٍُ
 طفً

 انًخبنٍظ  1انذرس 

 يبانًقظىد ثبنخهٍظ؟

اصزكًبل درس قضًخ االػذاد انؼشرٌخ ػهى االػذاد 

 446انكهٍخ ص 

  8انى  1يٍ  447انىاخت ص  ---------------- واخت

 انثالثبء
 451اصزخذاو انًُبرج نقضًخ االػذاد انؼشرٌخ ص  يبانًقظىد ثبنًحبنٍم؟ طفً

 4انى  1يٍ  453ا نىاخت ص  321ص  1حم صؤال  واخت

 األرثؼبء
 طفً

 اخراء َشبط اصزكشبفً

 كٍف ًٌكُك فظم انخهٍظ؟
 457قضًخ االػذاد انؼشرٌخ ص 

  4انى  1يٍ  459انىاخت ص  323ص  2ل حم صؤا واخت

 انخًٍش
 458اصزكًبل قضًخ االػذاد انؼشرٌخ ص  327حم  أصئهخ انذرس ص  طفً

 326حم أصئهخ انذرس ص  واخت
انىاخت يراخؼخ خذول انضرة واصزكًبل انىاخجبد 

 انزً نى رحم 
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 الخطة االسبوعية
 31/ 01/  2019  إلــى       27/  01/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الخامس:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼرثٍخ انزرثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌىضح آداة وصبئم انُقم 

 ٌضزُجظ ثًراد انزؤدة ثآداة وصبئم انُقم 

  أٌ ٌزؼرف خًهخ كبٌ وٌىظفهب ثدًم يفٍذح 

 نٍبء ثشكههب ٌكزت انهًزح انًزىصطخ يُفردح أو ػهى ا

 انظحٍح 

 اإلثراء / انقراءح / قظض يٍ اخزٍبر انطبنت 

 انكزبثخ انحرح / كزبثخ يىضىع يٍ اخزٍبر انطبنت 

 To talk about personalities. 

 To use negative and positive adjectives. 

 To do a personality quiz.  

 To listen to an interview.  

Reading: Anchor: Prepare pages 151 – 154  

Writing: Search for information to write a profile 
about a famous person.  

 االحذ
  Bridge to Success: L. Bk - Pages 100 – 101 درس كبٌ وأخىارهب  44حم انُشبط أفكر وأصزُزح  ص طفً

  Bridge to Success: A. Bk - Page 76 22واخت ص 48حم انُشبط أفكر وأػذد  ص واخت

 االثٍٍُ
  Bridge to Success: L. Bk - Page 102 يزبثؼخ درس كبٌ وأخىارهب  48حم انُشبط أفكر وأثٍٍ  ص طفً

 Bridge to Success: A. Bk - Page 77 23واخت ص  49حم انُشبط أرؼبوٌ وأثٍٍ  ص واخت

 انثالثبء
 ًزىصطخ انهًزح ان 55حم انُشبط أَظى يفبهًًٍ   طفً

Bridge to Success: Dictation (A.Bk - Page 76 / 
Report: Paul ----- an exam.)  

 Bridge to Success: A. Bk - Page 78 24واخت ص  52حم انُشبط أخٍت ثًفردي  ص واخت

 األرثؼبء
  Bridge to Success: L. Bk - Page 103  26يالء ص إ  طفً

  Bridge to Success: A. Bk - Page 79   واخت

 انخًٍش
  Bridge to Success: L. Bk - Page 104 كزبثخ فقرح رظف فٍهب غرفزك رحزىي كهًبد انهًزح انًزىصطخ   طفً

  Bridge to Success: A. Bk -Page 80   واخت
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 ( ج ) الخامس:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 األخالقٍخانزرثٍخ  انذراصبد االخزًبػٍخ انرٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ًٌٍز ثٍٍ انخهٍظ وانًحهىل 

 ٌضزُزح طرق نفظم انًخبنٍظ 

  اٌ ٌقضى االػذاد انؼشرٌخ ػهى االػذاد انكهٍخ 

  اٌ ٌضزخذو انًُبرج نقضًخ االػذاد انؼشرٌخ 

  اٌ ٌدذ َبرح قضًخ االػذاد انؼشرٌخ 

  اٌ ٌحم يضبئم ػهى قضًخ االػذاد انؼشرٌخ

 قجؼبد انضذ ثبصزخذاو ان

  ٌفضر األصجبة وانُزبئح انًزؼهقخ ثقٍبو يدهش

 انزؼبوٌ نذول انخهٍدً .

  وطف انزغٍراد انزً حذثذ فً حٍبح األشخبص

 يغ اصقرارهى فً دونخ اإليبراد .

 االحذ
 311-315حم أصئهخ يراخؼخ انىحذح ص  طفً

+ قضًخ  415انى ص  453اخزجبر قظٍر يٍ ص 

 445انكهٍخ ص  االػذاد انؼشرٌخ ػهى االػذاد
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 يراخؼخ ػهى خذول انضرة  357حم أصئهخ انًراخؼخ ص  واخت

 االثٍٍُ
 طفً

 انًخبنٍظ  1انذرس 

 يبانًقظىد ثبنخهٍظ؟

اصزكًبل درس قضًخ االػذاد انؼشرٌخ ػهى االػذاد 

 446انكهٍخ ص 

  8انى  1يٍ  447انىاخت ص  ---------------- واخت

 الثبءانث
 451اصزخذاو انًُبرج نقضًخ االػذاد انؼشرٌخ ص  يبانًقظىد ثبنًحبنٍم؟ طفً

 4انى  1يٍ  453ا نىاخت ص  321ص  1حم صؤال  واخت

 األرثؼبء
 طفً

 اخراء َشبط اصزكشبفً

 كٍف ًٌكُك فظم انخهٍظ؟
 457قضًخ االػذاد انؼشرٌخ ص 

  4 انى 1يٍ  459انىاخت ص  323ص  2حم صؤال  واخت

 انخًٍش
 458اصزكًبل قضًخ االػذاد انؼشرٌخ ص  327حم  أصئهخ انذرس ص  طفً

 326حم أصئهخ انذرس ص  واخت
انىاخت يراخؼخ خذول انضرة واصزكًبل انىاخجبد 

 انزً نى رحم 
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 الخطة االسبوعية
 24/ 01/  2019إلــى         20/  01/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الخامس:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼرثٍخ انزرثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌىضح آداة وصبئم انُقم 

 ٌضزُجظ ثًراد انزؤدة ثآداة وصبئم انُقم 

  أٌ ٌزؼرف خًهخ كبٌ وٌىظفهب ثدًم يفٍذح 

  ٌكزت انهًزح انًزىصطخ يُفردح أو ػهى انٍبء ثشكههب

 انظحٍح 

 نقراءح / قظض يٍ اخزٍبر انطبنت اإلثراء / ا

 انكزبثخ انحرح / كزبثخ يىضىع يٍ اخزٍبر انطبنت 

 To talk about personalities. 

 To use negative and positive adjectives. 

 To do a personality quiz.  

 To listen to an interview.  

Reading: Anchor: Prepare pages 151 – 154  

Writing: Search for information to write a profile 
about a famous person.  

 االحذ
  Bridge to Success: L. Bk - Pages 100 – 101 درس كبٌ وأخىارهب  44حم انُشبط أفكر وأصزُزح  ص طفً

  Bridge to Success: A. Bk - Page 76 22واخت ص 48حم انُشبط أفكر وأػذد  ص واخت

 ٍٍاالثُ
  Bridge to Success: L. Bk - Page 102 يزبثؼخ درس كبٌ وأخىارهب  48حم انُشبط أفكر وأثٍٍ  ص طفً

 Bridge to Success: A. Bk - Page 77 23واخت ص  49حم انُشبط أرؼبوٌ وأثٍٍ  ص واخت

 انثالثبء
 انهًزح انًزىصطخ  55حم انُشبط أَظى يفبهًًٍ   طفً

Bridge to Success: Dictation (A.Bk - Page 76 / 
Report: Paul ----- an exam.)  

 Bridge to Success: A. Bk - Page 78 24واخت ص  52حم انُشبط أخٍت ثًفردي  ص واخت

 األرثؼبء
  Bridge to Success: L. Bk - Page 103  26يالء ص إ  طفً

  Bridge to Success: A. Bk - Page 79   واخت

 انخًٍش
  Bridge to Success: L. Bk - Page 104 زبثخ فقرح رظف فٍهب غرفزك رحزىي كهًبد انهًزح انًزىصطخ ك  طفً

  Bridge to Success: A. Bk -Page 80   واخت
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 ( د ) الخامس:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزرثٍخ األخالقٍخ انذراصبد االخزًبػٍخ انرٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ًٌٍز ثٍٍ انخهٍظ وانًحهىل 

 ٌضزُزح طرق نفظم انًخبنٍظ 

  اٌ ٌقضى االػذاد انؼشرٌخ ػهى االػذاد انكهٍخ 

  اٌ ٌضزخذو انًُبرج نقضًخ االػذاد انؼشرٌخ 

  اٌ ٌدذ َبرح قضًخ االػذاد انؼشرٌخ 

  اٌ ٌحم يضبئم ػهى قضًخ االػذاد انؼشرٌخ

 ثبصزخذاو انقجؼبد انضذ 

 انًزؼهقخ ثقٍبو يدهش  ٌفضر األصجبة وانُزبئح

 انزؼبوٌ نذول انخهٍدً .

  وطف انزغٍراد انزً حذثذ فً حٍبح األشخبص

 يغ اصقرارهى فً دونخ اإليبراد .

 االحذ
 311-315حم أصئهخ يراخؼخ انىحذح ص  طفً

+ قضًخ  415انى ص  453اخزجبر قظٍر يٍ ص 

 445االػذاد انؼشرٌخ ػهى االػذاد انكهٍخ ص 
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 يراخؼخ ػهى خذول انضرة  357حم أصئهخ انًراخؼخ ص  واخت

 االثٍٍُ
 طفً

 انًخبنٍظ  1انذرس 

 يبانًقظىد ثبنخهٍظ؟

اصزكًبل درس قضًخ االػذاد انؼشرٌخ ػهى االػذاد 

 446انكهٍخ ص 

  8انى  1يٍ  447انىاخت ص  ---------------- واخت

 انثالثبء
 451زخذاو انًُبرج نقضًخ االػذاد انؼشرٌخ ص اص يبانًقظىد ثبنًحبنٍم؟ طفً

 4انى  1يٍ  453ا نىاخت ص  321ص  1حم صؤال  واخت

 األرثؼبء
 طفً

 اخراء َشبط اصزكشبفً

 كٍف ًٌكُك فظم انخهٍظ؟
 457قضًخ االػذاد انؼشرٌخ ص 

  4انى  1يٍ  459انىاخت ص  323ص  2حم صؤال  واخت

 انخًٍش
 458اصزكًبل قضًخ االػذاد انؼشرٌخ ص  327ص  حم  أصئهخ انذرس طفً

 326حم أصئهخ انذرس ص  واخت
انىاخت يراخؼخ خذول انضرة واصزكًبل انىاخجبد 

 انزً نى رحم 
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 الخطة االسبوعية

 31/ 01/  2019إلــى         27/  01/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) و الخامس: الصف والشعبة

 English انهغخ انؼرثٍخ يٍخانزرثٍخ اإلصال انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌىضح آداة وصبئم انُقم 

 ٌضزُجظ ثًراد انزؤدة ثآداة وصبئم انُقم 

  أٌ ٌزؼرف خًهخ كبٌ وٌىظفهب ثدًم يفٍذح 

  ٌكزت انهًزح انًزىصطخ يُفردح أو ػهى انٍبء ثشكههب

 انظحٍح 

 اإلثراء / انقراءح / قظض يٍ اخزٍبر انطبنت 

 خ انحرح / كزبثخ يىضىع يٍ اخزٍبر انطبنت انكزبث

 To talk about personalities. 

 To use negative and positive adjectives. 

 To do a personality quiz.  

 To listen to an interview.  

Reading: Anchor: Prepare pages 151 – 154  

Writing: Search for information to write a profile 
about a famous person.  

 االحذ
  Bridge to Success: L. Bk - Pages 100 – 101 درس كبٌ وأخىارهب  44حم انُشبط أفكر وأصزُزح  ص طفً

  Bridge to Success: A. Bk - Page 76 22واخت ص 48حم انُشبط أفكر وأػذد  ص واخت

 االثٍٍُ
  Bridge to Success: L. Bk - Page 102 ؼخ درس كبٌ وأخىارهب يزبث 48حم انُشبط أفكر وأثٍٍ  ص طفً

 Bridge to Success: A. Bk - Page 77 23واخت ص  49حم انُشبط أرؼبوٌ وأثٍٍ  ص واخت

 انثالثبء
 انهًزح انًزىصطخ  55حم انُشبط أَظى يفبهًًٍ   طفً

Bridge to Success: Dictation (A.Bk - Page 76 / 
Report: Paul ----- an exam.)  

 Bridge to Success: A. Bk - Page 78 24واخت ص  52حم انُشبط أخٍت ثًفردي  ص واخت

 األرثؼبء
  Bridge to Success: L. Bk - Page 103  26يالء ص إ  طفً

  Bridge to Success: A. Bk - Page 79   واخت

 انخًٍش
  Bridge to Success: L. Bk - Page 104 انهًزح انًزىصطخ كزبثخ فقرح رظف فٍهب غرفزك رحزىي كهًبد   طفً

  Bridge to Success: A. Bk -Page 80   واخت
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 ( و ) الخامس: الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزرثٍخ األخالقٍخ انذراصبد االخزًبػٍخ انرٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ًٌٍز ثٍٍ انخهٍظ وانًحهىل 

 طرق نفظم انًخبنٍظ ٌضزُزح 

  اٌ ٌقضى االػذاد انؼشرٌخ ػهى االػذاد انكهٍخ 

  اٌ ٌضزخذو انًُبرج نقضًخ االػذاد انؼشرٌخ 

  اٌ ٌدذ َبرح قضًخ االػذاد انؼشرٌخ 

  اٌ ٌحم يضبئم ػهى قضًخ االػذاد انؼشرٌخ

 ثبصزخذاو انقجؼبد انضذ 

  ٌفضر األصجبة وانُزبئح انًزؼهقخ ثقٍبو يدهش

 خهٍدً .انزؼبوٌ نذول ان

  وطف انزغٍراد انزً حذثذ فً حٍبح األشخبص

 يغ اصقرارهى فً دونخ اإليبراد .

 االحذ
 311-315حم أصئهخ يراخؼخ انىحذح ص  طفً

+ قضًخ  415انى ص  453اخزجبر قظٍر يٍ ص 
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 خؼخ ػهى خذول انضرة يرا 357حم أصئهخ انًراخؼخ ص  واخت

 االثٍٍُ
 طفً

 انًخبنٍظ  1انذرس 

 يبانًقظىد ثبنخهٍظ؟

اصزكًبل درس قضًخ االػذاد انؼشرٌخ ػهى االػذاد 

 446انكهٍخ ص 

  8انى  1يٍ  447انىاخت ص  ---------------- واخت

 انثالثبء
 451ص اصزخذاو انًُبرج نقضًخ االػذاد انؼشرٌخ  يبانًقظىد ثبنًحبنٍم؟ طفً

 4انى  1يٍ  453ا نىاخت ص  321ص  1حم صؤال  واخت

 األرثؼبء
 طفً

 اخراء َشبط اصزكشبفً

 كٍف ًٌكُك فظم انخهٍظ؟
 457قضًخ االػذاد انؼشرٌخ ص 

  4انى  1يٍ  459انىاخت ص  323ص  2حم صؤال  واخت

 انخًٍش
 458ص اصزكًبل قضًخ االػذاد انؼشرٌخ  327حم  أصئهخ انذرس ص  طفً

 326حم أصئهخ انذرس ص  واخت
انىاخت يراخؼخ خذول انضرة واصزكًبل انىاخجبد 

 انزً نى رحم 
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 الخطة االسبوعية
 24/ 01/  2019إلــى         20/  01/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ـ) ه الخامس:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼرثٍخ انزرثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 ىارح انزؼهىَ
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌىضح آداة وصبئم انُقم 

 ٌضزُجظ ثًراد انزؤدة ثآداة وصبئم انُقم 

  أٌ ٌزؼرف خًهخ كبٌ وٌىظفهب ثدًم يفٍذح 

  ٌكزت انهًزح انًزىصطخ يُفردح أو ػهى انٍبء ثشكههب

 انظحٍح 

 اإلثراء / انقراءح / قظض يٍ اخزٍبر انطبنت 

 ٍبر انطبنت انكزبثخ انحرح / كزبثخ يىضىع يٍ اخز

 To talk about personalities. 

 To use negative and positive adjectives. 

 To do a personality quiz.  

 To listen to an interview.  

Reading: Anchor: Prepare pages 151 – 154  

Writing: Search for information to write a profile 
about a famous person.  

 االحذ
  Bridge to Success: L. Bk - Pages 100 – 101 درس كبٌ وأخىارهب  44حم انُشبط أفكر وأصزُزح  ص طفً

  Bridge to Success: A. Bk - Page 76 22واخت ص 48حم انُشبط أفكر وأػذد  ص واخت

 االثٍٍُ
  Bridge to Success: L. Bk - Page 102 يزبثؼخ درس كبٌ وأخىارهب  48حم انُشبط أفكر وأثٍٍ  ص طفً

 Bridge to Success: A. Bk - Page 77 23واخت ص  49حم انُشبط أرؼبوٌ وأثٍٍ  ص واخت

 انثالثبء
 انهًزح انًزىصطخ  55حم انُشبط أَظى يفبهًًٍ   طفً

Bridge to Success: Dictation (A.Bk - Page 76 / 
Report: Paul ----- an exam.)  

 Bridge to Success: A. Bk - Page 78 24واخت ص  52نُشبط أخٍت ثًفردي  صحم ا واخت

 األرثؼبء
  Bridge to Success: L. Bk - Page 103  26يالء ص إ  طفً

  Bridge to Success: A. Bk - Page 79   واخت

 انخًٍش
  Bridge to Success: L. Bk - Page 104 كزبثخ فقرح رظف فٍهب غرفزك رحزىي كهًبد انهًزح انًزىصطخ   طفً

  Bridge to Success: A. Bk -Page 80   واخت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ـه ) الخامس:  الصف والشعبةتابع 

 انزرثٍخ األخالقٍخ انذراصبد االخزًبػٍخ انرٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارح انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ًٌٍز ثٍٍ انخهٍظ وانًحهىل 

 ٌضزُزح طرق نفظم انًخبنٍظ 

 ػذاد انؼشرٌخ ػهى االػذاد انكهٍخ اٌ ٌقضى اال 

  اٌ ٌضزخذو انًُبرج نقضًخ االػذاد انؼشرٌخ 

  اٌ ٌدذ َبرح قضًخ االػذاد انؼشرٌخ 

  اٌ ٌحم يضبئم ػهى قضًخ االػذاد انؼشرٌخ

 ثبصزخذاو انقجؼبد انضذ 

  ٌفضر األصجبة وانُزبئح انًزؼهقخ ثقٍبو يدهش

 انزؼبوٌ نذول انخهٍدً .

 ذ فً حٍبح األشخبص وطف انزغٍراد انزً حذث

 يغ اصقرارهى فً دونخ اإليبراد .

 االحذ
 311-315حم أصئهخ يراخؼخ انىحذح ص  طفً

+ قضًخ  415انى ص  453اخزجبر قظٍر يٍ ص 
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 يراخؼخ ػهى خذول انضرة  357حم أصئهخ انًراخؼخ ص  واخت

 ٍاالثٍُ
 طفً

 انًخبنٍظ  1انذرس 

 يبانًقظىد ثبنخهٍظ؟

اصزكًبل درس قضًخ االػذاد انؼشرٌخ ػهى االػذاد 

 446انكهٍخ ص 

  8انى  1يٍ  447انىاخت ص  ---------------- واخت

 انثالثبء
 451اصزخذاو انًُبرج نقضًخ االػذاد انؼشرٌخ ص  يبانًقظىد ثبنًحبنٍم؟ طفً

 4انى  1يٍ  453ا نىاخت ص  321ص  1حم صؤال  واخت

 األرثؼبء
 طفً

 اخراء َشبط اصزكشبفً

 كٍف ًٌكُك فظم انخهٍظ؟
 457قضًخ االػذاد انؼشرٌخ ص 

  4انى  1يٍ  459انىاخت ص  323ص  2حم صؤال  واخت

 انخًٍش
 458اصزكًبل قضًخ االػذاد انؼشرٌخ ص  327حم  أصئهخ انذرس ص  طفً

 326ص  حم أصئهخ انذرس واخت
انىاخت يراخؼخ خذول انضرة واصزكًبل انىاخجبد 

 انزً نى رحم 

 


