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 الخطة االسبوعية
 01/ 11/  8102إلــى         28/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 (أ) السادس4  الصف والشعبة

 English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

  اٌ يجيٍ دٔس االيبساد في يؤاصسح انذٔل انؼشثيخ

 ٔاالعاليخ

 انًغًٕػخ  يحهم انًتؼهى يضًٌٕ انًبدح 

  يحذد انًتؼهى انخظبئض انؼبيخ نكم يٍ انغيشح انزاتيخ

 ٔانغيشح انغيشيخ يقبسًَب ثيًُٓب
 اإلثشاء:

 انكتبثخ: انكتبثخ في يٕضٕع يٍ اختيبس انطبنت

 انقشاءح: قشاءح قظض يختبسح

 To identify types of extreme sports. 

 To write tips to do extreme sports. 

 To read texts for details. 

 To write about extreme sports. 

Reading: Prepare Anchor – Pages 68 – 70.  

about  for information to write  Search: Writing
extreme sports in the UAE. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 46 اعتًبع )َحٍ ششكبء في انًغؤٔنيخ(  يشاجؼخ في دسط انتطٕع ػجبدح ٔاَتًبء طفي

  Bridge to Success – A. Bk – Page 36 ................................... 01حم انُشبط أػجش ثأعهٕثي  ص ٔاجت

 االثُيٍ
   Bridge to Success – L. Bk – page 47 انغيشح انزاتيخ 00حم انُشبط أَظى يفبْيًي  ص طفي

   Bridge to Success – A. Bk – Page 37 اكتت عيشح راتيخ يهتضُيب ػُبطشْب ٔانهغخ انغهيًخ 04نثبَي  صحم انُشبط األٔل ٔا ٔاجت

 انثالثبء
    Bridge to Success – L. Bk – Page 48 انغيشح انزاتيخ 82حم انُشبط أتأيم ٔأعتُتج  ص طفي

     Bridge to Success – A. Bk – Page 38 حًذ انقبعًيثحث ػٍ طبحت انغًٕ انشيخ عهطبٌ ثٍ ي 00حم انُشبط انثبنث  ص ٔاجت

 األسثؼبء
    Bridge to Success – L. Bk – Page 49 قطبس االتحبد ........................... طفي

 Bridge to Success –A. Bk – Page 39 جًغ يؼهٕيبد ػٍ قطبس االتحبد ......................... ٔاجت

 انخًيظ
   Bridge to Success – L. Bk – Page 50 يالء خبسجيإ .......................... طفي

   Bridge to Success –A. Bk – Page 40 ..................................... ............................... ٔاجت
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 ( أ ) السادس4 الصف والشعبةتابع 
 

 

 انتشثيخ األخالقيخ بد االجتًبػيخانذساع انشيبضيبد انؼهٕو انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 اٌ يقبسٌ ثيٍ انؼُبطش ٔانًشكجبد. 

 اٌ يًيض ثيٍ انًخبنيظ ٔانًحبنيم. 

 اٌ يقبسٌ ثيٍ انًخبنيظ ٔانًشكجبد. 

  ٍأٌ يكتت انُغجخ انًئٕيخ األكجش ي

% فى طٕسِ 0% ٔاألقم يٍ 011

 اػذاد ػششيخ ٔكغٕس .

 ألػذاد انؼششيخ يقبسٌ ٔيشتت انكغٕس ٔا

 ٔانُغت انًئٕيخ .

  يٕضح دٔس دٔنخ االيبساد في تقذيى

 انًغبػذاد نشؼٕة انؼبنى

  يقذس دٔس انحكبو انحبنييٍ في تطٕيش

 انذٔنخ ٔثُبء يجتًغ عؼيذ

  يغتُتج يب انًقظٕد ثبنًغؤٔنيخ 

تٕضح تأثيش عهٕكيبد اآلخشيٍ في 

 تقذيش انفشد نزاتّ

 االحذ
 081يٍ يٕجّٓ صتًش 084تظُيف انًبدح ص  طفي
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 2انى 0سقى  080تًشيٍ راتى ص حم دنيم االَشطخ ٔاجت

 االثُيٍ
 081تًؤيٍ يٕجّٓ ص 084انؼُبطش ٔانًشكجبد ص  طفي

 04انى  3تًشيٍ راتى يٍ  حم دنيم االَشطخ ٔاجت

 انثالثبء
 088د انتفكيش انؼهيب صيٓبسا 081انخهيظ ص  طفي

 084تًشيٍ اضبفى ص حم دنيم االَشطخ ٔاجت

 األسثؼبء
 048تًشيٍ يٕجّٓ ص 082إَاع انًخبنيظ ص  طفي

 8انى  0يٍ  044تًشيٍ راتى ص 088ػًم يطٕيخ ص  ٔاجت

 انخًيظ
 040يٓشاد انتفكيش انؼهيب ص 044حم اعئهخ انذسط ص  طفي

 044ضبفى صتًشيٍ ا -------- ٔاجت
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 الخطة االسبوعية
 01/ 11/  8102إلــى         28/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب السادس4  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

  اٌ يجيٍ دٔس االيبساد في يؤاصسح انذٔل انؼشثيخ

 ٔاالعاليخ

 انًتؼهى يضًٌٕ انًبدح انًغًٕػخ  يحهم 

  يحذد انًتؼهى انخظبئض انؼبيخ نكم يٍ انغيشح انزاتيخ

 ٔانغيشح انغيشيخ يقبسًَب ثيًُٓب
 اإلثشاء:

 انكتبثخ: انكتبثخ في يٕضٕع يٍ اختيبس انطبنت

 انقشاءح: قشاءح قظض يختبسح

 To identify types of extreme sports. 

 To write tips to do extreme sports. 

 To read texts for details. 

 To write about extreme sports. 

 Reading : To prepare Anchor – Pages 

68 – 70.  

Writing: Search about extreme sports in the 

UAE. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 46 اعتًبع )َحٍ ششكبء في انًغؤٔنيخ(  يشاجؼخ في دسط انتطٕع ػجبدح ٔاَتًبء طفي

  Bridge to Success – A. Bk – Page 36 ................................... 01حم انُشبط أػجش ثأعهٕثي  ص ٔاجت

 االثُيٍ
   Bridge to Success – L. Bk – page 47 انغيشح انزاتيخ 00حم انُشبط أَظى يفبْيًي  ص طفي

   Bridge to Success – A. Bk – Page 37 اكتت عيشح راتيخ يهتضُيب ػُبطشْب ٔانهغخ انغهيًخ 04ثبَي  صحم انُشبط األٔل ٔان ٔاجت

 انثالثبء
    Bridge to Success – L. Bk – Page 48 انغيشح انزاتيخ 82حم انُشبط أتأيم ٔأعتُتج  ص طفي

     Bridge to Success – A. Bk – Page 38 ًذ انقبعًيثحث ػٍ طبحت انغًٕ انشيخ عهطبٌ ثٍ يح 00حم انُشبط انثبنث  ص ٔاجت

 األسثؼبء
    Bridge to Success – L. Bk – Page 49 قطبس االتحبد ........................... طفي

 Bridge to Success –A. Bk – Page 39 جًغ يؼهٕيبد ػٍ قطبس االتحبد ......................... ٔاجت

 انخًيظ
   Bridge to Success – L. Bk – Page 50 يالء خبسجيإ .......................... طفي

   Bridge to Success –A. Bk – Page 40 ..................................... ............................... ٔاجت
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 ( ب ) السادس4  الصف والشعبةتابع 
 

 انتشثيخ األخالقيخ االجتًبػيخ انذساعبد انشيبضيبد انؼهٕو انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 اٌ يقبسٌ ثيٍ انؼُبطش ٔانًشكجبد. 

 اٌ يًيض ثيٍ انًخبنيظ ٔانًحبنيم. 

 اٌ يقبسٌ ثيٍ انًخبنيظ ٔانًشكجبد. 

  ٍأٌ يكتت انُغجخ انًئٕيخ األكجش ي

% فى طٕسِ 0% ٔاألقم يٍ 011

 اػذاد ػششيخ ٔكغٕس .

 ػذاد انؼششيخ يقبسٌ ٔيشتت انكغٕس ٔاأل

 ٔانُغت انًئٕيخ .

  يٕضح دٔس دٔنخ االيبساد في تقذيى

 انًغبػذاد نشؼٕة انؼبنى

  يقذس دٔس انحكبو انحبنييٍ في تطٕيش

 انذٔنخ ٔثُبء يجتًغ عؼيذ

  يغتُتج يب انًقظٕد ثبنًغؤٔنيخ 

تٕضح تأثيش عهٕكيبد اآلخشيٍ في 

 تقذيش انفشد نزاتّ

 االحذ
 081يٕجّٓ ص تًشيٍ 084تظُيف انًبدح ص  طفي
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 2انى 0سقى  080تًشيٍ راتى ص حم دنيم االَشطخ ٔاجت

 االثُيٍ
 081تًؤيٍ يٕجّٓ ص 084انؼُبطش ٔانًشكجبد ص  طفي

 04انى  3تًشيٍ راتى يٍ  حم دنيم االَشطخ ٔاجت

 انثالثبء
 088انتفكيش انؼهيب صيٓبساد  081انخهيظ ص  طفي

 084تًشيٍ اضبفى ص حم دنيم االَشطخ ٔاجت

 األسثؼبء
 048تًشيٍ يٕجّٓ ص 082إَاع انًخبنيظ ص  طفي

 8انى  0يٍ  044تًشيٍ راتى ص 088ػًم يطٕيخ ص  ٔاجت

 انخًيظ
 040يٓشاد انتفكيش انؼهيب ص 044حم اعئهخ انذسط ص  طفي

 044فى صتًشيٍ اضب -------- ٔاجت
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 الخطة االسبوعية
 01/ 11/  8102إلــى         28/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج السادس4 الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

  اٌ يجيٍ دٔس االيبساد في يؤاصسح انذٔل انؼشثيخ

 ٔاالعاليخ

 ًتؼهى يضًٌٕ انًبدح انًغًٕػخ يحهم ان 

  يحذد انًتؼهى انخظبئض انؼبيخ نكم يٍ انغيشح انزاتيخ

 ٔانغيشح انغيشيخ يقبسًَب ثيًُٓب
 اإلثشاء:

 انكتبثخ: انكتبثخ في يٕضٕع يٍ اختيبس انطبنت

 انقشاءح: قشاءح قظض يختبسح

 To identify types of extreme sports. 

 To write tips to do extreme sports. 

 To read texts for details. 

 To write about extreme sports. 

Reading Pages –: To prepare Anchor   –68 
70.  

 theSearch about extreme sports in : Writing
UAE. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 46 اعتًبع )َحٍ ششكبء في انًغؤٔنيخ(  يشاجؼخ في دسط انتطٕع ػجبدح ٔاَتًبء طفي

  Bridge to Success – A. Bk – Page 36 ................................... 01حم انُشبط أػجش ثأعهٕثي  ص ٔاجت

 االثُيٍ
   Bridge to Success – L. Bk – page 47 انغيشح انزاتيخ 00حم انُشبط أَظى يفبْيًي  ص طفي

   Bridge to Success – A. Bk – Page 37 اكتت عيشح راتيخ يهتضُيب ػُبطشْب ٔانهغخ انغهيًخ 04ي  صحم انُشبط األٔل ٔانثبَ ٔاجت

 انثالثبء
    Bridge to Success – L. Bk – Page 48 انغيشح انزاتيخ 82حم انُشبط أتأيم ٔأعتُتج  ص طفي

     Bridge to Success – A. Bk – Page 38 انقبعًيثحث ػٍ طبحت انغًٕ انشيخ عهطبٌ ثٍ يحًذ  00حم انُشبط انثبنث  ص ٔاجت

 األسثؼبء
    Bridge to Success – L. Bk – Page 49 قطبس االتحبد ........................... طفي

 Bridge to Success –A. Bk – Page 39 جًغ يؼهٕيبد ػٍ قطبس االتحبد ......................... ٔاجت

 انخًيظ
   Bridge to Success – L. Bk – Page 50 يالء خبسجيإ .......................... طفي

   Bridge to Success –A. Bk – Page 40 ..................................... ............................... ٔاجت
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 ( ج ) السادس4  الصف والشعبةتابع 
 

 انتشثيخ األخالقيخ جتًبػيخانذساعبد اال انشيبضيبد انؼهٕو انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 اٌ يقبسٌ ثيٍ انؼُبطش ٔانًشكجبد. 

 اٌ يًيض ثيٍ انًخبنيظ ٔانًحبنيم. 

 اٌ يقبسٌ ثيٍ انًخبنيظ ٔانًشكجبد. 

  ٍأٌ يكتت انُغجخ انًئٕيخ األكجش ي

% فى طٕسِ 0% ٔاألقم يٍ 011

 اػذاد ػششيخ ٔكغٕس .

 د انؼششيخ يقبسٌ ٔيشتت انكغٕس ٔاألػذا

 ٔانُغت انًئٕيخ .

  يٕضح دٔس دٔنخ االيبساد في تقذيى

 انًغبػذاد نشؼٕة انؼبنى

  يقذس دٔس انحكبو انحبنييٍ في تطٕيش

 انذٔنخ ٔثُبء يجتًغ عؼيذ

  يغتُتج يب انًقظٕد ثبنًغؤٔنيخ 

تٕضح تأثيش عهٕكيبد اآلخشيٍ في 

 تقذيش انفشد نزاتّ

 االحذ
 081جّٓ صتًشيٍ يٕ 084تظُيف انًبدح ص  طفي
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 2انى 0سقى  080تًشيٍ راتى ص حم دنيم االَشطخ ٔاجت

 االثُيٍ
 081تًؤيٍ يٕجّٓ ص 084انؼُبطش ٔانًشكجبد ص  طفي

 04انى  3تًشيٍ راتى يٍ  حم دنيم االَشطخ ٔاجت

 انثالثبء
 088فكيش انؼهيب صيٓبساد انت 081انخهيظ ص  طفي

 084تًشيٍ اضبفى ص حم دنيم االَشطخ ٔاجت

 األسثؼبء
 048تًشيٍ يٕجّٓ ص 082إَاع انًخبنيظ ص  طفي

 8انى  0يٍ  044تًشيٍ راتى ص 088ػًم يطٕيخ ص  ٔاجت

 انخًيظ
 040يٓشاد انتفكيش انؼهيب ص 044حم اعئهخ انذسط ص  طفي

 044صتًشيٍ اضبفى  -------- ٔاجت
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 الخطة االسبوعية
 01/ 11/  8102إلــى         28/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) د السادس4  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

  اٌ يجيٍ دٔس االيبساد في يؤاصسح انذٔل انؼشثيخ

 ٔاالعاليخ

 ؼهى يضًٌٕ انًبدح انًغًٕػخ يحهم انًت 

  يحذد انًتؼهى انخظبئض انؼبيخ نكم يٍ انغيشح انزاتيخ

 ٔانغيشح انغيشيخ يقبسًَب ثيًُٓب
 اإلثشاء:

 انكتبثخ: انكتبثخ في يٕضٕع يٍ اختيبس انطبنت

 انقشاءح: قشاءح قظض يختبسح

 To identify types of extreme sports. 

 To write tips to do extreme sports. 

 To read texts for details. 

 To write about extreme sports. 

Reading : To prepare Anchor – Pages 68 – 
70.  

 theSearch about extreme sports in : Writing
UAE. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 46 اعتًبع )َحٍ ششكبء في انًغؤٔنيخ(  يشاجؼخ في دسط انتطٕع ػجبدح ٔاَتًبء طفي

  Bridge to Success – A. Bk – Page 36 ................................... 01حم انُشبط أػجش ثأعهٕثي  ص ٔاجت

 االثُيٍ
   Bridge to Success – L. Bk – page 47 انغيشح انزاتيخ 00حم انُشبط أَظى يفبْيًي  ص طفي

   Bridge to Success – A. Bk – Page 37 اكتت عيشح راتيخ يهتضُيب ػُبطشْب ٔانهغخ انغهيًخ 04ص حم انُشبط األٔل ٔانثبَي  ٔاجت

 انثالثبء
    Bridge to Success – L. Bk – Page 48 انغيشح انزاتيخ 82حم انُشبط أتأيم ٔأعتُتج  ص طفي

     Bridge to Success – A. Bk – Page 38 قبعًيثحث ػٍ طبحت انغًٕ انشيخ عهطبٌ ثٍ يحًذ ان 00حم انُشبط انثبنث  ص ٔاجت

 األسثؼبء
    Bridge to Success – L. Bk – Page 49 قطبس االتحبد ........................... طفي

 Bridge to Success –A. Bk – Page 39 جًغ يؼهٕيبد ػٍ قطبس االتحبد ......................... ٔاجت

 انخًيظ
   Bridge to Success – L. Bk – Page 50 يالء خبسجيإ .......................... طفي

   Bridge to Success –A. Bk – Page 40 ..................................... ............................... ٔاجت
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 ( د ) السادس4  الصف والشعبةتابع 
 

 انتشثيخ األخالقيخ تًبػيخانذساعبد االج انشيبضيبد انؼهٕو انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 اٌ يقبسٌ ثيٍ انؼُبطش ٔانًشكجبد. 

 اٌ يًيض ثيٍ انًخبنيظ ٔانًحبنيم. 

 اٌ يقبسٌ ثيٍ انًخبنيظ ٔانًشكجبد. 

  ٍأٌ يكتت انُغجخ انًئٕيخ األكجش ي

% فى طٕسِ 0% ٔاألقم يٍ 011

 اػذاد ػششيخ ٔكغٕس .

  انؼششيخ يقبسٌ ٔيشتت انكغٕس ٔاألػذاد

 ٔانُغت انًئٕيخ .

  يٕضح دٔس دٔنخ االيبساد في تقذيى

 انًغبػذاد نشؼٕة انؼبنى

  يقذس دٔس انحكبو انحبنييٍ في تطٕيش

 انذٔنخ ٔثُبء يجتًغ عؼيذ

  يغتُتج يب انًقظٕد ثبنًغؤٔنيخ 

تٕضح تأثيش عهٕكيبد اآلخشيٍ في 

 تقذيش انفشد نزاتّ

 االحذ
 081ّ صتًشيٍ يٕجٓ 084تظُيف انًبدح ص  طفي
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 2انى 0سقى  080تًشيٍ راتى ص حم دنيم االَشطخ ٔاجت

 االثُيٍ
 081تًؤيٍ يٕجّٓ ص 084انؼُبطش ٔانًشكجبد ص  طفي

 04انى  3تًشيٍ راتى يٍ  حم دنيم االَشطخ ٔاجت

 انثالثبء
 088يش انؼهيب صيٓبساد انتفك 081انخهيظ ص  طفي

 084تًشيٍ اضبفى ص حم دنيم االَشطخ ٔاجت

 األسثؼبء
 048تًشيٍ يٕجّٓ ص 082إَاع انًخبنيظ ص  طفي

 8انى  0يٍ  044تًشيٍ راتى ص 088ػًم يطٕيخ ص  ٔاجت

 انخًيظ
 040يٓشاد انتفكيش انؼهيب ص 044حم اعئهخ انذسط ص  طفي

 044تًشيٍ اضبفى ص -------- ٔاجت
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 الخطة االسبوعية
 01/ 11/  8102إلــى         28/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـالسادس4  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

  اٌ يجيٍ دٔس االيبساد في يؤاصسح انذٔل انؼشثيخ

 ٔاالعاليخ

 ى يضًٌٕ انًبدح انًغًٕػخ يحهم انًتؼه 

  يحذد انًتؼهى انخظبئض انؼبيخ نكم يٍ انغيشح انزاتيخ

 ٔانغيشح انغيشيخ يقبسًَب ثيًُٓب
 اإلثشاء:

 انكتبثخ: انكتبثخ في يٕضٕع يٍ اختيبس انطبنت

 انقشاءح: قشاءح قظض يختبسح

 To identify types of extreme sports. 

 To write tips to do extreme sports. 

 To read texts for details. 

 To write about extreme sports. 

Reading : To prepare Anchor – Pages 68 – 
70.  

 theSearch about extreme sports in : Writing
UAE. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 46 اعتًبع )َحٍ ششكبء في انًغؤٔنيخ(  يشاجؼخ في دسط انتطٕع ػجبدح ٔاَتًبء طفي

  Bridge to Success – A. Bk – Page 36 ................................... 01حم انُشبط أػجش ثأعهٕثي  ص ٔاجت

 االثُيٍ
   Bridge to Success – L. Bk – page 47 انغيشح انزاتيخ 00حم انُشبط أَظى يفبْيًي  ص طفي

   Bridge to Success – A. Bk – Page 37 اكتت عيشح راتيخ يهتضُيب ػُبطشْب ٔانهغخ انغهيًخ 04حم انُشبط األٔل ٔانثبَي  ص ٔاجت

 انثالثبء
    Bridge to Success – L. Bk – Page 48 انغيشح انزاتيخ 82حم انُشبط أتأيم ٔأعتُتج  ص طفي

     Bridge to Success – A. Bk – Page 38 عًيثحث ػٍ طبحت انغًٕ انشيخ عهطبٌ ثٍ يحًذ انقب 00حم انُشبط انثبنث  ص ٔاجت

 األسثؼبء
    Bridge to Success – L. Bk – Page 49 قطبس االتحبد ........................... طفي

 Bridge to Success –A. Bk – Page 39 جًغ يؼهٕيبد ػٍ قطبس االتحبد ......................... ٔاجت

 انخًيظ
   Bridge to Success – L. Bk – Page 50 يالء خبسجيإ .......................... طفي

   Bridge to Success –A. Bk – Page 40 ..................................... ............................... ٔاجت
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 ( هـ ) السادس4 الصف والشعبةتابع 
 

 انتشثيخ األخالقيخ بػيخانذساعبد االجتً انشيبضيبد انؼهٕو انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 اٌ يقبسٌ ثيٍ انؼُبطش ٔانًشكجبد. 

 اٌ يًيض ثيٍ انًخبنيظ ٔانًحبنيم. 

 اٌ يقبسٌ ثيٍ انًخبنيظ ٔانًشكجبد. 

  ٍأٌ يكتت انُغجخ انًئٕيخ األكجش ي

% فى طٕسِ 0% ٔاألقم يٍ 011

 اػذاد ػششيخ ٔكغٕس .

 ؼششيخ يقبسٌ ٔيشتت انكغٕس ٔاألػذاد ان

 ٔانُغت انًئٕيخ .

  يٕضح دٔس دٔنخ االيبساد في تقذيى

 انًغبػذاد نشؼٕة انؼبنى

  يقذس دٔس انحكبو انحبنييٍ في تطٕيش

 انذٔنخ ٔثُبء يجتًغ عؼيذ

  يغتُتج يب انًقظٕد ثبنًغؤٔنيخ 

تٕضح تأثيش عهٕكيبد اآلخشيٍ في 

 تقذيش انفشد نزاتّ

 االحذ
 081صتًشيٍ يٕجّٓ  084تظُيف انًبدح ص  طفي
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 2انى 0سقى  080تًشيٍ راتى ص حم دنيم االَشطخ ٔاجت

 االثُيٍ
 081تًؤيٍ يٕجّٓ ص 084انؼُبطش ٔانًشكجبد ص  طفي

 04انى  3تًشيٍ راتى يٍ  حم دنيم االَشطخ ٔاجت

 انثالثبء
 088انؼهيب ص يٓبساد انتفكيش 081انخهيظ ص  طفي

 084تًشيٍ اضبفى ص حم دنيم االَشطخ ٔاجت

 األسثؼبء
 048تًشيٍ يٕجّٓ ص 082إَاع انًخبنيظ ص  طفي

 8انى  0يٍ  044تًشيٍ راتى ص 088ػًم يطٕيخ ص  ٔاجت

 انخًيظ
 040يٓشاد انتفكيش انؼهيب ص 044حم اعئهخ انذسط ص  طفي

 044تًشيٍ اضبفى ص -------- ٔاجت
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 الخطة االسبوعية
 01/ 11/  8102إلــى         28/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) و السادس4  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

  اٌ يجيٍ دٔس االيبساد في يؤاصسح انذٔل انؼشثيخ

 ٔاالعاليخ

  يضًٌٕ انًبدح انًغًٕػخ يحهم انًتؼهى 

  يحذد انًتؼهى انخظبئض انؼبيخ نكم يٍ انغيشح انزاتيخ

 ٔانغيشح انغيشيخ يقبسًَب ثيًُٓب
 اإلثشاء:

 انكتبثخ: انكتبثخ في يٕضٕع يٍ اختيبس انطبنت

 انقشاءح: قشاءح قظض يختبسح

 To identify types of extreme sports. 

 To write tips to do extreme sports. 

 To read texts for details. 

 To write about extreme sports. 

Reading : To prepare Anchor – Pages 68 – 
70.  

 theSearch about extreme sports in : Writing
UAE. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 46 اعتًبع )َحٍ ششكبء في انًغؤٔنيخ(  يشاجؼخ في دسط انتطٕع ػجبدح ٔاَتًبء طفي

  Bridge to Success – A. Bk – Page 36 ................................... 01حم انُشبط أػجش ثأعهٕثي  ص ٔاجت

 االثُيٍ
   Bridge to Success – L. Bk – page 47 انغيشح انزاتيخ 00حم انُشبط أَظى يفبْيًي  ص طفي

   Bridge to Success – A. Bk – Page 37 اكتت عيشح راتيخ يهتضُيب ػُبطشْب ٔانهغخ انغهيًخ 04حم انُشبط األٔل ٔانثبَي  ص ٔاجت

 انثالثبء
    Bridge to Success – L. Bk – Page 48 انغيشح انزاتيخ 82حم انُشبط أتأيم ٔأعتُتج  ص طفي

     Bridge to Success – A. Bk – Page 38 يثحث ػٍ طبحت انغًٕ انشيخ عهطبٌ ثٍ يحًذ انقبعً 00حم انُشبط انثبنث  ص ٔاجت

 األسثؼبء
    Bridge to Success – L. Bk – Page 49 قطبس االتحبد ........................... طفي

 Bridge to Success –A. Bk – Page 39 جًغ يؼهٕيبد ػٍ قطبس االتحبد ......................... ٔاجت

 انخًيظ
   Bridge to Success – L. Bk – Page 50 يالء خبسجيإ .......................... طفي

   Bridge to Success –A. Bk – Page 40 ..................................... ............................... ٔاجت
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 ( و ) السادس4  الصف والشعبةتابع 
 

 انتشثيخ األخالقيخ يخانذساعبد االجتًبػ انشيبضيبد انؼهٕو انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 اٌ يقبسٌ ثيٍ انؼُبطش ٔانًشكجبد. 

 اٌ يًيض ثيٍ انًخبنيظ ٔانًحبنيم. 

 اٌ يقبسٌ ثيٍ انًخبنيظ ٔانًشكجبد. 

  ٍأٌ يكتت انُغجخ انًئٕيخ األكجش ي

% فى طٕسِ 0% ٔاألقم يٍ 011

 اػذاد ػششيخ ٔكغٕس .

 شيخ يقبسٌ ٔيشتت انكغٕس ٔاألػذاد انؼش

 ٔانُغت انًئٕيخ .

  يٕضح دٔس دٔنخ االيبساد في تقذيى

 انًغبػذاد نشؼٕة انؼبنى

  يقذس دٔس انحكبو انحبنييٍ في تطٕيش

 انذٔنخ ٔثُبء يجتًغ عؼيذ

  يغتُتج يب انًقظٕد ثبنًغؤٔنيخ 

تٕضح تأثيش عهٕكيبد اآلخشيٍ في 

 تقذيش انفشد نزاتّ

 االحذ
 081تًشيٍ يٕجّٓ ص 084تظُيف انًبدح ص  طفي
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 2انى 0سقى  080تًشيٍ راتى ص حم دنيم االَشطخ ٔاجت

 االثُيٍ
 081تًؤيٍ يٕجّٓ ص 084انؼُبطش ٔانًشكجبد ص  طفي

 04انى  3تًشيٍ راتى يٍ  حم دنيم االَشطخ ٔاجت

 انثالثبء
 088نؼهيب صيٓبساد انتفكيش ا 081انخهيظ ص  طفي

 084تًشيٍ اضبفى ص حم دنيم االَشطخ ٔاجت

 األسثؼبء
 048تًشيٍ يٕجّٓ ص 082إَاع انًخبنيظ ص  طفي

 8انى  0يٍ  044تًشيٍ راتى ص 088ػًم يطٕيخ ص  ٔاجت

 انخًيظ
 040يٓشاد انتفكيش انؼهيب ص 044حم اعئهخ انذسط ص  طفي

 044تًشيٍ اضبفى ص -------- ٔاجت
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 الخطة االسبوعية
 01/ 11/  8102إلــى         28/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز السادس4  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

  اٌ يجيٍ دٔس االيبساد في يؤاصسح انذٔل انؼشثيخ

 ٔاالعاليخ

 انًبدح انًغًٕػخ يحهم انًتؼهى يض ًٌٕ 

  يحذد انًتؼهى انخظبئض انؼبيخ نكم يٍ انغيشح انزاتيخ

 ٔانغيشح انغيشيخ يقبسًَب ثيًُٓب
 اإلثشاء:

 انكتبثخ: انكتبثخ في يٕضٕع يٍ اختيبس انطبنت

 انقشاءح: قشاءح قظض يختبسح

 To identify types of extreme sports. 

 To write tips to do extreme sports. 

 To read texts for details. 

 To write about extreme sports. 

Reading : To prepare Anchor – Pages 68 – 
70.  

 theSearch about extreme sports in : Writing
UAE. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 46 اعتًبع )َحٍ ششكبء في انًغؤٔنيخ(  يشاجؼخ في دسط انتطٕع ػجبدح ٔاَتًبء طفي

  Bridge to Success – A. Bk – Page 36 ................................... 01حم انُشبط أػجش ثأعهٕثي  ص ٔاجت

 االثُيٍ
   Bridge to Success – L. Bk – page 47 انغيشح انزاتيخ 00حم انُشبط أَظى يفبْيًي  ص طفي

   Bridge to Success – A. Bk – Page 37 كتت عيشح راتيخ يهتضُيب ػُبطشْب ٔانهغخ انغهيًخا 04حم انُشبط األٔل ٔانثبَي  ص ٔاجت

 انثالثبء
    Bridge to Success – L. Bk – Page 48 انغيشح انزاتيخ 82حم انُشبط أتأيم ٔأعتُتج  ص طفي

     Bridge to Success – A. Bk – Page 38 ثحث ػٍ طبحت انغًٕ انشيخ عهطبٌ ثٍ يحًذ انقبعًي 00حم انُشبط انثبنث  ص ٔاجت

 األسثؼبء
    Bridge to Success – L. Bk – Page 49 قطبس االتحبد ........................... طفي

 Bridge to Success –A. Bk – Page 39 جًغ يؼهٕيبد ػٍ قطبس االتحبد ......................... ٔاجت

 انخًيظ
   Bridge to Success – L. Bk – Page 50 يالء خبسجيإ .......................... طفي

   Bridge to Success –A. Bk – Page 40 ..................................... ............................... ٔاجت
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 ( ز ) السادس4 الصف والشعبةتابع 
 

 انتشثيخ األخالقيخ انذساعبد االجتًبػيخ انشيبضيبد انؼهٕو انًبدح

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 اٌ يقبسٌ ثيٍ انؼُبطش ٔانًشكجبد. 

 اٌ يًيض ثيٍ انًخبنيظ ٔانًحبنيم. 

 اٌ يقبسٌ ثيٍ انًخبنيظ ٔانًشكجبد. 

  ٍأٌ يكتت انُغجخ انًئٕيخ األكجش ي

% فى طٕسِ 0% ٔاألقم يٍ 011

 اػذاد ػششيخ ٔكغٕس .

 خ يقبسٌ ٔيشتت انكغٕس ٔاألػذاد انؼششي

 ٔانُغت انًئٕيخ .

  يٕضح دٔس دٔنخ االيبساد في تقذيى

 انًغبػذاد نشؼٕة انؼبنى

  يقذس دٔس انحكبو انحبنييٍ في تطٕيش

 انذٔنخ ٔثُبء يجتًغ عؼيذ

  يغتُتج يب انًقظٕد ثبنًغؤٔنيخ 

تٕضح تأثيش عهٕكيبد اآلخشيٍ في 

 تقذيش انفشد نزاتّ

 االحذ
 081تًشيٍ يٕجّٓ ص 084تظُيف انًبدح ص  طفي
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 2انى 0سقى  080تًشيٍ راتى ص حم دنيم االَشطخ ٔاجت

 االثُيٍ
 081تًؤيٍ يٕجّٓ ص 084انؼُبطش ٔانًشكجبد ص  طفي

 04انى  3تًشيٍ راتى يٍ  حم دنيم االَشطخ ٔاجت

 انثالثبء
 088هيب صيٓبساد انتفكيش انؼ 081انخهيظ ص  طفي

 084تًشيٍ اضبفى ص حم دنيم االَشطخ ٔاجت

 األسثؼبء
 048تًشيٍ يٕجّٓ ص 082إَاع انًخبنيظ ص  طفي

 8انى  0يٍ  044تًشيٍ راتى ص 088ػًم يطٕيخ ص  ٔاجت

 انخًيظ
 040يٓشاد انتفكيش انؼهيب ص 044حم اعئهخ انذسط ص  طفي

 044تًشيٍ اضبفى ص -------- ٔاجت

  
 


