
QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية
    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن                ( أ )  الخامس الـــــصــف   

  English انهغخ انعرثيخ انترثيخ االصالييخ انًبدح

 َٕاتج انتعهى

 انيٕو

 

 تٕضيخ يفٕٓو انقهقهخ 

 أٌ يًيز ثيٍ إَٔاع انقهقهخ 

 

 جذيذح ٔتفضير يعبَيٓب تذذيذ انًفرداد ان

 قراءح انُض األدثي 

 نهُض انًقرٔء  يهخضتقذيى 

 To identify the different free-time activities. 

 To write solution to the problems of free-

time activities. 

 To read texts for details. 

 To write a paragraph about the best free-

time activities. 

 االدذ
       Bridge to Success- Unit 6. L. Bk -  Page 89 كتبة انطبنت .....قراءح قظخ ) الدريخ دٌٔ يضؤٔنيخ ( قراءح انذرس ٔ يُبقشتّ طفي

      Bridge to Success- Unit 6 – A. Bk – Page 68  71 – 71كتبة انطبنت ..... فضر انًفرداد ص  (721دم أصئهخ انكتبة ص) ٔاجت

 االثُيٍ
      Bridge to Success – Unit 6 – L. Bk – Page 91 كًبل قراءح انقظخ ) الدريخ دٌٔ يضؤٔنيخ(إكتبة انطبنت ....   طفي

 -----  ٔاجت
Bridge to Success – Unit 6 – A. Bk – Page 69       

 

 انثالثبء
  77كتبة انُشبط...... دم ص  (721دم أصئهخ انكتبة ص) طفي

Bridge to Success – L. Bk – Dictation – Page 89        

       

        Bridge to Success – A. Bk – Dictation – Page 89  71كتبة انُشبط ..... دم ص  (721دم أصئهخ انكتبة ص) ٔاجت

 االرثعبء
  طفي

  71كتبة انُشبط ...... دم ص 

 
Bridge to Success – Unit 6 – L. Bk – Pages 92 – 93     

     Bridge to Success – Unit 6 – A. Bk – Pages 70 – 71  72كتبة انُشبط ......دم ص   ٔاجت

ا

 نخًيش

   Bridge to Success – Unit 6 – L. Bk – Pages 94- 95 اإليالء ) قطعخ خبرجيخ(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          طفي

     Bridge to Success- Unit 6 – A. Bk – Pages 72 – 73  (711دم أصئهخ انكتبة ص) ٔاجت
 



QM-119-F3 

 انترثيخ االخالقيخ  انذراصبد االجتًبعيخ  انريبضيبد انعهٕو انًبدح

 َٕاتج انتعهى            

 

 ٕو        اني

 يظُف انعُبطر 

 يتعرف يبْي انفهزاد 

 يكتت انطبنت انتعبثير انعذديخ

 ذ انطبنت قيًخ انتعبثير انعذديخيٕج

  يضتكشف انطبنت انًُظ

  يشرح انخظبئض انطجيعيخ

نذٔل يجهش انتعبٌٔ انخهيجي 

–)انًٕقع انجغرافي 

 انًُبر(–انتضبريش 

  ّيذذد أْى يضؤٔنيبت

تجبِ َفضّ ٔأصرتخ 

 ٔيذرصتخ.

 االدذ

 111كتبثخ انتعبثير انعذديخ  طـ يكَٕبد انًبدح طفي
تذذيذ انًٕقع انًكبَي نذٔل يجهش 

 انتعبٌٔ انخهيجي.

 عًم ثطبقخ ثٓب أْى يضؤٔنيبتك 

 تجبِ َفضك

 111كتبة انطبنت  طـ  211( ص 7دم صؤال ) ٔاجت
فضر أًْيخ يٕقع دٔل يجهش انتعبٌٔ 

 انخهيجي .

 عًم ثطبقخ ثٓب أْى يضؤٔنيبتك

 تجبِ يذرصتك.

 االثُيٍ

   111ايجبد قيًخ انتعبثير  طـ كيفيخ تظُيف انعُبطر طفي

   177كتبة انطبنت طـ 211( ص 1دم صؤال ) ٔاجت

 انثالثبء

   171فٓى انتعبثير طـ  (211دم أصئهخ انًراجعخ ص ) طفي

 (211دم أصئهخ انًراجعخ ص ) ٔاجت

 117نثبَي طـدقبئق انذرس االٔل ٔا 71اختجبر قظير نًذح 

 (112انى 

 171كتبة انطبنت طـ

  

 االرثعبء

   127اَشبء االًَبط طـ يبْي انفهزاد طفي

   121كتبة انطبنت طـ 211( ص 7دم صؤال ) ٔاجت

 انخًيش
   125االًَبط طـ اصتخذايبد انفهزاد طفي

   121كتبة انطبنت طـ 211( ص 2دم صؤال ) ٔاجت

 



QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية
    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن                ( ب)  الخامس  ـصــفالــــ   

  English انهغخ انعرثيخ انترثيخ االصالييخ انًبدح

 َٕاتج انتعهى

 انيٕو

 

 تٕضيخ يفٕٓو انقهقهخ 

 أٌ يًيز ثيٍ إَٔاع انقهقهخ 

 

 تذذيذ انًفرداد انجذيذح ٔتفضير يعبَيٓب 

 انُض األدثي  قراءح

 تقذيى يهخض نهُض انًقرٔء 

 To identify the different free-time activities. 

 To write solution to the problems of free-

time activities. 

 To read texts for details. 

 To write a paragraph about the best free-

time activities. 

 االدذ
       Bridge to Success- Unit 6. L. Bk -  Page 89 كتبة انطبنت .....قراءح قظخ ) الدريخ دٌٔ يضؤٔنيخ ( يُبقشتّقراءح انذرس ٔ  طفي

      Bridge to Success- Unit 6 – A. Bk – Page 68  71 – 71كتبة انطبنت ..... فضر انًفرداد ص  (721دم أصئهخ انكتبة ص) ٔاجت

 االثُيٍ
      Bridge to Success – Unit 6 – L. Bk – Page 91 كًبل قراءح انقظخ ) الدريخ دٌٔ يضؤٔنيخ(إ... كتبة انطبنت .  طفي

 -----  ٔاجت
Bridge to Success – Unit 6 – A. Bk – Page 69       

 

 انثالثبء
  77كتبة انُشبط...... دم ص  (721دم أصئهخ انكتبة ص) طفي

Bridge to Success – L. Bk – Dictation – Page 89        

       

        Bridge to Success – A. Bk – Dictation – Page 89  71كتبة انُشبط ..... دم ص  (721دم أصئهخ انكتبة ص) ٔاجت

 االرثعبء
  طفي

  71كتبة انُشبط ...... دم ص 

 
Bridge to Success – Unit 6 – L. Bk – Pages 92 – 93     

     Bridge to Success – Unit 6 – A. Bk – Pages 70 – 71  72ُشبط ......دم ص كتبة ان  ٔاجت

ا

 نخًيش

   Bridge to Success – Unit 6 – L. Bk – Pages 94- 95 اإليالء ) قطعخ خبرجيخ(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          طفي

     Bridge to Success- Unit 6 – A. Bk – Pages 72 – 73  (711دم أصئهخ انكتبة ص) ٔاجت
 



QM-119-F3 

 انترثيخ االخالقيخ  انذراصبد االجتًبعيخ  انريبضيبد انعهٕو انًبدح

 َٕاتج انتعهى            

 

 ٕو        اني

 يظُف انعُبطر 

 يتعرف يبْي انفهزاد 

 يكتت انطبنت انتعبثير انعذديخ

 يٕجذ انطبنت قيًخ انتعبثير انعذديخ

  يضتكشف انطبنت انًُظ

  يشرح انخظبئض انطجيعيخ

نذٔل يجهش انتعبٌٔ انخهيجي 

–)انًٕقع انجغرافي 

 انًُبر(–انتضبريش 

  ّيذذد أْى يضؤٔنيبت

تجبِ َفضّ ٔأصرتخ 

 ٔيذرصتخ.

 االدذ

 111كتبثخ انتعبثير انعذديخ  طـ يكَٕبد انًبدح طفي
تذذيذ انًٕقع انًكبَي نذٔل يجهش 

 انتعبٌٔ انخهيجي.

 عًم ثطبقخ ثٓب أْى يضؤٔنيبتك 

 تجبِ َفضك

 111كتبة انطبنت  طـ  211( ص 7دم صؤال ) ٔاجت
فضر أًْيخ يٕقع دٔل يجهش انتعبٌٔ 

 انخهيجي .

 عًم ثطبقخ ثٓب أْى يضؤٔنيبتك

 تجبِ يذرصتك.

 االثُيٍ

   111ايجبد قيًخ انتعبثير  طـ كيفيخ تظُيف انعُبطر طفي

   177كتبة انطبنت طـ 211( ص 1دم صؤال ) ٔاجت

 انثالثبء

   171فٓى انتعبثير طـ  (211دم أصئهخ انًراجعخ ص ) طفي

 (211دم أصئهخ انًراجعخ ص ) ٔاجت

 117نثبَي طـدقبئق انذرس االٔل ٔا 71اختجبر قظير نًذح 

 (112انى 

 171كتبة انطبنت طـ

  

 االرثعبء

   127اَشبء االًَبط طـ يبْي انفهزاد طفي

   121كتبة انطبنت طـ 211( ص 7دم صؤال ) ٔاجت

 انخًيش
   125االًَبط طـ اصتخذايبد انفهزاد طفي

   121كتبة انطبنت طـ 211( ص 2دم صؤال ) ٔاجت

 



QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية
    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن                ( ج)  الخامس  ـصــفالــــ   

  English انهغخ انعرثيخ انترثيخ االصالييخ انًبدح

 َٕاتج انتعهى

 انيٕو

 

 تٕضيخ يفٕٓو انقهقهخ 

 أٌ يًيز ثيٍ إَٔاع انقهقهخ 

 

 تذذيذ انًفرداد انجذيذح ٔتفضير يعبَيٓب 

 انُض األدثي  قراءح

 تقذيى يهخض نهُض انًقرٔء 

 To identify the different free-time activities. 

 To write solution to the problems of free-

time activities. 

 To read texts for details. 

 To write a paragraph about the best free-

time activities. 

 االدذ
       Bridge to Success- Unit 6. L. Bk -  Page 89 كتبة انطبنت .....قراءح قظخ ) الدريخ دٌٔ يضؤٔنيخ ( يُبقشتّقراءح انذرس ٔ  طفي

      Bridge to Success- Unit 6 – A. Bk – Page 68  71 – 71كتبة انطبنت ..... فضر انًفرداد ص  (721دم أصئهخ انكتبة ص) ٔاجت

 االثُيٍ
      Bridge to Success – Unit 6 – L. Bk – Page 91 كًبل قراءح انقظخ ) الدريخ دٌٔ يضؤٔنيخ(إ... كتبة انطبنت .  طفي

 -----  ٔاجت
Bridge to Success – Unit 6 – A. Bk – Page 69       

 

 انثالثبء
  77كتبة انُشبط...... دم ص  (721دم أصئهخ انكتبة ص) طفي

Bridge to Success – L. Bk – Dictation – Page 89        

       

        Bridge to Success – A. Bk – Dictation – Page 89  71كتبة انُشبط ..... دم ص  (721دم أصئهخ انكتبة ص) ٔاجت

 االرثعبء
  طفي

  71كتبة انُشبط ...... دم ص 

 
Bridge to Success – Unit 6 – L. Bk – Pages 92 – 93     

     Bridge to Success – Unit 6 – A. Bk – Pages 70 – 71  72ُشبط ......دم ص كتبة ان  ٔاجت

ا

 نخًيش

   Bridge to Success – Unit 6 – L. Bk – Pages 94- 95 اإليالء ) قطعخ خبرجيخ(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          طفي

     Bridge to Success- Unit 6 – A. Bk – Pages 72 – 73  (711دم أصئهخ انكتبة ص) ٔاجت
 



QM-119-F3 

 انترثيخ االخالقيخ  انذراصبد االجتًبعيخ  انريبضيبد انعهٕو انًبدح

 َٕاتج انتعهى            

 

 ٕو        اني

 يظُف انعُبطر 

 يتعرف يبْي انفهزاد 

 يكتت انطبنت انتعبثير انعذديخ

 يٕجذ انطبنت قيًخ انتعبثير انعذديخ

  يضتكشف انطبنت انًُظ

  يشرح انخظبئض انطجيعيخ

نذٔل يجهش انتعبٌٔ انخهيجي 

–)انًٕقع انجغرافي 

 انًُبر(–انتضبريش 

  ّيذذد أْى يضؤٔنيبت

تجبِ َفضّ ٔأصرتخ 

 ٔيذرصتخ.

 االدذ

 111كتبثخ انتعبثير انعذديخ  طـ يكَٕبد انًبدح طفي
تذذيذ انًٕقع انًكبَي نذٔل يجهش 

 انتعبٌٔ انخهيجي.

 عًم ثطبقخ ثٓب أْى يضؤٔنيبتك 

 تجبِ َفضك

 111كتبة انطبنت  طـ  211( ص 7دم صؤال ) ٔاجت
فضر أًْيخ يٕقع دٔل يجهش انتعبٌٔ 

 انخهيجي .

 عًم ثطبقخ ثٓب أْى يضؤٔنيبتك

 تجبِ يذرصتك.

 االثُيٍ

   111ايجبد قيًخ انتعبثير  طـ كيفيخ تظُيف انعُبطر طفي

   177كتبة انطبنت طـ 211( ص 1دم صؤال ) ٔاجت

 انثالثبء

   171فٓى انتعبثير طـ  (211دم أصئهخ انًراجعخ ص ) طفي

 (211دم أصئهخ انًراجعخ ص ) ٔاجت

 117نثبَي طـدقبئق انذرس االٔل ٔا 71اختجبر قظير نًذح 

 (112انى 

 171كتبة انطبنت طـ

  

 االرثعبء

   127اَشبء االًَبط طـ يبْي انفهزاد طفي

   121كتبة انطبنت طـ 211( ص 7دم صؤال ) ٔاجت

 انخًيش
   125االًَبط طـ اصتخذايبد انفهزاد طفي

   121كتبة انطبنت طـ 211( ص 2دم صؤال ) ٔاجت

 



QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية
    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن                ( د)  الخامس  ـصــفالــــ   

  English انهغخ انعرثيخ انترثيخ االصالييخ انًبدح

 َٕاتج انتعهى

 انيٕو

 

 تٕضيخ يفٕٓو انقهقهخ 

 أٌ يًيز ثيٍ إَٔاع انقهقهخ 

 

 تذذيذ انًفرداد انجذيذح ٔتفضير يعبَيٓب 

 انُض األدثي  قراءح

 تقذيى يهخض نهُض انًقرٔء 

 To identify the different free-time activities. 

 To write solution to the problems of free-

time activities. 

 To read texts for details. 

 To write a paragraph about the best free-

time activities. 

 االدذ
       Bridge to Success- Unit 6. L. Bk -  Page 89 كتبة انطبنت .....قراءح قظخ ) الدريخ دٌٔ يضؤٔنيخ ( يُبقشتّقراءح انذرس ٔ  طفي

      Bridge to Success- Unit 6 – A. Bk – Page 68  71 – 71كتبة انطبنت ..... فضر انًفرداد ص  (721دم أصئهخ انكتبة ص) ٔاجت

 االثُيٍ
      Bridge to Success – Unit 6 – L. Bk – Page 91 كًبل قراءح انقظخ ) الدريخ دٌٔ يضؤٔنيخ(إ... كتبة انطبنت .  طفي

 -----  ٔاجت
Bridge to Success – Unit 6 – A. Bk – Page 69       

 

 انثالثبء
  77كتبة انُشبط...... دم ص  (721دم أصئهخ انكتبة ص) طفي

Bridge to Success – L. Bk – Dictation – Page 89        

       

        Bridge to Success – A. Bk – Dictation – Page 89  71كتبة انُشبط ..... دم ص  (721دم أصئهخ انكتبة ص) ٔاجت

 االرثعبء
  طفي

  71كتبة انُشبط ...... دم ص 

 
Bridge to Success – Unit 6 – L. Bk – Pages 92 – 93     

     Bridge to Success – Unit 6 – A. Bk – Pages 70 – 71  72ُشبط ......دم ص كتبة ان  ٔاجت

ا

 نخًيش

   Bridge to Success – Unit 6 – L. Bk – Pages 94- 95 اإليالء ) قطعخ خبرجيخ(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          طفي

     Bridge to Success- Unit 6 – A. Bk – Pages 72 – 73  (711دم أصئهخ انكتبة ص) ٔاجت
 



QM-119-F3 

 انترثيخ االخالقيخ  انذراصبد االجتًبعيخ  انريبضيبد انعهٕو انًبدح

 َٕاتج انتعهى            

 

 ٕو        اني

 يظُف انعُبطر 

 يتعرف يبْي انفهزاد 

 يكتت انطبنت انتعبثير انعذديخ

 يٕجذ انطبنت قيًخ انتعبثير انعذديخ

  يضتكشف انطبنت انًُظ

  يشرح انخظبئض انطجيعيخ

نذٔل يجهش انتعبٌٔ انخهيجي 

–)انًٕقع انجغرافي 

 انًُبر(–انتضبريش 

  ّيذذد أْى يضؤٔنيبت

تجبِ َفضّ ٔأصرتخ 

 ٔيذرصتخ.

 االدذ

 111كتبثخ انتعبثير انعذديخ  طـ يكَٕبد انًبدح طفي
تذذيذ انًٕقع انًكبَي نذٔل يجهش 

 انتعبٌٔ انخهيجي.

 عًم ثطبقخ ثٓب أْى يضؤٔنيبتك 

 تجبِ َفضك

 111كتبة انطبنت  طـ  211( ص 7دم صؤال ) ٔاجت
فضر أًْيخ يٕقع دٔل يجهش انتعبٌٔ 

 انخهيجي .

 عًم ثطبقخ ثٓب أْى يضؤٔنيبتك

 تجبِ يذرصتك.

 االثُيٍ

   111ايجبد قيًخ انتعبثير  طـ كيفيخ تظُيف انعُبطر طفي

   177كتبة انطبنت طـ 211( ص 1دم صؤال ) ٔاجت

 انثالثبء

   171فٓى انتعبثير طـ  (211دم أصئهخ انًراجعخ ص ) طفي

 (211دم أصئهخ انًراجعخ ص ) ٔاجت

 117نثبَي طـدقبئق انذرس االٔل ٔا 71اختجبر قظير نًذح 

 (112انى 

 171كتبة انطبنت طـ

  

 االرثعبء

   127اَشبء االًَبط طـ يبْي انفهزاد طفي

   121كتبة انطبنت طـ 211( ص 7دم صؤال ) ٔاجت

 انخًيش
   125االًَبط طـ اصتخذايبد انفهزاد طفي

   121كتبة انطبنت طـ 211( ص 2دم صؤال ) ٔاجت

 



QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية
    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن                ( هـ)  الخامس  ـصــفالــــ   

  English انهغخ انعرثيخ انترثيخ االصالييخ انًبدح

 َٕاتج انتعهى

 انيٕو

 

 تٕضيخ يفٕٓو انقهقهخ 

 أٌ يًيز ثيٍ إَٔاع انقهقهخ 

 

 تذذيذ انًفرداد انجذيذح ٔتفضير يعبَيٓب 

 ح انُض األدثي قراء

 تقذيى يهخض نهُض انًقرٔء 

 To identify the different free-time activities. 

 To write solution to the problems of free-

time activities. 

 To read texts for details. 

 To write a paragraph about the best free-

time activities. 

 االدذ
       Bridge to Success- Unit 6. L. Bk -  Page 89 كتبة انطبنت .....قراءح قظخ ) الدريخ دٌٔ يضؤٔنيخ ( يُبقشتّ قراءح انذرس ٔ طفي

      Bridge to Success- Unit 6 – A. Bk – Page 68  71 – 71كتبة انطبنت ..... فضر انًفرداد ص  (721دم أصئهخ انكتبة ص) ٔاجت

 االثُيٍ
      Bridge to Success – Unit 6 – L. Bk – Page 91 كًبل قراءح انقظخ ) الدريخ دٌٔ يضؤٔنيخ(إ.... كتبة انطبنت   طفي

 -----  ٔاجت
Bridge to Success – Unit 6 – A. Bk – Page 69       

 

 انثالثبء
  77كتبة انُشبط...... دم ص  (721دم أصئهخ انكتبة ص) طفي

Bridge to Success – L. Bk – Dictation – Page 89        

       

        Bridge to Success – A. Bk – Dictation – Page 89  71كتبة انُشبط ..... دم ص  (721دم أصئهخ انكتبة ص) ٔاجت

 االرثعبء
  طفي

  71كتبة انُشبط ...... دم ص 

 
Bridge to Success – Unit 6 – L. Bk – Pages 92 – 93     

     Bridge to Success – Unit 6 – A. Bk – Pages 70 – 71  72نُشبط ......دم ص كتبة ا  ٔاجت

ا

 نخًيش

   Bridge to Success – Unit 6 – L. Bk – Pages 94- 95 اإليالء ) قطعخ خبرجيخ(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          طفي

     Bridge to Success- Unit 6 – A. Bk – Pages 72 – 73  (711دم أصئهخ انكتبة ص) ٔاجت
 



QM-119-F3 

 انترثيخ االخالقيخ  انذراصبد االجتًبعيخ  انريبضيبد انعهٕو انًبدح

 َٕاتج انتعهى            

 

 ٕو        اني

 يظُف انعُبطر 

 يتعرف يبْي انفهزاد 

 يكتت انطبنت انتعبثير انعذديخ

 يٕجذ انطبنت قيًخ انتعبثير انعذديخ

  يضتكشف انطبنت انًُظ

  يشرح انخظبئض انطجيعيخ

نذٔل يجهش انتعبٌٔ انخهيجي 

–)انًٕقع انجغرافي 

 انًُبر(–انتضبريش 

  ّيذذد أْى يضؤٔنيبت

تجبِ َفضّ ٔأصرتخ 

 ٔيذرصتخ.

 االدذ

 111كتبثخ انتعبثير انعذديخ  طـ يكَٕبد انًبدح طفي
تذذيذ انًٕقع انًكبَي نذٔل يجهش 

 انتعبٌٔ انخهيجي.

 عًم ثطبقخ ثٓب أْى يضؤٔنيبتك 

 تجبِ َفضك

 111كتبة انطبنت  طـ  211( ص 7دم صؤال ) ٔاجت
فضر أًْيخ يٕقع دٔل يجهش انتعبٌٔ 

 انخهيجي .

 عًم ثطبقخ ثٓب أْى يضؤٔنيبتك

 تجبِ يذرصتك.

 االثُيٍ

   111ايجبد قيًخ انتعبثير  طـ كيفيخ تظُيف انعُبطر طفي

   177كتبة انطبنت طـ 211( ص 1دم صؤال ) ٔاجت

 انثالثبء

   171فٓى انتعبثير طـ  (211دم أصئهخ انًراجعخ ص ) طفي

 (211دم أصئهخ انًراجعخ ص ) ٔاجت

 117نثبَي طـدقبئق انذرس االٔل ٔا 71اختجبر قظير نًذح 

 (112انى 

 171كتبة انطبنت طـ

  

 االرثعبء

   127اَشبء االًَبط طـ يبْي انفهزاد طفي

   121كتبة انطبنت طـ 211( ص 7دم صؤال ) ٔاجت

 انخًيش
   125االًَبط طـ اصتخذايبد انفهزاد طفي

   121كتبة انطبنت طـ 211( ص 2دم صؤال ) ٔاجت

 



QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية
    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن                ( و)  الخامس  ـصــفالــــ   

  English انهغخ انعرثيخ انترثيخ االصالييخ انًبدح

 َٕاتج انتعهى

 انيٕو

 

 تٕضيخ يفٕٓو انقهقهخ 

 أٌ يًيز ثيٍ إَٔاع انقهقهخ 

 

 تذذيذ انًفرداد انجذيذح ٔتفضير يعبَيٓب 

 انُض األدثي  قراءح

 تقذيى يهخض نهُض انًقرٔء 

 To identify the different free-time activities. 

 To write solution to the problems of free-

time activities. 

 To read texts for details. 

 To write a paragraph about the best free-

time activities. 

 االدذ
       Bridge to Success- Unit 6. L. Bk -  Page 89 كتبة انطبنت .....قراءح قظخ ) الدريخ دٌٔ يضؤٔنيخ ( يُبقشتّقراءح انذرس ٔ  طفي

      Bridge to Success- Unit 6 – A. Bk – Page 68  71 – 71كتبة انطبنت ..... فضر انًفرداد ص  (721دم أصئهخ انكتبة ص) ٔاجت

 االثُيٍ
      Bridge to Success – Unit 6 – L. Bk – Page 91 كًبل قراءح انقظخ ) الدريخ دٌٔ يضؤٔنيخ(إ... كتبة انطبنت .  طفي

 -----  ٔاجت
Bridge to Success – Unit 6 – A. Bk – Page 69       

 

 انثالثبء
  77كتبة انُشبط...... دم ص  (721دم أصئهخ انكتبة ص) طفي

Bridge to Success – L. Bk – Dictation – Page 89        

       

        Bridge to Success – A. Bk – Dictation – Page 89  71كتبة انُشبط ..... دم ص  (721دم أصئهخ انكتبة ص) ٔاجت

 االرثعبء
  طفي

  71كتبة انُشبط ...... دم ص 

 
Bridge to Success – Unit 6 – L. Bk – Pages 92 – 93     

     Bridge to Success – Unit 6 – A. Bk – Pages 70 – 71  72ُشبط ......دم ص كتبة ان  ٔاجت

ا

 نخًيش

   Bridge to Success – Unit 6 – L. Bk – Pages 94- 95 اإليالء ) قطعخ خبرجيخ(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          طفي

     Bridge to Success- Unit 6 – A. Bk – Pages 72 – 73  (711دم أصئهخ انكتبة ص) ٔاجت
 



QM-119-F3 

 انترثيخ االخالقيخ  انذراصبد االجتًبعيخ  انريبضيبد انعهٕو انًبدح

 َٕاتج انتعهى            

 

 انيٕو        

 يظُف انعُبطر 

 يتعرف يبْي انفهزاد 

 يكتت انطبنت انتعبثير انعذديخ

 يٕجذ انطبنت قيًخ انتعبثير انعذديخ

  انطبنت انًُظ يضتكشف

  يشرح انخظبئض انطجيعيخ

نذٔل يجهش انتعبٌٔ انخهيجي 

–)انًٕقع انجغرافي 

 انًُبر(–انتضبريش 

  ّيذذد أْى يضؤٔنيبت

تجبِ َفضّ ٔأصرتخ 

 ٔيذرصتخ.

 االدذ

 111كتبثخ انتعبثير انعذديخ  طـ يكَٕبد انًبدح طفي
تذذيذ انًٕقع انًكبَي نذٔل يجهش 

 انتعبٌٔ انخهيجي.

 ثٓب أْى يضؤٔنيبتك  عًم ثطبقخ

 تجبِ َفضك

 111كتبة انطبنت  طـ  211( ص 7دم صؤال ) ٔاجت
فضر أًْيخ يٕقع دٔل يجهش انتعبٌٔ 

 انخهيجي .

عًم ثطبقخ ثٓب أْى يضؤٔنيبتك 

 تجبِ يذرصتك.

 االثُيٍ

   111ايجبد قيًخ انتعبثير  طـ كيفيخ تظُيف انعُبطر طفي

   177طـ كتبة انطبنت 211( ص 1دم صؤال ) ٔاجت

 انثالثبء

   171فٓى انتعبثير طـ  (211دم أصئهخ انًراجعخ ص ) طفي

 (211دم أصئهخ انًراجعخ ص ) ٔاجت

 117دقبئق انذرس االٔل ٔانثبَي طـ 71اختجبر قظير نًذح 

 (112انى 

 171كتبة انطبنت طـ

  

 االرثعبء

   127اَشبء االًَبط طـ يبْي انفهزاد طفي

   121كتبة انطبنت طـ 211( ص 7دم صؤال ) ٔاجت

 انخًيش
   125االًَبط طـ اصتخذايبد انفهزاد طفي

   121كتبة انطبنت طـ 211( ص 2دم صؤال ) ٔاجت

 



QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية
    25/   01/ 2018إلــى        21/   01/ 2018لألســـبـوع مــن                ( ز)  الخامس  الـــــصــف   

  English انهغخ انعرثيخ الصالييخانترثيخ ا انًبدح

 َٕاتج انتعهى

 انيٕو

 

 تٕضيخ يفٕٓو انقهقهخ 

 أٌ يًيز ثيٍ إَٔاع انقهقهخ 

 

 تذذيذ انًفرداد انجذيذح ٔتفضير يعبَيٓب 

 قراءح انُض األدثي 

 تقذيى يهخض نهُض انًقرٔء 

 To identify the different free-time activities. 

 To write solution to the problems of free-

time activities. 

 To read texts for details. 

 To write a paragraph about the best free-

time activities. 

 االدذ
       Bridge to Success- Unit 6. L. Bk -  Page 89 كتبة انطبنت .....قراءح قظخ ) الدريخ دٌٔ يضؤٔنيخ ( قراءح انذرس ٔ يُبقشتّ طفي

      Bridge to Success- Unit 6 – A. Bk – Page 68  71 – 71كتبة انطبنت ..... فضر انًفرداد ص  (721دم أصئهخ انكتبة ص) جتٔا

 االثُيٍ
      Bridge to Success – Unit 6 – L. Bk – Page 91 كًبل قراءح انقظخ ) الدريخ دٌٔ يضؤٔنيخ(إكتبة انطبنت ....   طفي

 -----  ٔاجت
Bridge to Success – Unit 6 – A. Bk – Page 69       

 

 انثالثبء
  77كتبة انُشبط...... دم ص  (721دم أصئهخ انكتبة ص) طفي

Bridge to Success – L. Bk – Dictation – Page 89        

       

        Bridge to Success – A. Bk – Dictation – Page 89  71كتبة انُشبط ..... دم ص  (721دم أصئهخ انكتبة ص) ٔاجت

 االرثعبء
  طفي

  71كتبة انُشبط ...... دم ص 

 
Bridge to Success – Unit 6 – L. Bk – Pages 92 – 93     

     Bridge to Success – Unit 6 – A. Bk – Pages 70 – 71  72كتبة انُشبط ......دم ص   ٔاجت

ا

 نخًيش

   Bridge to Success – Unit 6 – L. Bk – Pages 94- 95 اإليالء ) قطعخ خبرجيخ(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          طفي

     Bridge to Success- Unit 6 – A. Bk – Pages 72 – 73  (711دم أصئهخ انكتبة ص) ٔاجت
 



QM-119-F3 

  انترثيخ االخالقيخ انذراصبد االجتًبعيخ  انريبضيبد انعهٕو انًبدح

 َٕاتج انتعهى            

 

 انيٕو        

 يظُف انعُبطر 

 يتعرف يبْي انفهزاد 

 يكتت انطبنت انتعبثير انعذديخ

 يٕجذ انطبنت قيًخ انتعبثير انعذديخ

  يضتكشف انطبنت انًُظ

  يشرح انخظبئض انطجيعيخ

نذٔل يجهش انتعبٌٔ انخهيجي 

–)انًٕقع انجغرافي 

 انًُبر(–انتضبريش 

 ٔنيبتّ يذذد أْى يضؤ

تجبِ َفضّ ٔأصرتخ 

 ٔيذرصتخ.

 االدذ

 111كتبثخ انتعبثير انعذديخ  طـ يكَٕبد انًبدح طفي
تذذيذ انًٕقع انًكبَي نذٔل يجهش 

 انتعبٌٔ انخهيجي.

 عًم ثطبقخ ثٓب أْى يضؤٔنيبتك 

 تجبِ َفضك

 111كتبة انطبنت  طـ  211( ص 7دم صؤال ) ٔاجت
فضر أًْيخ يٕقع دٔل يجهش انتعبٌٔ 

 جي .انخهي

عًم ثطبقخ ثٓب أْى يضؤٔنيبتك 

 تجبِ يذرصتك.

 االثُيٍ

   111ايجبد قيًخ انتعبثير  طـ كيفيخ تظُيف انعُبطر طفي

   177كتبة انطبنت طـ 211( ص 1دم صؤال ) ٔاجت

 انثالثبء

   171فٓى انتعبثير طـ  (211دم أصئهخ انًراجعخ ص ) طفي

 (211دم أصئهخ انًراجعخ ص ) ٔاجت

 117دقبئق انذرس االٔل ٔانثبَي طـ 71ظير نًذح اختجبر ق

 (112انى 

 171كتبة انطبنت طـ

  

 االرثعبء

   127اَشبء االًَبط طـ يبْي انفهزاد طفي

   121كتبة انطبنت طـ 211( ص 7دم صؤال ) ٔاجت

 انخًيش
   125االًَبط طـ اصتخذايبد انفهزاد طفي

   121كتبة انطبنت طـ 211( ص 2دم صؤال ) ٔاجت

 


