
QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية

    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن               ( أ )  سادس ال الـــــصــف   

  English انهغخ انعزثيخ انززثيخ االسالييخ انًبدح

 َىارج انزعهى

 انيىو
 يطجق أحكبو انزجىيذ يُهب حكى االدغبو        

 ة انًثُى و جًع انًؤَث انسبنى أٌ يزعزف انًزعهى إعزا 

 ٍ أٌ يقزأ َظب يعهىيبريب  قزاءحَ رحهيم 

  أٌ يفسز يظطهحبد عهًيخ 

Speaking: To discuss reasons for making 

expeditions in the past.  

Reading: To identify main themes and specific 

information in short descriptions of expeditions. 

 حذاال
 126ة انًثُى وجًع انًذكز انسبنى ص اإعز 156حم انُشبط األول وانثبَي وانثبنث ص طفي

 Discuss space travel. 

 

 Collect information about the history of  space travel 128ص  2اإلجبثخ عٍ انسؤال رقى  30---23حفظ سىرح انسجذح اآليبد   واجت

 االثُيٍ

 انزذريت عهى حم األَشطخ انًزعهقخ ثبنًثُى وجًع انًؤَث انسبنى  161صحم انُشبط    طفي

Identify main ideas and specific information in a 

short description of a space expedition. 

 

 129ص  5انُشبط رقى  159حم انُشبط االول   واجت

Family and Friends / Class Book  - Dictation 

Transport around the world  - Page ( 42 ) 

In desert area …… heavy things  

  

 انثالثبء
  Dictation  134إعزاة جًع انًؤَث انسبنى  ص  –ربثع  163حم انُشبط  ص طفي

 162حم انُشبط  واجت
 يكزت انطبنت عهى  ورقخ خبرجيخ خًس جًم رشزًم عهى جًع يؤَث سبنى 

 السى وانظف يذوٌ انطبنت عهى انىرقخ ا

 

Write a short paragraph about space exploration 

 االرثعبء
 139قزاءح / إَززَذ األشيبء ص  166حم انُشبط انثبنث  طفي

Listen to an account of an expedition to Antarctica 

and answer questions. 

 ذفزز رهخيض انُض انًعهىيبري في ان 165حم انُشبط انثبَي  ص واجت
Imagine that you are in the space shuttle. Express your 

feelings / emotions  

 انخًيس     
 .Write a story about space travel اسزكًبل درس إَززَذ األشيبء   طفي

   واجت
 

Use words related to space in writing sentences 
 



QM-119-F3 

 

 
 انززثيخ االخالقيخ  ًبعيخ انذراسبد االجز انزيبضيبد انعهىو

 َىارج انزعهى

 انيىو
 يسزُزج انخظبئض انًشززكخ نهكبئُبد انحيخ 

 .يظُف انكبئُبد انحيخ 

 يقبرٌ انطبنت ثيٍ االعذاد انظحيحخ

 يزرت انطبنت ثيٍ االعذاد انظحيحخ 

 يسزكشف انطبنت االعذاد انُسجيخ

يزعزف انخظبئض انجغزافيخ 

نى انقذيى )انطجيعيخوانجشزيخ (نقبراد انعب

 )قبرح آسيب(

  يسزُزج اهًيخ

 انًسؤونيخ االيجبثيخ

 االحذ

 362يقبرَخ ثيٍ االعذاد انظحيحخ رًزيٍ يىجخ طـ خظبئض انحيبح طفي
 انعبيخ نقبرح آسيب بئضرحذيذ انخظ

 يُبقشخ انطالة 

 17-16-15رقى  365كزبة انطبنت طـ 231.232.233ص 1.2.3حم اسئهخ   واجت

برحآسيب عهى خزيطخ رحذيذ أهى يزرفعبد ق

 طًبء نقبرح آسيب.
عًم رقزيزعٍ انًسؤونيبد 

 وانزظزفبد االيجبثيخ

 االثُيٍ

   364رزريت االعذاد انظحيحخ رًزيٍ يىجخ طـ االسزجبثبد نهًؤثزاد طفي

   23- 22رقى  365كزبة انطبنت طـ 235.236. ص4.5حم اسئهخ  واجت

 انثالثبء

   378انًُزهيخ رًزيٍ يىجخ طـ انكسىر انعشزيخ رهخيض انًفبهيى طفي

 239-238حم االسئهخ ص  واجت

 357انى  341دقبئق انذرس االول وانثبَي طـ 10اخزجبر قظيز يذح 

) 

 27انى رقى  23يٍ رقى  381كزبة انطبنت طـ

  

 االرثعبء

   379انكسىر انعشزيخ انذوريخ رًزيٍ يىجخ طـ رظُيف انكبئُبد انحيخ طفي

   32انى رقى  28يٍ رقى  381كزبة انطبنت طـ 244-243-242ص 3-2-1حم اسئهخ  واجت

 انخًيس
   380ربثع درس انكسىر انعشزيخ انًُزهيخ يهبراد انزفكيز انعهيب طـ اسزخذايبد االسًبء انعهًيخ طفي

   32رقى  381كزبة انطبنت طـ 248-247حم اسئهخ ص                  واجت

 



QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية

    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن               ( ب ) السادس   ـصــفالــــ   

  English انهغخ انعزثيخ انززثيخ االسالييخ انًبدح

 َىارج انزعهى

 انيىو
 يطجق أحكبو انزجىيذ يُهب حكى االدغبو        

 ى أٌ يزعزف انًزعهى إعزاة انًثُى و جًع انًؤَث انسبن 

 ٍ أٌ يقزأ َظب يعهىيبريب  قزاءحَ رحهيم 

  أٌ يفسز يظطهحبد عهًيخ 

Speaking: To discuss reasons for making 

expeditions in the past.  

Reading: To identify main themes and specific 

information in short descriptions of expeditions. 

 االحذ
 126ة انًثُى وجًع انًذكز انسبنى ص اإعز 156ثبَي وانثبنث صحم انُشبط األول وان طفي

 Discuss space travel. 

 

 Collect information about the history of  space travel 128ص  2اإلجبثخ عٍ انسؤال رقى  30---23حفظ سىرح انسجذح اآليبد   واجت

 االثُيٍ

 انًزعهقخ ثبنًثُى وجًع انًؤَث انسبنى  انزذريت عهى حم األَشطخ 161حم انُشبط   ص طفي

Identify main ideas and specific information in a 

short description of a space expedition. 

 

 129ص  5انُشبط رقى  159حم انُشبط االول   واجت

Family and Friends / Class Book  - Dictation 

Transport around the world  - Page ( 42 ) 

In desert area …… heavy things  

  

 انثالثبء
  Dictation  134إعزاة جًع انًؤَث انسبنى  ص  –ربثع  163حم انُشبط  ص طفي

 162حم انُشبط  واجت
 يكزت انطبنت عهى  ورقخ خبرجيخ خًس جًم رشزًم عهى جًع يؤَث سبنى 

 يذوٌ انطبنت عهى انىرقخ االسى وانظف 

 

Write a short paragraph about space exploration 

 االرثعبء
 139قزاءح / إَززَذ األشيبء ص  166حم انُشبط انثبنث  طفي

Listen to an account of an expedition to Antarctica 

and answer questions. 

 رهخيض انُض انًعهىيبري في انذفزز  165حم انُشبط انثبَي  ص واجت
Imagine that you are in the space shuttle. Express your 

feelings / emotions  

 انخًيس     
 .Write a story about space travel اسزكًبل درس إَززَذ األشيبء   طفي

   واجت
 

Use words related to space in writing sentences 
 



QM-119-F3 

 

 
 انززثيخ االخالقيخ  انذراسبد االجزًبعيخ  انزيبضيبد انعهىو

 َىارج انزعهى

 انيىو
 يسزُزج انخظبئض انًشززكخ نهكبئُبد انحيخ 

 .يظُف انكبئُبد انحيخ 

 يقبرٌ انطبنت ثيٍ االعذاد انظحيحخ

 يزرت انطبنت ثيٍ االعذاد انظحيحخ 

 يسزكشف انطبنت االعذاد انُسجيخ

يزعزف انخظبئض انجغزافيخ 

)انطجيعيخوانجشزيخ (نقبراد انعبنى انقذيى 

 )قبرح آسيب(

 ج اهًيخ يسزُز

 انًسؤونيخ االيجبثيخ

 االحذ

 362يقبرَخ ثيٍ االعذاد انظحيحخ رًزيٍ يىجخ طـ خظبئض انحيبح طفي
 رحذيذ انخظبئض انعبيخ نقبرح آسيب

 يُبقشخ انطالة 

 17-16-15رقى  365كزبة انطبنت طـ 231.232.233ص 1.2.3حم اسئهخ   واجت

رحذيذ أهى يزرفعبد قبرحآسيب عهى خزيطخ 

 ح آسيب.طًبء نقبر
عًم رقزيزعٍ انًسؤونيبد 

 وانزظزفبد االيجبثيخ

 االثُيٍ

   364رزريت االعذاد انظحيحخ رًزيٍ يىجخ طـ االسزجبثبد نهًؤثزاد طفي

   23- 22رقى  365كزبة انطبنت طـ 235.236. ص4.5حم اسئهخ  واجت

 انثالثبء

   378انكسىر انعشزيخ انًُزهيخ رًزيٍ يىجخ طـ رهخيض انًفبهيى طفي

 239-238حم االسئهخ ص  واجت

 357انى  341دقبئق انذرس االول وانثبَي طـ 10اخزجبر قظيز يذح 

) 

 27انى رقى  23يٍ رقى  381كزبة انطبنت طـ

  

 االرثعبء

   379انكسىر انعشزيخ انذوريخ رًزيٍ يىجخ طـ رظُيف انكبئُبد انحيخ طفي

   32انى رقى  28يٍ رقى  381طـكزبة انطبنت  244-243-242ص 3-2-1حم اسئهخ  واجت

 انخًيس
   380ربثع درس انكسىر انعشزيخ انًُزهيخ يهبراد انزفكيز انعهيب طـ اسزخذايبد االسًبء انعهًيخ طفي

   32رقى  381كزبة انطبنت طـ 248-247حم اسئهخ ص                  واجت

 



QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية

    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن               (ج  ) السادس   الـــــصــف   

  English انهغخ انعزثيخ انززثيخ االسالييخ انًبدح

 َىارج انزعهى

 انيىو
 يطجق أحكبو انزجىيذ يُهب حكى االدغبو        

  أٌ يزعزف انًزعهى إعزاة انًثُى و جًع انًؤَث انسبنى 

 زاءحَ رحهيم ٍأٌ يقزأ َظب يعهىيبريب  ق 

  أٌ يفسز يظطهحبد عهًيخ 

Speaking: To discuss reasons for making 

expeditions in the past.  

Reading: To identify main themes and specific 

information in short descriptions of expeditions. 

 االحذ
 126ثُى وجًع انًذكز انسبنى ص ة انًاإعز 156حم انُشبط األول وانثبَي وانثبنث ص طفي

 Discuss space travel. 

 

 Collect information about the history of  space travel 128ص  2اإلجبثخ عٍ انسؤال رقى  30---23حفظ سىرح انسجذح اآليبد   واجت

 االثُيٍ

 َث انسبنى انزذريت عهى حم األَشطخ انًزعهقخ ثبنًثُى وجًع انًؤ 161حم انُشبط   ص طفي

Identify main ideas and specific information in a 

short description of a space expedition. 

 

 129ص  5انُشبط رقى  159حم انُشبط االول   واجت

Family and Friends / Class Book  - Dictation 

Transport around the world  - Page ( 42 ) 

In desert area …… heavy things  

  

 انثالثبء
  Dictation  134إعزاة جًع انًؤَث انسبنى  ص  –ربثع  163حم انُشبط  ص طفي

 162حم انُشبط  واجت
 يكزت انطبنت عهى  ورقخ خبرجيخ خًس جًم رشزًم عهى جًع يؤَث سبنى 

 يذوٌ انطبنت عهى انىرقخ االسى وانظف 

 

Write a short paragraph about space exploration 

 االرثعبء
 139قزاءح / إَززَذ األشيبء ص  166حم انُشبط انثبنث  طفي

Listen to an account of an expedition to Antarctica 

and answer questions. 

 رهخيض انُض انًعهىيبري في انذفزز  165حم انُشبط انثبَي  ص واجت
Imagine that you are in the space shuttle. Express your 

feelings / emotions  

 انخًيس     
 .Write a story about space travel اسزكًبل درس إَززَذ األشيبء   طفي

   واجت
 

Use words related to space in writing sentences 
 



QM-119-F3 

 

 
 انززثيخ االخالقيخ  انذراسبد االجزًبعيخ  انزيبضيبد انعهىو

 َىارج انزعهى

 انيىو
 نخظبئض انًشززكخ نهكبئُبد انحيخيسزُزج ا 

 .يظُف انكبئُبد انحيخ 

 يقبرٌ انطبنت ثيٍ االعذاد انظحيحخ

 يزرت انطبنت ثيٍ االعذاد انظحيحخ 

 يسزكشف انطبنت االعذاد انُسجيخ

يزعزف انخظبئض انجغزافيخ 

)انطجيعيخوانجشزيخ (نقبراد انعبنى انقذيى 

 )قبرح آسيب(

  يسزُزج اهًيخ

 انًسؤونيخ االيجبثيخ

 االحذ

 362يقبرَخ ثيٍ االعذاد انظحيحخ رًزيٍ يىجخ طـ خظبئض انحيبح طفي
 رحذيذ انخظبئض انعبيخ نقبرح آسيب

 يُبقشخ انطالة 

 17-16-15رقى  365كزبة انطبنت طـ 231.232.233ص 1.2.3حم اسئهخ   واجت

رحذيذ أهى يزرفعبد قبرحآسيب عهى خزيطخ 

 طًبء نقبرح آسيب.
يبد عًم رقزيزعٍ انًسؤون

 وانزظزفبد االيجبثيخ

 االثُيٍ

   364رزريت االعذاد انظحيحخ رًزيٍ يىجخ طـ االسزجبثبد نهًؤثزاد طفي

   23- 22رقى  365كزبة انطبنت طـ 235.236. ص4.5حم اسئهخ  واجت

 انثالثبء

   378انكسىر انعشزيخ انًُزهيخ رًزيٍ يىجخ طـ رهخيض انًفبهيى طفي

 239-238حم االسئهخ ص  واجت

 357انى  341دقبئق انذرس االول وانثبَي طـ 10اخزجبر قظيز يذح 

) 

 27انى رقى  23يٍ رقى  381كزبة انطبنت طـ

  

 االرثعبء

   379انكسىر انعشزيخ انذوريخ رًزيٍ يىجخ طـ رظُيف انكبئُبد انحيخ طفي

   32انى رقى  28يٍ رقى  381كزبة انطبنت طـ 244-243-242ص 3-2-1حم اسئهخ  واجت

 انخًيس
   380ربثع درس انكسىر انعشزيخ انًُزهيخ يهبراد انزفكيز انعهيب طـ اسزخذايبد االسًبء انعهًيخ طفي

   32رقى  381كزبة انطبنت طـ 248-247حم اسئهخ ص                  واجت

 



QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية

    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن               (د  ) السادس   الـــــصــف   

  English انهغخ انعزثيخ انززثيخ االسالييخ انًبدح

 َىارج انزعهى

 انيىو
 يطجق أحكبو انزجىيذ يُهب حكى االدغبو        

  أٌ يزعزف انًزعهى إعزاة انًثُى و جًع انًؤَث انسبنى 

 ٍ أٌ يقزأ َظب يعهىيبريب  قزاءحَ رحهيم 

 بد عهًيخ أٌ يفسز يظطهح 

Speaking: To discuss reasons for making 

expeditions in the past.  

Reading: To identify main themes and specific 

information in short descriptions of expeditions. 

 االحذ
 126ة انًثُى وجًع انًذكز انسبنى ص اإعز 156حم انُشبط األول وانثبَي وانثبنث ص طفي

 Discuss space travel. 

 

 Collect information about the history of  space travel 128ص  2اإلجبثخ عٍ انسؤال رقى  30---23حفظ سىرح انسجذح اآليبد   واجت

 االثُيٍ

 انزذريت عهى حم األَشطخ انًزعهقخ ثبنًثُى وجًع انًؤَث انسبنى  161حم انُشبط   ص طفي

Identify main ideas and specific information in a 

short description of a space expedition. 

 

 129ص  5انُشبط رقى  159حم انُشبط االول   واجت

Family and Friends / Class Book  - Dictation 

Transport around the world  - Page ( 42 ) 

In desert area …… heavy things  

  

 انثالثبء
  Dictation  134إعزاة جًع انًؤَث انسبنى  ص  –ربثع  163حم انُشبط  ص يطف

 162حم انُشبط  واجت
 يكزت انطبنت عهى  ورقخ خبرجيخ خًس جًم رشزًم عهى جًع يؤَث سبنى 

 يذوٌ انطبنت عهى انىرقخ االسى وانظف 

 

Write a short paragraph about space exploration 

 االرثعبء
 139قزاءح / إَززَذ األشيبء ص  166شبط انثبنث حم انُ طفي

Listen to an account of an expedition to Antarctica 

and answer questions. 

 رهخيض انُض انًعهىيبري في انذفزز  165حم انُشبط انثبَي  ص واجت
Imagine that you are in the space shuttle. Express your 

feelings / emotions  

 انخًيس     
 .Write a story about space travel اسزكًبل درس إَززَذ األشيبء   طفي

   واجت
 

Use words related to space in writing sentences 
 



QM-119-F3 

 

 
 انززثيخ االخالقيخ  انذراسبد االجزًبعيخ  انزيبضيبد انعهىو

 َىارج انزعهى

 انيىو
 حيخيسزُزج انخظبئض انًشززكخ نهكبئُبد ان 

 .يظُف انكبئُبد انحيخ 

 يقبرٌ انطبنت ثيٍ االعذاد انظحيحخ

 يزرت انطبنت ثيٍ االعذاد انظحيحخ 

 يسزكشف انطبنت االعذاد انُسجيخ

يزعزف انخظبئض انجغزافيخ 

)انطجيعيخوانجشزيخ (نقبراد انعبنى انقذيى 

 )قبرح آسيب(

  يسزُزج اهًيخ

 انًسؤونيخ االيجبثيخ

 االحذ

 362برَخ ثيٍ االعذاد انظحيحخ رًزيٍ يىجخ طـيق خظبئض انحيبح طفي
 رحذيذ انخظبئض انعبيخ نقبرح آسيب

 يُبقشخ انطالة 

 17-16-15رقى  365كزبة انطبنت طـ 231.232.233ص 1.2.3حم اسئهخ   واجت

رحذيذ أهى يزرفعبد قبرحآسيب عهى خزيطخ 

 طًبء نقبرح آسيب.
عًم رقزيزعٍ انًسؤونيبد 

 وانزظزفبد االيجبثيخ

 ثُيٍاال

   364رزريت االعذاد انظحيحخ رًزيٍ يىجخ طـ االسزجبثبد نهًؤثزاد طفي

   23- 22رقى  365كزبة انطبنت طـ 235.236. ص4.5حم اسئهخ  واجت

 انثالثبء

   378انكسىر انعشزيخ انًُزهيخ رًزيٍ يىجخ طـ رهخيض انًفبهيى طفي

 239-238حم االسئهخ ص  واجت

 357انى  341انذرس االول وانثبَي طـ دقبئق 10اخزجبر قظيز يذح 

) 

 27انى رقى  23يٍ رقى  381كزبة انطبنت طـ

  

 االرثعبء

   379انكسىر انعشزيخ انذوريخ رًزيٍ يىجخ طـ رظُيف انكبئُبد انحيخ طفي

   32انى رقى  28يٍ رقى  381كزبة انطبنت طـ 244-243-242ص 3-2-1حم اسئهخ  واجت

 انخًيس
   380ربثع درس انكسىر انعشزيخ انًُزهيخ يهبراد انزفكيز انعهيب طـ سًبء انعهًيخاسزخذايبد اال طفي

   32رقى  381كزبة انطبنت طـ 248-247حم اسئهخ ص                  واجت

 



QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية

    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن               (هـ  ) السادس   الـــــصــف   

  English انهغخ انعزثيخ انززثيخ االسالييخ انًبدح

 َىارج انزعهى

 انيىو
 يطجق أحكبو انزجىيذ يُهب حكى االدغبو        

  أٌ يزعزف انًزعهى إعزاة انًثُى و جًع انًؤَث انسبنى 

 ٍ أٌ يقزأ َظب يعهىيبريب  قزاءحَ رحهيم 

  أٌ يفسز يظطهحبد عهًيخ 

Speaking: To discuss reasons for making 

expeditions in the past.  

Reading: To identify main themes and specific 

information in short descriptions of expeditions. 

 االحذ
 126ة انًثُى وجًع انًذكز انسبنى ص اإعز 156حم انُشبط األول وانثبَي وانثبنث ص طفي

 Discuss space travel. 

 

 Collect information about the history of  space travel 128ص  2اإلجبثخ عٍ انسؤال رقى  30---23حفظ سىرح انسجذح اآليبد   واجت

 االثُيٍ

 انزذريت عهى حم األَشطخ انًزعهقخ ثبنًثُى وجًع انًؤَث انسبنى  161حم انُشبط   ص طفي

Identify main ideas and specific information in a 

short description of a space expedition. 

 

 129ص  5انُشبط رقى  159حم انُشبط االول   واجت

Family and Friends / Class Book  - Dictation 

Transport around the world  - Page ( 42 ) 

In desert area …… heavy things  

  

 انثالثبء
  Dictation  134عزاة جًع انًؤَث انسبنى  ص إ –ربثع  163حم انُشبط  ص طفي

 162حم انُشبط  واجت
 يكزت انطبنت عهى  ورقخ خبرجيخ خًس جًم رشزًم عهى جًع يؤَث سبنى 

 يذوٌ انطبنت عهى انىرقخ االسى وانظف 

 

Write a short paragraph about space exploration 

 االرثعبء
 139زَذ األشيبء ص قزاءح / إَز 166حم انُشبط انثبنث  طفي

Listen to an account of an expedition to Antarctica 

and answer questions. 

 رهخيض انُض انًعهىيبري في انذفزز  165حم انُشبط انثبَي  ص واجت
Imagine that you are in the space shuttle. Express your 

feelings / emotions  

 انخًيس     
 .Write a story about space travel ل درس إَززَذ األشيبء اسزكًب  طفي

   واجت
 

Use words related to space in writing sentences 
 



QM-119-F3 

 

 
 انززثيخ االخالقيخ  انذراسبد االجزًبعيخ  انزيبضيبد انعهىو

 َىارج انزعهى

 انيىو
 يسزُزج انخظبئض انًشززكخ نهكبئُبد انحيخ 

 .يظُف انكبئُبد انحيخ 

 قبرٌ انطبنت ثيٍ االعذاد انظحيحخي

 يزرت انطبنت ثيٍ االعذاد انظحيحخ 

 يسزكشف انطبنت االعذاد انُسجيخ

يزعزف انخظبئض انجغزافيخ 

)انطجيعيخوانجشزيخ (نقبراد انعبنى انقذيى 

 )قبرح آسيب(

  يسزُزج اهًيخ

 انًسؤونيخ االيجبثيخ

 االحذ

 362ًزيٍ يىجخ طـيقبرَخ ثيٍ االعذاد انظحيحخ ر خظبئض انحيبح طفي
 رحذيذ انخظبئض انعبيخ نقبرح آسيب

 يُبقشخ انطالة 

 17-16-15رقى  365كزبة انطبنت طـ 231.232.233ص 1.2.3حم اسئهخ   واجت

رحذيذ أهى يزرفعبد قبرحآسيب عهى خزيطخ 

 طًبء نقبرح آسيب.
عًم رقزيزعٍ انًسؤونيبد 

 وانزظزفبد االيجبثيخ

 االثُيٍ

   364رزريت االعذاد انظحيحخ رًزيٍ يىجخ طـ زاداالسزجبثبد نهًؤث طفي

   23- 22رقى  365كزبة انطبنت طـ 235.236. ص4.5حم اسئهخ  واجت

 انثالثبء

   378انكسىر انعشزيخ انًُزهيخ رًزيٍ يىجخ طـ رهخيض انًفبهيى طفي

 239-238حم االسئهخ ص  واجت

 357انى  341دقبئق انذرس االول وانثبَي طـ 10اخزجبر قظيز يذح 

) 

 27انى رقى  23يٍ رقى  381كزبة انطبنت طـ

  

 االرثعبء

   379انكسىر انعشزيخ انذوريخ رًزيٍ يىجخ طـ رظُيف انكبئُبد انحيخ طفي

   32انى رقى  28يٍ رقى  381كزبة انطبنت طـ 244-243-242ص 3-2-1حم اسئهخ  واجت

 انخًيس
   380ىر انعشزيخ انًُزهيخ يهبراد انزفكيز انعهيب طـربثع درس انكس اسزخذايبد االسًبء انعهًيخ طفي

   32رقى  381كزبة انطبنت طـ 248-247حم اسئهخ ص                  واجت

 



QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية

    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن               (و  ) السادس   الـــــصــف   

  English انهغخ انعزثيخ ثيخ االسالييخانزز انًبدح

 َىارج انزعهى

 انيىو
 يطجق أحكبو انزجىيذ يُهب حكى االدغبو        

  أٌ يزعزف انًزعهى إعزاة انًثُى و جًع انًؤَث انسبنى 

 ٍ أٌ يقزأ َظب يعهىيبريب  قزاءحَ رحهيم 

  أٌ يفسز يظطهحبد عهًيخ 

Speaking: To discuss reasons for making 

expeditions in the past.  

Reading: To identify main themes and specific 

information in short descriptions of expeditions. 

 االحذ
 126ة انًثُى وجًع انًذكز انسبنى ص اإعز 156حم انُشبط األول وانثبَي وانثبنث ص طفي

 Discuss space travel. 

 

 Collect information about the history of  space travel 128ص  2اإلجبثخ عٍ انسؤال رقى  30---23بد  حفظ سىرح انسجذح اآلي واجت

 االثُيٍ

 انزذريت عهى حم األَشطخ انًزعهقخ ثبنًثُى وجًع انًؤَث انسبنى  161حم انُشبط   ص طفي

Identify main ideas and specific information in a 

short description of a space expedition. 

 

 129ص  5انُشبط رقى  159حم انُشبط االول   واجت

Family and Friends / Class Book  - Dictation 

Transport around the world  - Page ( 42 ) 

In desert area …… heavy things  

  

 انثالثبء
  Dictation  134إعزاة جًع انًؤَث انسبنى  ص  –ربثع  163حم انُشبط  ص طفي

 162حم انُشبط  واجت
 يكزت انطبنت عهى  ورقخ خبرجيخ خًس جًم رشزًم عهى جًع يؤَث سبنى 

 يذوٌ انطبنت عهى انىرقخ االسى وانظف 

 

Write a short paragraph about space exploration 

 االرثعبء
 139قزاءح / إَززَذ األشيبء ص  166حم انُشبط انثبنث  طفي

Listen to an account of an expedition to Antarctica 

and answer questions. 

 رهخيض انُض انًعهىيبري في انذفزز  165حم انُشبط انثبَي  ص واجت
Imagine that you are in the space shuttle. Express your 

feelings / emotions  

 انخًيس     
 .Write a story about space travel اسزكًبل درس إَززَذ األشيبء   طفي

   واجت
 

Use words related to space in writing sentences 
 



QM-119-F3 

 

 
 انززثيخ االخالقيخ  انذراسبد االجزًبعيخ  انزيبضيبد انعهىو

 َىارج انزعهى

 انيىو
 يسزُزج انخظبئض انًشززكخ نهكبئُبد انحيخ 

 .يظُف انكبئُبد انحيخ 

 حيحخيقبرٌ انطبنت ثيٍ االعذاد انظ

 يزرت انطبنت ثيٍ االعذاد انظحيحخ 

 يسزكشف انطبنت االعذاد انُسجيخ

يزعزف انخظبئض انجغزافيخ 

)انطجيعيخوانجشزيخ (نقبراد انعبنى انقذيى 

 )قبرح آسيب(

  يسزُزج اهًيخ

 انًسؤونيخ االيجبثيخ

 االحذ

 362يقبرَخ ثيٍ االعذاد انظحيحخ رًزيٍ يىجخ طـ خظبئض انحيبح طفي
 ئض انعبيخ نقبرح آسيبرحذيذ انخظب

 يُبقشخ انطالة 

 17-16-15رقى  365كزبة انطبنت طـ 231.232.233ص 1.2.3حم اسئهخ   واجت

رحذيذ أهى يزرفعبد قبرحآسيب عهى خزيطخ 

 طًبء نقبرح آسيب.
عًم رقزيزعٍ انًسؤونيبد 

 وانزظزفبد االيجبثيخ

 االثُيٍ

   364ًزيٍ يىجخ طـرزريت االعذاد انظحيحخ ر االسزجبثبد نهًؤثزاد طفي

   23- 22رقى  365كزبة انطبنت طـ 235.236. ص4.5حم اسئهخ  واجت

 انثالثبء

   378انكسىر انعشزيخ انًُزهيخ رًزيٍ يىجخ طـ رهخيض انًفبهيى طفي

 239-238حم االسئهخ ص  واجت

 357انى  341دقبئق انذرس االول وانثبَي طـ 10اخزجبر قظيز يذح 

) 

 27انى رقى  23يٍ رقى  381كزبة انطبنت طـ

  

 االرثعبء

   379انكسىر انعشزيخ انذوريخ رًزيٍ يىجخ طـ رظُيف انكبئُبد انحيخ طفي

   32انى رقى  28يٍ رقى  381كزبة انطبنت طـ 244-243-242ص 3-2-1حم اسئهخ  واجت

 انخًيس
   380انزفكيز انعهيب طـربثع درس انكسىر انعشزيخ انًُزهيخ يهبراد  اسزخذايبد االسًبء انعهًيخ طفي

   32رقى  381كزبة انطبنت طـ 248-247حم اسئهخ ص                  واجت

 



QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية

    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن               (ز  ) السادس   الـــــصــف   

  English انهغخ انعزثيخ انززثيخ االسالييخ انًبدح

 َىارج انزعهى

 انيىو
 يطجق أحكبو انزجىيذ يُهب حكى االدغبو        

  أٌ يزعزف انًزعهى إعزاة انًثُى و جًع انًؤَث انسبنى 

 ٍ أٌ يقزأ َظب يعهىيبريب  قزاءحَ رحهيم 

  أٌ يفسز يظطهحبد عهًيخ 

Speaking: To discuss reasons for making 

expeditions in the past.  

Reading: To identify main themes and specific 

information in short descriptions of expeditions. 

 االحذ
 126ة انًثُى وجًع انًذكز انسبنى ص اإعز 156حم انُشبط األول وانثبَي وانثبنث ص طفي

 Discuss space travel. 

 

 Collect information about the history of  space travel 128ص  2ال رقى اإلجبثخ عٍ انسؤ 30---23حفظ سىرح انسجذح اآليبد   واجت

 االثُيٍ

 انزذريت عهى حم األَشطخ انًزعهقخ ثبنًثُى وجًع انًؤَث انسبنى  161حم انُشبط   ص طفي

Identify main ideas and specific information in a 

short description of a space expedition. 

 

 129ص  5انُشبط رقى  159حم انُشبط االول   جتوا

Family and Friends / Class Book  - Dictation 

Transport around the world  - Page ( 42 ) 

In desert area …… heavy things  

  

 انثالثبء
  Dictation  134إعزاة جًع انًؤَث انسبنى  ص  –ربثع  163حم انُشبط  ص طفي

 162ُشبط حم ان واجت
 يكزت انطبنت عهى  ورقخ خبرجيخ خًس جًم رشزًم عهى جًع يؤَث سبنى 

 يذوٌ انطبنت عهى انىرقخ االسى وانظف 

 

Write a short paragraph about space exploration 

 االرثعبء
 139قزاءح / إَززَذ األشيبء ص  166حم انُشبط انثبنث  طفي

Listen to an account of an expedition to Antarctica 

and answer questions. 

 رهخيض انُض انًعهىيبري في انذفزز  165حم انُشبط انثبَي  ص واجت
Imagine that you are in the space shuttle. Express your 

feelings / emotions  

 انخًيس     
 .Write a story about space travel اسزكًبل درس إَززَذ األشيبء   طفي

   واجت
 

Use words related to space in writing sentences 
 



QM-119-F3 

 

 
 انززثيخ االخالقيخ  انذراسبد االجزًبعيخ  انزيبضيبد انعهىو

 َىارج انزعهى

 انيىو
 يسزُزج انخظبئض انًشززكخ نهكبئُبد انحيخ 

 .يظُف انكبئُبد انحيخ 

 يقبرٌ انطبنت ثيٍ االعذاد انظحيحخ

 د انظحيحخ يزرت انطبنت ثيٍ االعذا

 يسزكشف انطبنت االعذاد انُسجيخ

يزعزف انخظبئض انجغزافيخ 

)انطجيعيخوانجشزيخ (نقبراد انعبنى انقذيى 

 )قبرح آسيب(

  يسزُزج اهًيخ

 انًسؤونيخ االيجبثيخ

 االحذ

 362يقبرَخ ثيٍ االعذاد انظحيحخ رًزيٍ يىجخ طـ خظبئض انحيبح طفي
 رحذيذ انخظبئض انعبيخ نقبرح آسيب

 انطالة  يُبقشخ

 17-16-15رقى  365كزبة انطبنت طـ 231.232.233ص 1.2.3حم اسئهخ   واجت

رحذيذ أهى يزرفعبد قبرحآسيب عهى خزيطخ 

 طًبء نقبرح آسيب.
عًم رقزيزعٍ انًسؤونيبد 

 وانزظزفبد االيجبثيخ

 االثُيٍ

   364رزريت االعذاد انظحيحخ رًزيٍ يىجخ طـ االسزجبثبد نهًؤثزاد طفي

   23- 22رقى  365كزبة انطبنت طـ 235.236. ص4.5اسئهخ  حم واجت

 انثالثبء

   378انكسىر انعشزيخ انًُزهيخ رًزيٍ يىجخ طـ رهخيض انًفبهيى طفي

 239-238حم االسئهخ ص  واجت

 357انى  341دقبئق انذرس االول وانثبَي طـ 10اخزجبر قظيز يذح 

) 

 27انى رقى  23يٍ رقى  381كزبة انطبنت طـ

  

 الرثعبءا

   379انكسىر انعشزيخ انذوريخ رًزيٍ يىجخ طـ رظُيف انكبئُبد انحيخ طفي

   32انى رقى  28يٍ رقى  381كزبة انطبنت طـ 244-243-242ص 3-2-1حم اسئهخ  واجت

 انخًيس
   380ربثع درس انكسىر انعشزيخ انًُزهيخ يهبراد انزفكيز انعهيب طـ اسزخذايبد االسًبء انعهًيخ طفي

   32رقى  381كزبة انطبنت طـ 248-247حم اسئهخ ص                  جتوا

 


