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 الخطة االسبوعية
 18/ 10/  2018إلــى         14/  10/  2018لألســـبـوع مــن                              (أ) السادس:  الصف والشعبة

 English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلسالييخ انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 اٌ يتؼشف ػهٗ فشائض انظالح ٔسُُٓب ٔيكشْٔبتٓب 

 ؼهى يضًٌٕ انًبدح انًسًٕػخ ٔيؼبَي يفٓى انًت

 .انؼجبساد

 يحذد انًؼُٗ اإلجًبني نهُض األدثي. 

 يفسش انًتؼهى األسًبء ٔاألفؼبل ثأضذادْب ٔيشادفبتٓب. 
 انحظخ اإلثشائيخ:

 .كتبة قظض انؼشة انقشاءح:
ػٍ انشجبة ٔدٔسِ في انُٓضخ  ب  اكتت يٕضٕػ انكتبثخ:

 .ٔانتقذو

 To identify schools around the world. 

 To write solutions to the problems of 
learning. 

 To write instructions for a healthy 
school day. 

 To write about the school day in 
Dubai. 

Reading : Anchor - Prepare pages 87 – 89 
 

information to write earch about : S Writing
about the problems of learning. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 32 قظيذح يجذ اإليبساد يشاجؼخ في دسس حشيخ انًسهى طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 31 آل يكتٕو حفظّ هللا ذشثحث ػٍ انشيخ يحًذ ثٍ سا 58حم انُشبط أتأيم ٔأستُتج  ص ٔاجت

 االثُيٍ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 33 جذ اإليبسادقظيذح ي 59حم انُشبط أتؼبٌٔ ٔأطُف  ص طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 32 أثيبد يٍ انقظيذح خحفظ خًس 61حم انُشبط أتأيم ٔأحذد ص ٔاجت

 انثالثبء
 Bridge to Success – L. Bk –Page 34 قظيذح يجذ اإليبساد 62حم انُشبط أتؼبٌٔ يغ صيالئي ص طفي

 .………………… (66ص)بط انثبَي حم انُش ٔاجت
Bridge to Success – A. Bk – Page 33 

 

 األسثؼبء
 Bridge to Success – L. Bk – Page 35 االستًبع )َحٍ ششكبء في انًستقجم( ................................ طفي

 Bridge to Success – A. Bk –Page 34 حم تذسيجبد االستًبع ............................... ٔاجت

 انخًيس
 Bridge to Success – L. Bk – Page 36 إيالء خبسجي .............................. طفي

 Bridge to Success – A. Bk –Page 35 …………………………… ............................... ٔاجت

 ( أ ) السادس: الصف والشعبةتابع 
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kh 

 
 

 انتشثيخ األخالقيخ اسبد االجتًبػيخانذس انشيبضيبد انؼهٕو انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 اشكبل انطبقخ. أٌ يؼذد 

 ٌيٕضح استخذايبد انطبقخ. أ 

 اٌ يقسى األػذاد انؼششيخ ػهٗ اػذاد ػششيخ 

 اٌ يقذس َبتج ضشة اكسٕس 

 أٌ يضشة انكسٕس ٔاألػذاد انكهيخ 

  يٕضح ػالقخ انًٕاطُخ اإليجبثيخ

 نقيى.ثبنتًسك ثبنًجبدٖء ٔا

  يؼشفخ طشائق انًُٕ ثشكم طحي

 ٔإيجبثي ٔانتؼبٌٔ نهؼيش ثشفبْيخ.

 االحذ
 238تًشيٍ انًٕجّ ص 83يؼشف انطبقخ انحشكيخ ص طفي

 28ص 5حم َشبط   66.67.68حم أسئهخ انتقٕيى ص

 6انٗ 1يٍ  239تًشيٍ راتي ص 83ص  3-2-1حم اسئهخ  ٔاجت

 االثُيٍ
 240نتفكيش انؼهيب صيٓبساد ا 84يؼشف طبقخ انٕضغ ص طفي

 241تًبسيٍ اإلضبفيخ ص 84ص -4حم سؤال  ٔاجت

 انثالثبء
 256تًشيٍ يٕجّ ص 86يقبسٌ ثيٍ انطبقخ انحشكيخ ٔطبقخ انٕضغ ص  طفي

 257تًشيٍ راتٗ ص 87ص -6-5حم اسئهخ  ٔاجت

 األسثؼبء
 5,6,7تًبسيٍ انزاتيىخ سقى  88يحضش انطبقخ االشؼبػيخ ص طفي

 20,22,23انتًبسيٍ اإلضبفيخ سقى  89تهخيض انًفبْيى ص تٔاج

 انخًيس
 564تًشيٍ يٕجّ ص 90حم اسئهخ انذسس ص  طفي

 565تًبسيٍ انزاتيخ ص -------- ٔاجت
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 الخطة االسبوعية
 18/ 10/  2018    إلــى     14/  10/  2018لألســـبـوع مــن                           ( ) ب السادس:  الصف والشعبة

 

 English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلسالييخ انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 اٌ يتؼشف ػهٗ فشائض انظالح ٔسُُٓب ٔيكشْٔبتٓب 

  يفٓى انًتؼهى يضًٌٕ انًبدح انًسًٕػخ ٔيؼبَي

 .انؼجبساد

 يحذد انًؼُٗ اإلجًبني نهُض األدثي. 

 أضذادْب ٔيشادفبتٓبيفسش انًتؼهى األسًبء ٔاألفؼبل ث. 
 انحظخ اإلثشائيخ:

 .كتبة قظض انؼشة انقشاءح:
اكتت يٕضٕػب  ػٍ انشجبة ٔدٔسِ في انُٓضخ  انكتبثخ:

 .ٔانتقذو

 To identify schools around the world. 

 To write solutions to the problems of 
learning. 

 To write instructions for a healthy 
school day. 

 To write about the school day in 
Dubai. 

Reading : Anchor - Prepare pages 87 – 89 
 

: Search about information to write  Writing
about the problems of learning. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 32 قظيذح يجذ اإليبساد يشاجؼخ في دسس حشيخ انًسهى طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 31 ثحث ػٍ انشيخ يحًذ ثٍ ساشذ آل يكتٕو حفظّ هللا 58حم انُشبط أتأيم ٔأستُتج  ص ٔاجت

 االثُيٍ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 33 قظيذح يجذ اإليبساد 59حم انُشبط أتؼبٌٔ ٔأطُف  ص طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 32 يبد يٍ انقظيذححفظ خًسخ أث 61حم انُشبط أتأيم ٔأحذد ص ٔاجت

 انثالثبء
 Bridge to Success – L. Bk –Page 34 قظيذح يجذ اإليبساد 62حم انُشبط أتؼبٌٔ يغ صيالئي ص طفي

 .………………… (66ص)حم انُشبط انثبَي  ٔاجت
Bridge to Success – A. Bk – Page 33 

 

 األسثؼبء
 Bridge to Success – L. Bk – Page 35 االستًبع )َحٍ ششكبء في انًستقجم( ................................ طفي

 Bridge to Success – A. Bk –Page 34 حم تذسيجبد االستًبع ............................... ٔاجت

 انخًيس
 Bridge to Success – L. Bk – Page 36 إيالء خبسجي .............................. طفي

 Bridge to Success – A. Bk –Page 35 …………………………… ............................... ٔاجت
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 ( ب ) السادس:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتشثيخ األخالقيخ انذساسبد االجتًبػيخ انشيبضيبد انؼهٕو انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 .أٌ يؼذد اشكبل انطبقخ 

  استخذايبد انطبقخ.أٌ يٕضح 

 اٌ يقسى األػذاد انؼششيخ ػهٗ اػذاد ػششيخ 

 اٌ يقذس َبتج ضشة اكسٕس 

 أٌ يضشة انكسٕس ٔاألػذاد انكهيخ 

  يٕضح ػالقخ انًٕاطُخ اإليجبثيخ

 ثبنتًسك ثبنًجبدٖء ٔانقيى.

  يؼشفخ طشائق انًُٕ ثشكم طحي

 ٔإيجبثي ٔانتؼبٌٔ نهؼيش ثشفبْيخ.

 االحذ
 238تًشيٍ انًٕجّ ص 83شكيخ صيؼشف انطبقخ انح طفي

 28ص 5حم َشبط   66.67.68حم أسئهخ انتقٕيى ص

 6انٗ 1يٍ  239تًشيٍ راتي ص 83ص  3-2-1حم اسئهخ  ٔاجت

 االثُيٍ
 240يٓبساد انتفكيش انؼهيب ص 84يؼشف طبقخ انٕضغ ص طفي

 241تًبسيٍ اإلضبفيخ ص 84ص -4حم سؤال  ٔاجت

 انثالثبء
 256تًشيٍ يٕجّ ص 86نطبقخ انحشكيخ ٔطبقخ انٕضغ ص يقبسٌ ثيٍ ا طفي

 257تًشيٍ راتٗ ص 87ص -6-5حم اسئهخ  ٔاجت

 األسثؼبء
 5,6,7تًبسيٍ انزاتيىخ سقى  88يحضش انطبقخ االشؼبػيخ ص طفي

 20,22,23انتًبسيٍ اإلضبفيخ سقى  89تهخيض انًفبْيى ص ٔاجت

 انخًيس
 564يٕجّ ص تًشيٍ 90حم اسئهخ انذسس ص  طفي

 565تًبسيٍ انزاتيخ ص -------- ٔاجت
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 الخطة االسبوعية
 14/ 10/  2018إلــى         14/  10/  2018لألســـبـوع مــن                            ( ) ج السادس: الصف والشعبة

   

 English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلسالييخ انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 اٌ يتؼشف ػهٗ فشائض انظالح ٔسُُٓب ٔيكشْٔبتٓب 

  يفٓى انًتؼهى يضًٌٕ انًبدح انًسًٕػخ ٔيؼبَي

 .انؼجبساد

 يحذد انًؼُٗ اإلجًبني نهُض األدثي. 

 يفسش انًتؼهى األسًبء ٔاألفؼبل ثأضذادْب ٔيشادفبتٓب. 
 انحظخ اإلثشائيخ:

 .كتبة قظض انؼشة انقشاءح:
بة ٔدٔسِ في انُٓضخ اكتت يٕضٕػب  ػٍ انشج انكتبثخ:

 .ٔانتقذو

 To identify schools around the world. 

 To write solutions to the problems of 
learning. 

 To write instructions for a healthy 
school day. 

 To write about the school day in 
Dubai. 

Reading : Anchor - Prepare pages 87 – 89 
 

: Search about information to write  ingWrit
about the problems of learning. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 32 قظيذح يجذ اإليبساد يشاجؼخ في دسس حشيخ انًسهى طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 31 ثحث ػٍ انشيخ يحًذ ثٍ ساشذ آل يكتٕو حفظّ هللا 58حم انُشبط أتأيم ٔأستُتج  ص ٔاجت

 االثُيٍ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 33 قظيذح يجذ اإليبساد 59حم انُشبط أتؼبٌٔ ٔأطُف  ص طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 32 حفظ خًسخ أثيبد يٍ انقظيذح 61حم انُشبط أتأيم ٔأحذد ص ٔاجت

 انثالثبء
 Bridge to Success – L. Bk –Page 34 قظيذح يجذ اإليبساد 62ص حم انُشبط أتؼبٌٔ يغ صيالئي طفي

 .………………… (66ص)حم انُشبط انثبَي  ٔاجت
Bridge to Success – A. Bk – Page 33 

 

 األسثؼبء
 Bridge to Success – L. Bk – Page 35 االستًبع )َحٍ ششكبء في انًستقجم( ................................ طفي

 Bridge to Success – A. Bk –Page 34 حم تذسيجبد االستًبع ............................... تٔاج

 انخًيس
 Bridge to Success – L. Bk – Page 36 إيالء خبسجي .............................. طفي

 Bridge to Success – A. Bk –Page 35 …………………………… ............................... ٔاجت
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 ( ج ) السادس:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتشثيخ األخالقيخ انذساسبد االجتًبػيخ انشيبضيبد انؼهٕو انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 .أٌ يؼذد اشكبل انطبقخ 

 .أٌ يٕضح استخذايبد انطبقخ 

 اٌ يقسى األػذاد انؼششيخ ػهٗ اػذاد ػششيخ 

 اٌ يقذس َبتج ضشة اكسٕس 

 انكسٕس ٔاألػذاد انكهيخ أٌ يضشة 

  يٕضح ػالقخ انًٕاطُخ اإليجبثيخ

 ثبنتًسك ثبنًجبدٖء ٔانقيى.

  يؼشفخ طشائق انًُٕ ثشكم طحي

 ٔإيجبثي ٔانتؼبٌٔ نهؼيش ثشفبْيخ.

 االحذ
 238تًشيٍ انًٕجّ ص 83يؼشف انطبقخ انحشكيخ ص طفي

 28ص 5حم َشبط   66.67.68حم أسئهخ انتقٕيى ص

 6انٗ 1يٍ  239تًشيٍ راتي ص 83ص  3-2-1حم اسئهخ  ٔاجت

 االثُيٍ
 240يٓبساد انتفكيش انؼهيب ص 84يؼشف طبقخ انٕضغ ص طفي

 241تًبسيٍ اإلضبفيخ ص 84ص -4حم سؤال  ٔاجت

 انثالثبء
 256تًشيٍ يٕجّ ص 86يقبسٌ ثيٍ انطبقخ انحشكيخ ٔطبقخ انٕضغ ص  طفي

 257تًشيٍ راتٗ ص 87ص -6-5حم اسئهخ  ٔاجت

 األسثؼبء
 5,6,7تًبسيٍ انزاتيىخ سقى  88يحضش انطبقخ االشؼبػيخ ص طفي

 20,22,23انتًبسيٍ اإلضبفيخ سقى  89تهخيض انًفبْيى ص ٔاجت

 انخًيس
 564تًشيٍ يٕجّ ص 90حم اسئهخ انذسس ص  طفي

 565تًبسيٍ انزاتيخ ص -------- ٔاجت
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 الخطة االسبوعية
 18/ 10/  2018إلــى         14/  10/  2018لألســـبـوع مــن                             ( ) د سالساد:  الصف والشعبة

 

 English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلسالييخ انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 اٌ يتؼشف ػهٗ فشائض انظالح ٔسُُٓب ٔيكشْٔبتٓب 

  يفٓى انًتؼهى يضًٌٕ انًبدح انًسًٕػخ ٔيؼبَي

 .نؼجبسادا

 يحذد انًؼُٗ اإلجًبني نهُض األدثي. 

 يفسش انًتؼهى األسًبء ٔاألفؼبل ثأضذادْب ٔيشادفبتٓب. 
 انحظخ اإلثشائيخ:

 .كتبة قظض انؼشة انقشاءح:
اكتت يٕضٕػب  ػٍ انشجبة ٔدٔسِ في انُٓضخ  انكتبثخ:

 .ٔانتقذو

 To identify schools around the world. 

 To write solutions to the problems of 
learning. 

 To write instructions for a healthy 
school day. 

 To write about the school day in 
Dubai. 

Reading : Anchor - Prepare pages 87 – 89 
 

: Search about information to write  Writing
about the problems of learning. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 32 قظيذح يجذ اإليبساد ي دسس حشيخ انًسهىيشاجؼخ ف طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 31 ثحث ػٍ انشيخ يحًذ ثٍ ساشذ آل يكتٕو حفظّ هللا 58حم انُشبط أتأيم ٔأستُتج  ص ٔاجت

 االثُيٍ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 33 قظيذح يجذ اإليبساد 59حم انُشبط أتؼبٌٔ ٔأطُف  ص طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 32 حفظ خًسخ أثيبد يٍ انقظيذح 61حم انُشبط أتأيم ٔأحذد ص ٔاجت

 انثالثبء
 Bridge to Success – L. Bk –Page 34 قظيذح يجذ اإليبساد 62حم انُشبط أتؼبٌٔ يغ صيالئي ص طفي

 .………………… (66ص)حم انُشبط انثبَي  ٔاجت
Bridge to Success – A. Bk – Page 33 

 

 األسثؼبء
 Bridge to Success – L. Bk – Page 35 االستًبع )َحٍ ششكبء في انًستقجم( ................................ طفي

 Bridge to Success – A. Bk –Page 34 حم تذسيجبد االستًبع ............................... ٔاجت

 انخًيس
 Bridge to Success – L. Bk – Page 36 إيالء خبسجي .............................. طفي

 Bridge to Success – A. Bk –Page 35 …………………………… ............................... ٔاجت
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 ( د ) السادس:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتشثيخ األخالقيخ انذساسبد االجتًبػيخ انشيبضيبد انؼهٕو انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 .أٌ يؼذد اشكبل انطبقخ 

 .أٌ يٕضح استخذايبد انطبقخ 

 اٌ يقسى األػذاد انؼششيخ ػهٗ اػذاد ػششيخ 

 اٌ يقذس َبتج ضشة اكسٕس 

 أٌ يضشة انكسٕس ٔاألػذاد انكهيخ 

  يٕضح ػالقخ انًٕاطُخ اإليجبثيخ

 ثبنتًسك ثبنًجبدٖء ٔانقيى.

 ق انًُٕ ثشكم طحي يؼشفخ طشائ

 ٔإيجبثي ٔانتؼبٌٔ نهؼيش ثشفبْيخ.

 االحذ
 238تًشيٍ انًٕجّ ص 83يؼشف انطبقخ انحشكيخ ص طفي

 28ص 5حم َشبط   66.67.68حم أسئهخ انتقٕيى ص

 6انٗ 1يٍ  239تًشيٍ راتي ص 83ص  3-2-1حم اسئهخ  ٔاجت

 االثُيٍ
 240يٓبساد انتفكيش انؼهيب ص 84يؼشف طبقخ انٕضغ ص طفي

 241تًبسيٍ اإلضبفيخ ص 84ص -4حم سؤال  ٔاجت

 انثالثبء
 256تًشيٍ يٕجّ ص 86يقبسٌ ثيٍ انطبقخ انحشكيخ ٔطبقخ انٕضغ ص  طفي

 257تًشيٍ راتٗ ص 87ص -6-5حم اسئهخ  ٔاجت

 األسثؼبء
 5,6,7تًبسيٍ انزاتيىخ سقى  88يحضش انطبقخ االشؼبػيخ ص طفي

 20,22,23انتًبسيٍ اإلضبفيخ سقى  89ص تهخيض انًفبْيى ٔاجت

 انخًيس
 564تًشيٍ يٕجّ ص 90حم اسئهخ انذسس ص  طفي

 565تًبسيٍ انزاتيخ ص -------- ٔاجت
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 الخطة االسبوعية
 18/ 10/  2018إلــى         14/  10/  2018لألســـبـوع مــن                               ( ) هـالسادس:  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلسالييخ انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 اٌ يتؼشف ػهٗ فشائض انظالح ٔسُُٓب ٔيكشْٔبتٓب 

  يفٓى انًتؼهى يضًٌٕ انًبدح انًسًٕػخ ٔيؼبَي

 .انؼجبساد

 يحذد انًؼُٗ اإلجًبني نهُض األدثي. 

 دفبتٓبيفسش انًتؼهى األسًبء ٔاألفؼبل ثأضذادْب ٔيشا. 
 انحظخ اإلثشائيخ:

 .كتبة قظض انؼشة انقشاءح:
اكتت يٕضٕػب  ػٍ انشجبة ٔدٔسِ في انُٓضخ  انكتبثخ:

 .ٔانتقذو

 To identify schools around the world. 

 To write solutions to the problems of 
learning. 

 To write instructions for a healthy 
school day. 

 To write about the school day in 
Dubai. 

Reading : Anchor - Prepare pages 87 – 89 
 

: Search about information to write  Writing
about the problems of learning. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 32 قظيذح يجذ اإليبساد يشاجؼخ في دسس حشيخ انًسهى طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 31 ثحث ػٍ انشيخ يحًذ ثٍ ساشذ آل يكتٕو حفظّ هللا 58شبط أتأيم ٔأستُتج  صحم انُ ٔاجت

 االثُيٍ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 33 قظيذح يجذ اإليبساد 59حم انُشبط أتؼبٌٔ ٔأطُف  ص طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 32 ذححفظ خًسخ أثيبد يٍ انقظي 61حم انُشبط أتأيم ٔأحذد ص ٔاجت

 انثالثبء
 Bridge to Success – L. Bk –Page 34 قظيذح يجذ اإليبساد 62حم انُشبط أتؼبٌٔ يغ صيالئي ص طفي

 .………………… (66ص)حم انُشبط انثبَي  ٔاجت
Bridge to Success – A. Bk – Page 33 

 

 األسثؼبء
 Bridge to Success – L. Bk – Page 35 االستًبع )َحٍ ششكبء في انًستقجم( ................................ طفي

 Bridge to Success – A. Bk –Page 34 حم تذسيجبد االستًبع ............................... ٔاجت

 انخًيس
 Bridge to Success – L. Bk – Page 36 إيالء خبسجي .............................. طفي

 Bridge to Success – A. Bk –Page 35 …………………………… ............................... ٔاجت



 

QM-119-F3 
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 ( هـ ) السادس: الصف والشعبةتابع 
 

 انتشثيخ األخالقيخ انذساسبد االجتًبػيخ انشيبضيبد انؼهٕو انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 .اٌ يتؼشف ػهٗ اشكبل انطبقخ 

 بد انطبقخ.اٌ يٕضح استخذاي 

 اٌ يقسى األػذاد انؼششيخ ػهٗ اػذاد ػششيخ 

 اٌ يقذس َبتج ضشة اكسٕس 

 أٌ يضشة انكسٕس ٔاألػذاد انكهيخ 

  يٕضح ػالقخ انًٕاطُخ اإليجبثيخ

 ثبنتًسك ثبنًجبدٖء ٔانقيى.

  يؼشفخ طشائق انًُٕ ثشكم طحي

 ٔإيجبثي ٔانتؼبٌٔ نهؼيش ثشفبْيخ.

 االحذ
 238تًشيٍ انًٕجّ ص 83يؼشف انطبقخ انحشكيخ ص طفي

 28ص 5حم َشبط   66.67.68حم أسئهخ انتقٕيى ص

 6انٗ 1يٍ  239تًشيٍ راتي ص 83ص  3-2-1حم اسئهخ  ٔاجت

 االثُيٍ
 240يٓبساد انتفكيش انؼهيب ص 84يؼشف طبقخ انٕضغ ص طفي

 241تًبسيٍ اإلضبفيخ ص 84ص -4حم سؤال  ٔاجت

 انثالثبء
 256تًشيٍ يٕجّ ص 86نحشكيخ ٔطبقخ انٕضغ ص يقبسٌ ثيٍ انطبقخ ا طفي

 257تًشيٍ راتٗ ص 87ص -6-5حم اسئهخ  ٔاجت

 األسثؼبء
 5,6,7تًبسيٍ انزاتيىخ سقى  88يحضش انطبقخ االشؼبػيخ ص طفي

 20,22,23انتًبسيٍ اإلضبفيخ سقى  89تهخيض انًفبْيى ص ٔاجت

 انخًيس
 564تًشيٍ يٕجّ ص 90حم اسئهخ انذسس ص  طفي

 565تًبسيٍ انزاتيخ ص -------- ٔاجت
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 الخطة االسبوعية
 18/ 10/  2018إلــى         14/  10/  2018لألســـبـوع مــن                           ( ) و السادس:  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلسالييخ انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

  ٌيتؼشف ػهٗ فشائض انظالح ٔسُُٓب ٔيكشْٔبتٓبا 

  يفٓى انًتؼهى يضًٌٕ انًبدح انًسًٕػخ ٔيؼبَي

 .انؼجبساد

 يحذد انًؼُٗ اإلجًبني نهُض األدثي. 

 يفسش انًتؼهى األسًبء ٔاألفؼبل ثأضذادْب ٔيشادفبتٓب. 
 انحظخ اإلثشائيخ:

 .كتبة قظض انؼشة انقشاءح:
ِ في انُٓضخ اكتت يٕضٕػب  ػٍ انشجبة ٔدٔس انكتبثخ:

 .ٔانتقذو

 To identify schools around the world. 

 To write solutions to the problems of 
learning. 

 To write instructions for a healthy 
school day. 

 To write about the school day in 
Dubai. 

Reading : Anchor - Prepare pages 87 – 89 
 

earch about information to write : S Writing
about the problems of learning. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 32 قظيذح يجذ اإليبساد يشاجؼخ في دسس حشيخ انًسهى طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 31 ثحث ػٍ انشيخ يحًذ ثٍ ساشذ آل يكتٕو حفظّ هللا 58حم انُشبط أتأيم ٔأستُتج  ص ٔاجت

 االثُيٍ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 33 قظيذح يجذ اإليبساد 59حم انُشبط أتؼبٌٔ ٔأطُف  ص طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 32 حفظ خًسخ أثيبد يٍ انقظيذح 61حم انُشبط أتأيم ٔأحذد ص ٔاجت

 انثالثبء
 Bridge to Success – L. Bk –Page 34 يذح يجذ اإليبسادقظ 62حم انُشبط أتؼبٌٔ يغ صيالئي ص طفي

 .………………… (66ص)حم انُشبط انثبَي  ٔاجت
Bridge to Success – A. Bk – Page 33 

 

 األسثؼبء
 Bridge to Success – L. Bk – Page 35 االستًبع )َحٍ ششكبء في انًستقجم( ................................ طفي

 Bridge to Success – A. Bk –Page 34 حم تذسيجبد االستًبع ............................... ٔاجت

 انخًيس
 Bridge to Success – L. Bk – Page 36 إيالء خبسجي .............................. طفي

 Bridge to Success – A. Bk –Page 35 …………………………… ............................... ٔاجت
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 ( و ) السادس:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتشثيخ األخالقيخ انذساسبد االجتًبػيخ انشيبضيبد انؼهٕو انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 .أٌ يؼذد اشكبل انطبقخ 

 .أٌ يٕضح استخذايبد انطبقخ 

 اٌ يقسى األػذاد انؼششيخ ػهٗ اػذاد ػششيخ 

 اٌ يقذس َبتج ضشة اكسٕس 

 ٔاألػذاد انكهيخ أٌ يضشة انكسٕس 

  يٕضح ػالقخ انًٕاطُخ اإليجبثيخ

 ثبنتًسك ثبنًجبدٖء ٔانقيى.

  يؼشفخ طشائق انًُٕ ثشكم طحي

 ٔإيجبثي ٔانتؼبٌٔ نهؼيش ثشفبْيخ.

 االحذ
 238تًشيٍ انًٕجّ ص 83يؼشف انطبقخ انحشكيخ ص طفي

 28ص 5حم َشبط   66.67.68حم أسئهخ انتقٕيى ص

 6انٗ 1يٍ  239شيٍ راتي صتً 83ص  3-2-1حم اسئهخ  ٔاجت

 االثُيٍ
 240يٓبساد انتفكيش انؼهيب ص 84يؼشف طبقخ انٕضغ ص طفي

 241تًبسيٍ اإلضبفيخ ص 84ص -4حم سؤال  ٔاجت

 انثالثبء
 256تًشيٍ يٕجّ ص 86يقبسٌ ثيٍ انطبقخ انحشكيخ ٔطبقخ انٕضغ ص  طفي

 257تًشيٍ راتٗ ص 87ص -6-5حم اسئهخ  ٔاجت

 ؼبءاألسث
 5,6,7تًبسيٍ انزاتيىخ سقى  88يحضش انطبقخ االشؼبػيخ ص طفي

 20,22,23انتًبسيٍ اإلضبفيخ سقى  89تهخيض انًفبْيى ص ٔاجت

 انخًيس
 564تًشيٍ يٕجّ ص 90حم اسئهخ انذسس ص  طفي

 565تًبسيٍ انزاتيخ ص -------- ٔاجت
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 الخطة االسبوعية
 18/ 10/  2018إلــى         14/  10/  2018لألســـبـوع مــن                              ( ) ز السادس:  الصف والشعبة

   

 English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلسالييخ انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 اٌ يتؼشف ػهٗ فشائض انظالح ٔسُُٓب ٔيكشْٔبتٓب 

  يفٓى انًتؼهى يضًٌٕ انًبدح انًسًٕػخ ٔيؼبَي

 .سادانؼجب

 يحذد انًؼُٗ اإلجًبني نهُض األدثي. 

 يفسش انًتؼهى األسًبء ٔاألفؼبل ثأضذادْب ٔيشادفبتٓب. 
 انحظخ اإلثشائيخ:

 .كتبة قظض انؼشة انقشاءح:
اكتت يٕضٕػب  ػٍ انشجبة ٔدٔسِ في انُٓضخ  انكتبثخ:

 .ٔانتقذو

 To identify schools around the world. 

 To write solutions to the problems of 
learning. 

 To write instructions for a healthy 
school day. 

 To write about the school day in 
Dubai. 

Reading : Anchor - Prepare pages 87 – 89 
 

: Search about information to write  Writing
about the problems of learning. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 32 قظيذح يجذ اإليبساد س حشيخ انًسهىيشاجؼخ في دس طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 31 ثحث ػٍ انشيخ يحًذ ثٍ ساشذ آل يكتٕو حفظّ هللا 58حم انُشبط أتأيم ٔأستُتج  ص ٔاجت

 االثُيٍ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 33 قظيذح يجذ اإليبساد 59حم انُشبط أتؼبٌٔ ٔأطُف  ص طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 32 حفظ خًسخ أثيبد يٍ انقظيذح 61حم انُشبط أتأيم ٔأحذد ص ٔاجت

 انثالثبء
 Bridge to Success – L. Bk –Page 34 قظيذح يجذ اإليبساد 62حم انُشبط أتؼبٌٔ يغ صيالئي ص طفي

 .………………… (66ص)حم انُشبط انثبَي  ٔاجت
Bridge to Success – A. Bk – Page 33 

 

 األسثؼبء
 Bridge to Success – L. Bk – Page 35 االستًبع )َحٍ ششكبء في انًستقجم( ................................ طفي

 Bridge to Success – A. Bk –Page 34 حم تذسيجبد االستًبع ............................... ٔاجت

 سانخًي
 Bridge to Success – L. Bk – Page 36 إيالء خبسجي .............................. طفي

 Bridge to Success – A. Bk –Page 35 …………………………… ............................... ٔاجت
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 ( ز ) السادس: الصف والشعبةتابع 
 

 يخ األخالقيخانتشث انذساسبد االجتًبػيخ انشيبضيبد انؼهٕو انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 .أٌ يؼذد اشكبل انطبقخ 

 .أٌ يٕضح استخذايبد انطبقخ 

 اٌ يقسى األػذاد انؼششيخ ػهٗ اػذاد ػششيخ 

 اٌ يقذس َبتج ضشة اكسٕس 

 أٌ يضشة انكسٕس ٔاألػذاد انكهيخ 

  يٕضح ػالقخ انًٕاطُخ اإليجبثيخ

 ثبنتًسك ثبنًجبدٖء ٔانقيى.

 ُثشكم طحي يؼشفخ طشائق ان ًٕ

 ٔإيجبثي ٔانتؼبٌٔ نهؼيش ثشفبْيخ.

 االحذ
 238تًشيٍ انًٕجّ ص 83انحشكيخ ص انطبقخيؼشف  طفي

 28ص 5حم َشبط   66.67.68حم أسئهخ انتقٕيى ص

 6انٗ 1يٍ  239تًشيٍ راتي ص 83ص  3-2-1حم اسئهخ  ٔاجت

 االثُيٍ
 240يٓبساد انتفكيش انؼهيب ص 84طبقخ انٕضغ صيؼشف  طفي

 241تًبسيٍ اإلضبفيخ ص 84ص -4حم سؤال  ٔاجت

 انثالثبء
 256تًشيٍ يٕجّ ص 86انطبقخ انحشكيخ ٔطبقخ انٕضغ ص يقبسٌ ثيٍ  طفي

 257تًشيٍ راتٗ ص 87ص -6-5حم اسئهخ  ٔاجت

 األسثؼبء
 5,6,7تًبسيٍ انزاتيىخ سقى  88انطبقخ االشؼبػيخ صيحضش  طفي

 20,22,23انتًبسيٍ اإلضبفيخ سقى  89تهخيض انًفبْيى ص ٔاجت

 انخًيس
 564تًشيٍ يٕجّ ص 90حم اسئهخ انذسس ص  طفي

 565تًبسيٍ انزاتيخ ص -------- ٔاجت

  
 


