
 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية  
 7/ 02/  2019إلــى         3/  02/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الخامس9  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼرثٍخ انزرثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌزؼرف ػهى شخظٍخ فبطًخ ثُذ ػجذ انًهك ردًهب هللا 

  ٍصٍرح فبطًخ ثُذ ػجذ ٌضزُجط انذروس انًضزبفبدح ي

 انًهك

 أٌ ٌكزت َظب واطفب األيبكٍ وانًشبػر واألشخبص 

 وانًشبػرأٌ ٌقرأ انُض انشؼري ثطالقخ يغ يراػبح االَفؼبالد 

 اإلصراء انقراءح / قراءح قظض يٍ اخزٍبر انطبنت 

 انكزبثخ اإلثذاػٍخ/ كزبثخ يىضىع يٍ اخزٍبر انطبنت 

 To talk about favorite people.  

 To read a poem about a special person. 

 To write about an inspirational person.  

Reading: Prepare Unit 2 (Eva’s Egg flip) Pages 22-
24  

Writing: Search for information to write about 
your favorite famous person.  

 االدذ
 Bridge to Success: L. Bk Page 107 اءح قظخ ) انقزيبٌ انىفٍبٌ ( القر 45دم انُشبط أقرأ وأػذد  ص طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 83 ػًم يخطط ) ػُبطر انقظخ (   45دم انُشبط أرؼبوٌ وأثذش  ص واجت

 االصٍٍُ
   Bridge to Success: L. Bk Page 108 كزبثخ َض صردي  46دم انُشبط أفكر وأصزقظً  ص طفً

 Bridge to Success: A. Bk Page 84 ..………………………… 48دم انُشبط  أدهم وأصزُجط  ص اجتو

 انضالصبء
  Bridge to Success: L. Bk Page 109 درس َشٍذ ) وطٍ انُجىو (  47دم انُشبط أرهى حأرثط  ص طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 85 جًغ يؼهىيبد ػٍ انشبػر إٌهٍب أثى يبضً  56دم انُشبط أصري خجرارً  ص واجت

 األرثؼبء
  Bridge to Success: L. Bk Page 110 ) وطٍ انُجىو ( يزبثؼخ درس  ..………………………… طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 86 ..………………………… ..………………………… واجت

 انخًٍش
 Bridge to Success: L. Bk Pages 111-112 إيالء خبرجً ..………………………… طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 87 ..………………………… ..………………………… واجت

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) الخامس9  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزرثٍخ األخالقٍخ انذراصبد االجزًبػٍخ انرٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌىضخ انًقظىد ثبنًخهىط وانًذهىل 

 ٍانريم وانًبء  اٌ ٌضزطٍغ فظم يخهىط ي

 وَشبرح انخشت 

 ًاٌ ٌؼذد يؤشراد دذوس رفبػم كًٍٍبئ 

  ٌقضى االػذاد انؼشرٌخ ػهً قىي انؼشرح 

  ٌكزت انزؼبثٍر انؼذدٌخ 

  ٌضزخذو رررٍت انؼًهٍبد الٌجبد قًٍخ كم

 رؼجٍر 

  ٌذم يضبئم نفظٍخ ػهً رررٍت انؼًهٍبد

 ثبصزخذاو اصزرارٍجٍخ انقجؼبد انضذ 
 

 نذول يجهش انزؼبوٌ  ٌىضخ انخظبئض انجشرٌخ

 انخٍجً ) انضكبٌ ( .

  ًوطف وشرح انزغٍراد انرئٍضخ انزً دذصذ ف

دٍبح األشخبص يغ وطىنهى واصزقرارهى فً 

 دونخ االيبراد وفً دٍبح األصر .

 االدذ
   576قضًخ االػذاد انؼشرٌخ ػهً قىي انؼشرح ص  انًخهىط وانًذهىل طفً
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 465ص  621صؤال طفذخ  واجت

 االصٍٍُ
 576انزؼبثٍر انؼذدٌخ ص  فظم انًخهىط طفً

 575ص  ...................... واجت

 انضالصبء
 578رررٍت انؼًهٍبد ص  616اصئهخ انذرس طفذخ  طفً

 ............ 615كزبة انطبنت طفذخ  واجت

 األرثؼبء
 584انؼًهٍبد  ص  يزبثؼخ درس رررٍت انًركجبد  طفً

 582ص  666طفذخٌ  2صؤال واجت

 انخًٍش
 584كزبثخ انزؼبثٍر انؼذدٌخ ص  انزغٍراد انكًٍٍبئٍخ طفً

 586ص  666طفذخ  6صؤال واجت



 

QM-119-F3 
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 الخطة االسبوعية
 07/ 02/  2019إلــى         03/  02/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الخامس9  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼرثٍخ انزرثٍخ اإلصاليٍخ دحانًب

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌزؼرف ػهى شخظٍخ فبطًخ ثُذ ػجذ انًهك ردًهب هللا 

  ٌضزُجط انذروس انًضزبفبدح يٍ صٍرح فبطًخ ثُذ ػجذ

 انًهك

 أٌ ٌكزت َظب واطفب األيبكٍ وانًشبػر واألشخبص 

 وانًشبػرفؼبالد أٌ ٌقرأ انُض انشؼري ثطالقخ يغ يراػبح االَ

 اإلصراء انقراءح / قراءح قظض يٍ اخزٍبر انطبنت 

 انكزبثخ اإلثذاػٍخ/ كزبثخ يىضىع يٍ اخزٍبر انطبنت 

 To talk about favorite people.  

 To read a poem about a special person. 

 To write about an inspirational person.  

Reading: Prepare Unit 2 (Eva’s Egg flip) Pages 22-
24  

Writing: Search for information to write about 
your favorite famous person.  

 االدذ
 Bridge to Success: L. Bk Page 107 قراءح قظخ ) انقزيبٌ انىفٍبٌ ( ال 45دم انُشبط أقرأ وأػذد  ص طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 83 ػُبطر انقظخ (  ػًم يخطط )  45دم انُشبط أرؼبوٌ وأثذش  ص واجت

 االصٍٍُ
   Bridge to Success: L. Bk Page 108 كزبثخ َض صردي  46دم انُشبط أفكر وأصزقظً  ص طفً

 Bridge to Success: A. Bk Page 84 ..………………………… 48دم انُشبط  أدهم وأصزُجط  ص واجت

 انضالصبء
  Bridge to Success: L. Bk Page 109 درس َشٍذ ) وطٍ انُجىو (  47ثط  صدم انُشبط أرهى حأر طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 85 جًغ يؼهىيبد ػٍ انشبػر إٌهٍب أثى يبضً  56دم انُشبط أصري خجرارً  ص واجت

 األرثؼبء
  Bridge to Success: L. Bk Page 110 يزبثؼخ درس ) وطٍ انُجىو (  ..………………………… طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 86 ..………………………… ..………………………… واجت

 انخًٍش
 Bridge to Success: L. Bk Pages 111-112 إيالء خبرجً ..………………………… طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 87 ..………………………… ..………………………… واجت
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kh 

 ( ب ) الخامس9 الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزرثٍخ األخالقٍخ انذراصبد االجزًبػٍخ انرٌبضٍبد انؼهىو ًبدحان

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌىضخ انًقظىد ثبنًخهىط وانًذهىل 

  اٌ ٌضزطٍغ فظم يخهىط يٍ انريم وانًبء

 وَشبرح انخشت 

 ًاٌ ٌؼذد يؤشراد دذوس رفبػم كًٍٍبئ 

  ٌقضى االػذاد انؼشرٌخ ػهً قىي انؼشرح 

  انؼذدٌخ ٌكزت انزؼبثٍر 

  ٌضزخذو رررٍت انؼًهٍبد الٌجبد قًٍخ كم

 رؼجٍر 

  ٌذم يضبئم نفظٍخ ػهً رررٍت انؼًهٍبد

 ثبصزخذاو اصزرارٍجٍخ انقجؼبد انضذ 
 

  ٌٌىضخ انخظبئض انجشرٌخ نذول يجهش انزؼبو

 انخٍجً ) انضكبٌ ( .

  ًوطف وشرح انزغٍراد انرئٍضخ انزً دذصذ ف

ً دٍبح األشخبص يغ وطىنهى واصزقرارهى ف

 دونخ االيبراد وفً دٍبح األصر .

 االدذ
   576قضًخ االػذاد انؼشرٌخ ػهً قىي انؼشرح ص  انًخهىط وانًذهىل طفً
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 465ص  621صؤال طفذخ  واجت

 االصٍٍُ
 576انزؼبثٍر انؼذدٌخ ص  فظم انًخهىط طفً

 575ص  ...................... واجت

 انضالصبء
 578رررٍت انؼًهٍبد ص  616اصئهخ انذرس طفذخ  طفً

 ............ 615كزبة انطبنت طفذخ  واجت

 األرثؼبء
 584يزبثؼخ درس رررٍت انؼًهٍبد  ص  انًركجبد  طفً

 582ص  666طفذخٌ  2صؤال واجت

 انخًٍش
 584كزبثخ انزؼبثٍر انؼذدٌخ ص  انزغٍراد انكًٍٍبئٍخ طفً

 586ص  666طفذخ  6صؤال واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 07/ 02/  2019إلــى         03/  02/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الخامس9  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼرثٍخ انزرثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌزؼرف ػهى شخظٍخ فبطًخ ثُذ ػجذ انًهك ردًهب هللا 

  ٌضزُجط انذروس انًضزبفبدح يٍ صٍرح فبطًخ ثُذ ػجذ

 انًهك

 أٌ ٌكزت َظب واطفب األيبكٍ وانًشبػر واألشخبص 

 وانًشبػرأٌ ٌقرأ انُض انشؼري ثطالقخ يغ يراػبح االَفؼبالد 

 اإلصراء انقراءح / قراءح قظض يٍ اخزٍبر انطبنت 

 انكزبثخ اإلثذاػٍخ/ كزبثخ يىضىع يٍ اخزٍبر انطبنت 

 To talk about favorite people.  

 To read a poem about a special person. 

 To write about an inspirational person.  

Reading: Prepare Unit 2 (Eva’s Egg flip) Pages 22-
24  

Writing: Search for information to write about 
your favorite famous person.  

 االدذ
 Bridge to Success: L. Bk Page 107 قراءح قظخ ) انقزيبٌ انىفٍبٌ ( ال 45دم انُشبط أقرأ وأػذد  ص طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 83 ػًم يخطط ) ػُبطر انقظخ (   45دم انُشبط أرؼبوٌ وأثذش  ص واجت

 االصٍٍُ
   Bridge to Success: L. Bk Page 108 كزبثخ َض صردي  46دم انُشبط أفكر وأصزقظً  ص طفً

 Bridge to Success: A. Bk Page 84 ..………………………… 48دم انُشبط  أدهم وأصزُجط  ص واجت

 انضالصبء
  Bridge to Success: L. Bk Page 109 درس َشٍذ ) وطٍ انُجىو (  47دم انُشبط أرهى حأرثط  ص طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 85 ػٍ انشبػر إٌهٍب أثى يبضً  جًغ يؼهىيبد 56دم انُشبط أصري خجرارً  ص واجت

 األرثؼبء
  Bridge to Success: L. Bk Page 110 يزبثؼخ درس ) وطٍ انُجىو (  ..………………………… طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 86 ..………………………… ..………………………… واجت

 انخًٍش
 Bridge to Success: L. Bk Pages 111-112 إيالء خبرجً ..………………………… طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 87 ..………………………… ..………………………… واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) الخامس9  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزرثٍخ األخالقٍخ انذراصبد االجزًبػٍخ انرٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  وانًذهىلاٌ ٌىضخ انًقظىد ثبنًخهىط 

  اٌ ٌضزطٍغ فظم يخهىط يٍ انريم وانًبء

 وَشبرح انخشت 

 ًاٌ ٌؼذد يؤشراد دذوس رفبػم كًٍٍبئ 

  ٌقضى االػذاد انؼشرٌخ ػهً قىي انؼشرح 

  ٌكزت انزؼبثٍر انؼذدٌخ 

  ٌضزخذو رررٍت انؼًهٍبد الٌجبد قًٍخ كم

 رؼجٍر 

  ٌذم يضبئم نفظٍخ ػهً رررٍت انؼًهٍبد

 ؼبد انضذ ثبصزخذاو اصزرارٍجٍخ انقج
 

  ٌٌىضخ انخظبئض انجشرٌخ نذول يجهش انزؼبو

 انخٍجً ) انضكبٌ ( .

  ًوطف وشرح انزغٍراد انرئٍضخ انزً دذصذ ف

دٍبح األشخبص يغ وطىنهى واصزقرارهى فً 

 دونخ االيبراد وفً دٍبح األصر .

 االدذ
   576قضًخ االػذاد انؼشرٌخ ػهً قىي انؼشرح ص  انًخهىط وانًذهىل طفً
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 465ص  621صؤال طفذخ  واجت

 االصٍٍُ
 576انزؼبثٍر انؼذدٌخ ص  فظم انًخهىط طفً

 575ص  ...................... واجت

 انضالصبء
 578رررٍت انؼًهٍبد ص  616اصئهخ انذرس طفذخ  طفً

 ............ 615كزبة انطبنت طفذخ  واجت

 األرثؼبء
 584يزبثؼخ درس رررٍت انؼًهٍبد  ص  انًركجبد  طفً

 582ص  666طفذخٌ  2صؤال واجت

 انخًٍش
 584كزبثخ انزؼبثٍر انؼذدٌخ ص  انزغٍراد انكًٍٍبئٍخ طفً

 586ص  666طفذخ  6صؤال واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 07/ 02/  2019إلــى         03/  02/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الخامس9  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼرثٍخ انزرثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌزؼرف ػهى شخظٍخ فبطًخ ثُذ ػجذ انًهك ردًهب هللا 

  ٌضزُجط انذروس انًضزبفبدح يٍ صٍرح فبطًخ ثُذ ػجذ

 انًهك

 أٌ ٌكزت َظب واطفب األيبكٍ وانًشبػر واألشخبص 

 وانًشبػرأ انُض انشؼري ثطالقخ يغ يراػبح االَفؼبالد أٌ ٌقر

 اإلصراء انقراءح / قراءح قظض يٍ اخزٍبر انطبنت 

 انكزبثخ اإلثذاػٍخ/ كزبثخ يىضىع يٍ اخزٍبر انطبنت 

 To talk about favorite people.  

 To read a poem about a special person. 

 To write about an inspirational person.  

Reading: Prepare Unit 2 (Eva’s Egg flip) Pages 22-
24  

Writing: Search for information to write about 
your favorite famous person.  

 االدذ
 Bridge to Success: L. Bk Page 107 قراءح قظخ ) انقزيبٌ انىفٍبٌ ( ال 45دم انُشبط أقرأ وأػذد  ص طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 83 ػًم يخطط ) ػُبطر انقظخ (   45نُشبط أرؼبوٌ وأثذش  صدم ا واجت

 االصٍٍُ
   Bridge to Success: L. Bk Page 108 كزبثخ َض صردي  46دم انُشبط أفكر وأصزقظً  ص طفً

 Bridge to Success: A. Bk Page 84 ..………………………… 48دم انُشبط  أدهم وأصزُجط  ص واجت

 انضالصبء
  Bridge to Success: L. Bk Page 109 درس َشٍذ ) وطٍ انُجىو (  47دم انُشبط أرهى حأرثط  ص طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 85 جًغ يؼهىيبد ػٍ انشبػر إٌهٍب أثى يبضً  56دم انُشبط أصري خجرارً  ص واجت

 األرثؼبء
  Bridge to Success: L. Bk Page 110 جىو ( يزبثؼخ درس ) وطٍ انُ ..………………………… طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 86 ..………………………… ..………………………… واجت

 انخًٍش
 Bridge to Success: L. Bk Pages 111-112 إيالء خبرجً ..………………………… طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 87 ..………………………… ..………………………… واجت
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 ( د ) الخامس9  الصف والشعبةبع تا
 

 انزرثٍخ األخالقٍخ انذراصبد االجزًبػٍخ انرٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌىضخ انًقظىد ثبنًخهىط وانًذهىل 

  اٌ ٌضزطٍغ فظم يخهىط يٍ انريم وانًبء

 وَشبرح انخشت 

 ًاٌ ٌؼذد يؤشراد دذوس رفبػم كًٍٍبئ 

 رٌخ ػهً قىي انؼشرح ٌقضى االػذاد انؼش 

  ٌكزت انزؼبثٍر انؼذدٌخ 

  ٌضزخذو رررٍت انؼًهٍبد الٌجبد قًٍخ كم

 رؼجٍر 

  ٌذم يضبئم نفظٍخ ػهً رررٍت انؼًهٍبد

 ثبصزخذاو اصزرارٍجٍخ انقجؼبد انضذ 
 

  ٌٌىضخ انخظبئض انجشرٌخ نذول يجهش انزؼبو

 انخٍجً ) انضكبٌ ( .

  ًوطف وشرح انزغٍراد انرئٍضخ انزً دذصذ ف

ٍبح األشخبص يغ وطىنهى واصزقرارهى فً د

 دونخ االيبراد وفً دٍبح األصر .

 االدذ
   576قضًخ االػذاد انؼشرٌخ ػهً قىي انؼشرح ص  انًخهىط وانًذهىل طفً
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 465ص  621صؤال طفذخ  واجت

 االصٍٍُ
 576انزؼبثٍر انؼذدٌخ ص  فظم انًخهىط طفً

 575ص  ...................... واجت

 انضالصبء
 578رررٍت انؼًهٍبد ص  616اصئهخ انذرس طفذخ  طفً

 ............ 615كزبة انطبنت طفذخ  واجت

 األرثؼبء
 584يزبثؼخ درس رررٍت انؼًهٍبد  ص  انًركجبد  طفً

 582ص  666طفذخٌ  2صؤال واجت

 انخًٍش
 584كزبثخ انزؼبثٍر انؼذدٌخ ص  ٍخانزغٍراد انكًٍٍبئ طفً

 586ص  666طفذخ  6صؤال واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 07/ 02/  2019إلــى         03/  02/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) و الخامس9 الصف والشعبة

   

 

 English انهغخ انؼرثٍخ انزرثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 شخظٍخ فبطًخ ثُذ ػجذ انًهك ردًهب هللا ٌزؼرف ػهى 

  ٌضزُجط انذروس انًضزبفبدح يٍ صٍرح فبطًخ ثُذ ػجذ

 انًهك

 أٌ ٌكزت َظب واطفب األيبكٍ وانًشبػر واألشخبص 

 وانًشبػرأٌ ٌقرأ انُض انشؼري ثطالقخ يغ يراػبح االَفؼبالد 

 اإلصراء انقراءح / قراءح قظض يٍ اخزٍبر انطبنت 

 / كزبثخ يىضىع يٍ اخزٍبر انطبنت انكزبثخ اإلثذاػٍخ

 To talk about favorite people.  

 To read a poem about a special person. 

 To write about an inspirational person.  

Reading: Prepare Unit 2 (Eva’s Egg flip) Pages 22-
24  

Writing: Search for information to write about 
your favorite famous person.  

 االدذ
 Bridge to Success: L. Bk Page 107 قراءح قظخ ) انقزيبٌ انىفٍبٌ ( ال 45دم انُشبط أقرأ وأػذد  ص طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 83 ػًم يخطط ) ػُبطر انقظخ (   45دم انُشبط أرؼبوٌ وأثذش  ص واجت

 االصٍٍُ
   Bridge to Success: L. Bk Page 108 كزبثخ َض صردي  46أصزقظً  صدم انُشبط أفكر و طفً

 Bridge to Success: A. Bk Page 84 ..………………………… 48دم انُشبط  أدهم وأصزُجط  ص واجت

 انضالصبء
  Bridge to Success: L. Bk Page 109 درس َشٍذ ) وطٍ انُجىو (  47دم انُشبط أرهى حأرثط  ص طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 85 جًغ يؼهىيبد ػٍ انشبػر إٌهٍب أثى يبضً  56نُشبط أصري خجرارً  صدم ا واجت

 األرثؼبء
  Bridge to Success: L. Bk Page 110 يزبثؼخ درس ) وطٍ انُجىو (  ..………………………… طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 86 ..………………………… ..………………………… واجت

 ٍشانخً
 Bridge to Success: L. Bk Pages 111-112 إيالء خبرجً ..………………………… طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 87 ..………………………… ..………………………… واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) الخامس9 الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزرثٍخ األخالقٍخ انذراصبد االجزًبػٍخ انرٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوــــٍانـ

 اٌ ٌىضخ انًقظىد ثبنًخهىط وانًذهىل 

  اٌ ٌضزطٍغ فظم يخهىط يٍ انريم وانًبء

 وَشبرح انخشت 

 ًاٌ ٌؼذد يؤشراد دذوس رفبػم كًٍٍبئ 

  ٌقضى االػذاد انؼشرٌخ ػهً قىي انؼشرح 

  ٌكزت انزؼبثٍر انؼذدٌخ 

  ٌضزخذو رررٍت انؼًهٍبد الٌجبد قًٍخ كم

 رؼجٍر 

  انؼًهٍبد ٌذم يضبئم نفظٍخ ػهً رررٍت

 ثبصزخذاو اصزرارٍجٍخ انقجؼبد انضذ 
 

  ٌٌىضخ انخظبئض انجشرٌخ نذول يجهش انزؼبو

 انخٍجً ) انضكبٌ ( .

  ًوطف وشرح انزغٍراد انرئٍضخ انزً دذصذ ف

دٍبح األشخبص يغ وطىنهى واصزقرارهى فً 

 دونخ االيبراد وفً دٍبح األصر .

 االدذ
   576ٌخ ػهً قىي انؼشرح ص قضًخ االػذاد انؼشر انًخهىط وانًذهىل طفً
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 465ص  621صؤال طفذخ  واجت

 االصٍٍُ
 576انزؼبثٍر انؼذدٌخ ص  فظم انًخهىط طفً

 575ص  ...................... واجت

 انضالصبء
 578رررٍت انؼًهٍبد ص  616اصئهخ انذرس طفذخ  طفً

 ............ 615طفذخ كزبة انطبنت  واجت

 األرثؼبء
 584يزبثؼخ درس رررٍت انؼًهٍبد  ص  انًركجبد  طفً

 582ص  666طفذخٌ  2صؤال واجت

 انخًٍش
 584كزبثخ انزؼبثٍر انؼذدٌخ ص  انزغٍراد انكًٍٍبئٍخ طفً

 586ص  666طفذخ  6صؤال واجت

 



 

QM-119-F3 

kh 

  

 الخطة االسبوعية
 07/ 02/  2019إلــى         03/  02/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ـ) ه الخامس9  الصف والشعبة
   

 

 English انهغخ انؼرثٍخ انزرثٍخ اإلصاليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌزؼرف ػهى شخظٍخ فبطًخ ثُذ ػجذ انًهك ردًهب هللا 

  ٌضزُجط انذروس انًضزبفبدح يٍ صٍرح فبطًخ ثُذ ػجذ

 انًهك

 األيبكٍ وانًشبػر واألشخبص  أٌ ٌكزت َظب واطفب

 وانًشبػرأٌ ٌقرأ انُض انشؼري ثطالقخ يغ يراػبح االَفؼبالد 

 اإلصراء انقراءح / قراءح قظض يٍ اخزٍبر انطبنت 

 انكزبثخ اإلثذاػٍخ/ كزبثخ يىضىع يٍ اخزٍبر انطبنت 

 To talk about favorite people.  

 To read a poem about a special person. 

 To write about an inspirational person.  

Reading: Prepare Unit 2 (Eva’s Egg flip) Pages 22-
24  

Writing: Search for information to write about 
your favorite famous person.  

 االدذ
 Bridge to Success: L. Bk Page 107 قراءح قظخ ) انقزيبٌ انىفٍبٌ ( ال 45دم انُشبط أقرأ وأػذد  ص طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 83 ػًم يخطط ) ػُبطر انقظخ (   45دم انُشبط أرؼبوٌ وأثذش  ص واجت

 االصٍٍُ
   Bridge to Success: L. Bk Page 108 كزبثخ َض صردي  46دم انُشبط أفكر وأصزقظً  ص طفً

 Bridge to Success: A. Bk Page 84 ..………………………… 48دم انُشبط  أدهم وأصزُجط  ص واجت

 انضالصبء
  Bridge to Success: L. Bk Page 109 درس َشٍذ ) وطٍ انُجىو (  47دم انُشبط أرهى حأرثط  ص طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 85 جًغ يؼهىيبد ػٍ انشبػر إٌهٍب أثى يبضً  56دم انُشبط أصري خجرارً  ص واجت

 األرثؼبء
  Bridge to Success: L. Bk Page 110 يزبثؼخ درس ) وطٍ انُجىو (  ..………………………… طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 86 ..………………………… ..………………………… واجت

 انخًٍش
 Bridge to Success: L. Bk Pages 111-112 إيالء خبرجً ..………………………… طفً

  Bridge to Success: A. Bk Page 87 ..………………………… ..………………………… واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ـه ) الخامس9  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزرثٍخ األخالقٍخ انذراصبد االجزًبػٍخ انرٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 اٌ ٌىضخ انًقظىد ثبنًخهىط وانًذهىل 

  اٌ ٌضزطٍغ فظم يخهىط يٍ انريم وانًبء

 وَشبرح انخشت 

 دذوس رفبػم كًٍٍبئً اٌ ٌؼذد يؤشراد 

  ٌقضى االػذاد انؼشرٌخ ػهً قىي انؼشرح 

  ٌكزت انزؼبثٍر انؼذدٌخ 

  ٌضزخذو رررٍت انؼًهٍبد الٌجبد قًٍخ كم

 رؼجٍر 

  ٌذم يضبئم نفظٍخ ػهً رررٍت انؼًهٍبد

 ثبصزخذاو اصزرارٍجٍخ انقجؼبد انضذ 
 

  ٌٌىضخ انخظبئض انجشرٌخ نذول يجهش انزؼبو

 انخٍجً ) انضكبٌ ( .

 وشرح انزغٍراد انرئٍضخ انزً دذصذ فً  وطف

دٍبح األشخبص يغ وطىنهى واصزقرارهى فً 

 دونخ االيبراد وفً دٍبح األصر .

 االدذ
   576قضًخ االػذاد انؼشرٌخ ػهً قىي انؼشرح ص  انًخهىط وانًذهىل طفً
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 465ص  621صؤال طفذخ  واجت

 االصٍٍُ
 576انزؼبثٍر انؼذدٌخ ص  م انًخهىطفظ طفً

 575ص  ...................... واجت

 انضالصبء
 578رررٍت انؼًهٍبد ص  616اصئهخ انذرس طفذخ  طفً

 ............ 615كزبة انطبنت طفذخ  واجت

 األرثؼبء
 584يزبثؼخ درس رررٍت انؼًهٍبد  ص  انًركجبد  طفً

 582ص  666طفذخٌ  2صؤال واجت

 انخًٍش
 584كزبثخ انزؼبثٍر انؼذدٌخ ص  انزغٍراد انكًٍٍبئٍخ طفً

 586ص  666طفذخ  6صؤال واجت

 


