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 الخطة االسبوعية
 30/ 05/  2019إلــى         26/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 (أ) السادس:  الصف والشعبة

 English انهغخ انؼرثيخ انزرثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يىضح أهًيخ انذػبء 
 داة انذػبءيجيٍ آ 

  انرئيضخ  حيحذد انًزؼهى انفكر

يم نهُض يٍ خالل رحه

 انًؼهىيبد انظريحخ وانضًُيخ

  يحذد انًزؼهى ػالقبد انزضبد

 وانزرادف ثيٍ انكهًبد
 

 To identify different civilizations. 

 To read texts for details. 

 To define the meaning of the new vocabulary words. 

 To write about ancient civilizations. 

Reading: Anchor - Prepare and read pages 148 – 151  

Writing: Search for information and write about “A Famous  
Civilization”. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 169 درس أطذقبء وأػذاء ال َراهى 98رؼبوٌ وأنخض  صحم انُشبط أ طفي

 98حم انُشبط أثحش وأصزقظي  ص واعت
زبة انؼهىو وػرف انجكزيريب اصزؼٍ ثك

 وػذد فىائذهب ويضبرهب
Bridge to Success – A. Bk –Page 143 

 االصُيٍ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 170 درس أطذقبء وأػذاء ال َراهى 99حم انُشبط أفكر وأصزُزظ  ص طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 144 ....................................... 101كر وأَقذ  صحم انُشبط أف واعت

 انضالصبء
 Bridge to Success – L. Bk – Page 171 درس أطذقبء وأػذاء ال َراهى 101حم انُشبط أَظى يفبهيًي  ص طفي

 102حم انُشبط األول  ص واعت
االصزؼذاد نذرس ظىاهر غريجخ رحزبط 

 إنً رفضير
Bridge to Success – A. Bk –Page 145 

 األرثؼبء
 Bridge to Success – L. Bk –Page 172 درس ظىاهر غريجخ رحزبط إنً رفضير ....................................... طفي

 ....................................... واعت
اثحش ػٍ يؼبَي انكهًبد انزبنيخ ) أيبطَ 

 انطبرئ( –يَغِزو  –
Bridge to Success – A. Bk – Page 146 

 انخًيش
 Bridge to Success – L. Bk –Page 173 درس ظىاهر غريجخ رحزبط إنً رفضير ....................................... طفي

 ....................................... واعت
اصزخرط يٍ انذرس صالس كهًبد 

 يزرادفخ
Bridge to Success – A. Bk –Page 147 
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 ( أ ) السادس: لصف والشعبةاتابع 
 

 

 انزرثيخ األخالقيخ انذراصبد االعزًبػيخ انريبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  انُزبئظ انًزررجخ ػهً اصزخذاو

 انيبثضخ كًىرد

  كيف رضبػذ االدارح انضهيًخ نهُفبيبد

 فً يُغ انزهىس.

 . اصزخذاو انًبء كًىرد 

 صيظ وانًُىال ىيىعذ ان 

 عذ يقبييش انزجبيٍ يى 

  يىعذ يزىصظ اإلَحراف

 انًطهق 

  يىضح انغىاَت انزي صؼذ انحضبرح

 انيىَبَيخ انقذيًخ نزطىيرهب.

  يضزُزظ انًهبراد انزي كبٌ يًزهكهب

 انًضقفىٌ في انيىَبٌ انقذيًخ .

 دراك انراثظ ثيٍ كم يٍ انظحخ إ

 انُفضيخ وانغضذيخ

 االحذ
 836رًريٍ يىعه ص يبثضخ كًىردانُزبئظ انًزررجخ ػهً اصزخذاو ان طفي
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 837رًريٍ رارً ص طًى عذول نهًقبرَخ ثيٍ انُزبئظ انًخزهفخ  واعت

 االصُيٍ
 طفي

 يُغ فً نهُفبيبد انضهيًخ االدارح رضبػذ كيف

 انزهىس
 838انزفكير انؼهيب صد يهبرا 

 واعت
اركر ثؼض االصبر االيغبثيخ نالدارح انحكيًخ فً 

 انزخهض يٍ انُفبيبد 
 ريٍ ػهً االخزجبر +رًبريٍ اضبفيخ رً

 انضالصبء
 848رًريٍ يىعه ص كًىرد انًبء اصزخذاو طفي

 849رًبريٍ راريخ ص فضر أهًيخ اصزخذاو انًبء كًىرد  واعت

 األرثؼبء
 طفي

ذونخ االيبراد يب هً انًجبدراد انىطُيخ ث

 نهحفبظ ػهً انًبء
 850يهبراد انزفكير انؼهيب ص

 856رًريٍ يىعه ص 452حم االصئهخ ص  واعت

 انخًيش
 857رًبريٍ راريخ  انزبصيراد ثبنغالف انغىي  طفي

 12و11يهبراد انزفكير انؼهيب رقى  َىاع يهىصبد انهىاءيب هً أ واعت

  

زة بالعلوم على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاه الخاصة اللوحات و المطويات تسليم يرجى  
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 الخطة االسبوعية
 30/ 05/  2019إلــى         26/  05/  2019ع مــن  لألســـبـو

 ( ) ب السادس:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼرثيخ انزرثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يىضح أهًيخ انذػبء 
 داة انذػبءيجيٍ آ 

  انرئيضخ  حيحذد انًزؼهى انفكر

نهُض يٍ خالل رحهيم 

 وانضًُيخانًؼهىيبد انظريحخ 

  يحذد انًزؼهى ػالقبد انزضبد

 وانزرادف ثيٍ انكهًبد
 

 To identify different civilizations. 

 To read texts for details. 

 To define the meaning of the new vocabulary words. 

 To write about ancient civilizations. 

Reading: Anchor - Prepare and read pages 148 – 151  

Writing: Search for information and write about “A Famous  
Civilization”. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 169 درس أطذقبء وأػذاء ال َراهى 98رؼبوٌ وأنخض  صحم انُشبط أ طفي

 98حم انُشبط أثحش وأصزقظي  ص واعت
يريب اصزؼٍ ثكزبة انؼهىو وػرف انجكز

 وػذد فىائذهب ويضبرهب
Bridge to Success – A. Bk –Page 143 

 االصُيٍ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 170 درس أطذقبء وأػذاء ال َراهى 99حم انُشبط أفكر وأصزُزظ  ص طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 144 ....................................... 101كر وأَقذ  صحم انُشبط أف واعت

 انضالصبء
 Bridge to Success – L. Bk – Page 171 درس أطذقبء وأػذاء ال َراهى 101حم انُشبط أَظى يفبهيًي  ص طفي

 102حم انُشبط األول  ص واعت
االصزؼذاد نذرس ظىاهر غريجخ رحزبط 

 إنً رفضير
Bridge to Success – A. Bk –Page 145 

 األرثؼبء
 Bridge to Success – L. Bk –Page 172 درس ظىاهر غريجخ رحزبط إنً رفضير ....................................... طفي

 ....................................... واعت
اثحش ػٍ يؼبَي انكهًبد انزبنيخ ) أيبطَ 

 انطبرئ( –يَغِزو  –
Bridge to Success – A. Bk – Page 146 

 انخًيش
 Bridge to Success – L. Bk –Page 173 درس ظىاهر غريجخ رحزبط إنً رفضير ....................................... طفي

 ....................................... واعت
اصزخرط يٍ انذرس صالس كهًبد 

 يزرادفخ
Bridge to Success – A. Bk –Page 147 
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 ( ب ) السادس:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزرثيخ األخالقيخ انذراصبد االعزًبػيخ انريبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  انُزبئظ انًزررجخ ػهً اصزخذاو

 انيبثضخ كًىرد

  كيف رضبػذ االدارح انضهيًخ نهُفبيبد

 فً يُغ انزهىس.

 . اصزخذاو انًبء كًىرد 

  يىعذ انىصيظ وانًُىال 

  ٍيىعذ يقبييش انزجبي 

  يىعذ يزىصظ اإلَحراف

 انًطهق 

  يىضح انغىاَت انزي صؼذ انحضبرح

 انيىَبَيخ انقذيًخ نزطىيرهب.

  يضزُزظ انًهبراد انزي كبٌ يًزهكهب

 انًضقفىٌ في انيىَبٌ انقذيًخ .

 دراك انراثظ ثيٍ كم يٍ انظحخ إ

 انُفضيخ وانغضذيخ

 االحذ
 836ىعه صرًريٍ ي انُزبئظ انًزررجخ ػهً اصزخذاو انيبثضخ كًىرد طفي
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 837رًريٍ رارً ص طًى عذول نهًقبرَخ ثيٍ انُزبئظ انًخزهفخ  واعت

 االصُيٍ
 طفي

 يُغ فً نهُفبيبد انضهيًخ االدارح رضبػذ كيف

 انزهىس
 838يهبرا د انزفكير انؼهيب ص

 واعت
ر االيغبثيخ نالدارح انحكيًخ فً اركر ثؼض االصب

 انزخهض يٍ انُفبيبد 
 رًريٍ ػهً االخزجبر +رًبريٍ اضبفيخ 

 انضالصبء
 848رًريٍ يىعه ص كًىرد انًبء اصزخذاو طفي

 849رًبريٍ راريخ ص فضر أهًيخ اصزخذاو انًبء كًىرد  واعت

 األرثؼبء
 طفي

يب هً انًجبدراد انىطُيخ ثذونخ االيبراد 

 ظ ػهً انًبءنهحفب
 850يهبراد انزفكير انؼهيب ص

 856رًريٍ يىعه ص 452حم االصئهخ ص  واعت

 انخًيش
 857رًبريٍ راريخ  انزبصيراد ثبنغالف انغىي  طفي

 12و11يهبراد انزفكير انؼهيب رقى  َىاع يهىصبد انهىاءيب هً أ واعت

 
 

بالعلوم على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة  الخاصة اللوحات و المطويات تسليم يرجى  
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 الخطة االسبوعية
 30/ 05/  2019إلــى         26/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج السادس: الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼرثيخ انزرثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يىضح أهًيخ انذػبء 
 داة انذػبءيجيٍ آ 

  انرئيضخ  حيحذد انًزؼهى انفكر

نهُض يٍ خالل رحهيم 

 انًؼهىيبد انظريحخ وانضًُيخ

 ػالقبد انزضبد  يحذد انًزؼهى

 وانزرادف ثيٍ انكهًبد
 

 To identify different civilizations. 

 To read texts for details. 

 To define the meaning of the new vocabulary words. 

 To write about ancient civilizations. 

Reading: Anchor - Prepare and read pages 148 – 151  

Writing: Search for information and write about “A Famous  
Civilization”. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 169 درس أطذقبء وأػذاء ال َراهى 98رؼبوٌ وأنخض  صحم انُشبط أ طفي

 98حم انُشبط أثحش وأصزقظي  ص واعت
اصزؼٍ ثكزبة انؼهىو وػرف انجكزيريب 

 برهبوػذد فىائذهب ويض
Bridge to Success – A. Bk –Page 143 

 االصُيٍ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 170 درس أطذقبء وأػذاء ال َراهى 99حم انُشبط أفكر وأصزُزظ  ص طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 144 ....................................... 101كر وأَقذ  صحم انُشبط أف واعت

 انضالصبء
 Bridge to Success – L. Bk – Page 171 درس أطذقبء وأػذاء ال َراهى 101حم انُشبط أَظى يفبهيًي  ص طفي

 102حم انُشبط األول  ص واعت
االصزؼذاد نذرس ظىاهر غريجخ رحزبط 

 إنً رفضير
Bridge to Success – A. Bk –Page 145 

 األرثؼبء
 Bridge to Success – L. Bk –Page 172 درس ظىاهر غريجخ رحزبط إنً رفضير ....................................... طفي

 ....................................... واعت
اثحش ػٍ يؼبَي انكهًبد انزبنيخ ) أيبطَ 

 انطبرئ( –يَغِزو  –
Bridge to Success – A. Bk – Page 146 

 انخًيش
 Bridge to Success – L. Bk –Page 173 درس ظىاهر غريجخ رحزبط إنً رفضير ....................................... طفي

 ....................................... واعت
اصزخرط يٍ انذرس صالس كهًبد 

 يزرادفخ
Bridge to Success – A. Bk –Page 147 
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 ( ج ) السادس:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزرثيخ األخالقيخ انذراصبد االعزًبػيخ انريبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  انُزبئظ انًزررجخ ػهً اصزخذاو

 انيبثضخ كًىرد

  كيف رضبػذ االدارح انضهيًخ نهُفبيبد

 فً يُغ انزهىس.

 . اصزخذاو انًبء كًىرد 

  يىعذ انىصيظ وانًُىال 

  ٍيىعذ يقبييش انزجبي 

  يىعذ يزىصظ اإلَحراف

 ًطهق ان

  يىضح انغىاَت انزي صؼذ انحضبرح

 انيىَبَيخ انقذيًخ نزطىيرهب.

  يضزُزظ انًهبراد انزي كبٌ يًزهكهب

 انًضقفىٌ في انيىَبٌ انقذيًخ .

 دراك انراثظ ثيٍ كم يٍ انظحخ إ

 انُفضيخ وانغضذيخ

 االحذ
 836رًريٍ يىعه ص انُزبئظ انًزررجخ ػهً اصزخذاو انيبثضخ كًىرد طفي
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 837رًريٍ رارً ص طًى عذول نهًقبرَخ ثيٍ انُزبئظ انًخزهفخ  واعت

 االصُيٍ
 طفي

 يُغ فً نهُفبيبد انضهيًخ االدارح رضبػذ كيف

 انزهىس
 838يهبرا د انزفكير انؼهيب ص

 واعت
حكيًخ فً اركر ثؼض االصبر االيغبثيخ نالدارح ان

 انزخهض يٍ انُفبيبد 
 رًريٍ ػهً االخزجبر +رًبريٍ اضبفيخ 

 انضالصبء
 848رًريٍ يىعه ص كًىرد انًبء اصزخذاو طفي

 849رًبريٍ راريخ ص فضر أهًيخ اصزخذاو انًبء كًىرد  واعت

 األرثؼبء
 طفي

يب هً انًجبدراد انىطُيخ ثذونخ االيبراد 

 نهحفبظ ػهً انًبء
 850فكير انؼهيب صيهبراد انز

 856رًريٍ يىعه ص 452حم االصئهخ ص  واعت

 انخًيش
 857رًبريٍ راريخ  انزبصيراد ثبنغالف انغىي  طفي

 12و11يهبراد انزفكير انؼهيب رقى  َىاع يهىصبد انهىاءيب هً أ واعت

 

 
 

بالعلوم على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة  الخاصة اللوحات و المطويات تسليم يرجى  
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 الخطة االسبوعية
 30/ 05/  2019إلــى         26/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د السادس:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼرثيخ انزرثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يىضح أهًيخ انذػبء 
 داة انذػبءيجيٍ آ 

  انرئيضخ  حيحذد انًزؼهى انفكر

نهُض يٍ خالل رحهيم 

 انًؼهىيبد انظريحخ وانضًُيخ

  يحذد انًزؼهى ػالقبد انزضبد

 ادف ثيٍ انكهًبدوانزر
 

 To identify different civilizations. 

 To read texts for details. 

 To define the meaning of the new vocabulary words. 

 To write about ancient civilizations. 

Reading: Anchor - Prepare and read pages 148 – 151  

Writing: Search for information and write about “A Famous  
Civilization”. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 169 درس أطذقبء وأػذاء ال َراهى 98رؼبوٌ وأنخض  صحم انُشبط أ طفي

 98حم انُشبط أثحش وأصزقظي  ص واعت
اصزؼٍ ثكزبة انؼهىو وػرف انجكزيريب 

 وػذد فىائذهب ويضبرهب
Bridge to Success – A. Bk –Page 143 

 االصُيٍ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 170 درس أطذقبء وأػذاء ال َراهى 99حم انُشبط أفكر وأصزُزظ  ص طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 144 ....................................... 101كر وأَقذ  صحم انُشبط أف واعت

 انضالصبء
 Bridge to Success – L. Bk – Page 171 درس أطذقبء وأػذاء ال َراهى 101ُشبط أَظى يفبهيًي  صحم ان طفي

 102حم انُشبط األول  ص واعت
االصزؼذاد نذرس ظىاهر غريجخ رحزبط 

 إنً رفضير
Bridge to Success – A. Bk –Page 145 

 األرثؼبء
 Bridge to Success – L. Bk –Page 172 اهر غريجخ رحزبط إنً رفضيردرس ظى ....................................... طفي

 ....................................... واعت
اثحش ػٍ يؼبَي انكهًبد انزبنيخ ) أيبطَ 

 انطبرئ( –يَغِزو  –
Bridge to Success – A. Bk – Page 146 

 انخًيش
 Bridge to Success – L. Bk –Page 173 رس ظىاهر غريجخ رحزبط إنً رفضيرد ....................................... طفي

 ....................................... واعت
اصزخرط يٍ انذرس صالس كهًبد 

 يزرادفخ
Bridge to Success – A. Bk –Page 147 
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 ( د ) السادس:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزرثيخ األخالقيخ االعزًبػيخانذراصبد  انريبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  انُزبئظ انًزررجخ ػهً اصزخذاو

 انيبثضخ كًىرد

  كيف رضبػذ االدارح انضهيًخ نهُفبيبد

 فً يُغ انزهىس.

 . اصزخذاو انًبء كًىرد 

  يىعذ انىصيظ وانًُىال 

  ٍيىعذ يقبييش انزجبي 

  يىعذ يزىصظ اإلَحراف

 انًطهق 

  يىضح انغىاَت انزي صؼذ انحضبرح

 انيىَبَيخ انقذيًخ نزطىيرهب.

  يضزُزظ انًهبراد انزي كبٌ يًزهكهب

 انًضقفىٌ في انيىَبٌ انقذيًخ .

 دراك انراثظ ثيٍ كم يٍ انظحخ إ

 انُفضيخ وانغضذيخ

 االحذ
 836رًريٍ يىعه ص انُزبئظ انًزررجخ ػهً اصزخذاو انيبثضخ كًىرد طفي
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 837رًريٍ رارً ص طًى عذول نهًقبرَخ ثيٍ انُزبئظ انًخزهفخ  واعت

 االصُيٍ
 طفي

 يُغ فً نهُفبيبد انضهيًخ االدارح رضبػذ كيف

 انزهىس
 838يهبرا د انزفكير انؼهيب ص

 واعت
فً اركر ثؼض االصبر االيغبثيخ نالدارح انحكيًخ 

 انزخهض يٍ انُفبيبد 
 رًريٍ ػهً االخزجبر +رًبريٍ اضبفيخ 

 انضالصبء
 848رًريٍ يىعه ص كًىرد انًبء اصزخذاو طفي

 849رًبريٍ راريخ ص فضر أهًيخ اصزخذاو انًبء كًىرد  واعت

 األرثؼبء
 طفي

يب هً انًجبدراد انىطُيخ ثذونخ االيبراد 

 نهحفبظ ػهً انًبء
 850نؼهيب صيهبراد انزفكير ا

 856رًريٍ يىعه ص 452حم االصئهخ ص  واعت

 انخًيش
 857رًبريٍ راريخ  انزبصيراد ثبنغالف انغىي  طفي

 12و11يهبراد انزفكير انؼهيب رقى  َىاع يهىصبد انهىاءيب هً أ واعت

وم على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة بالعل الخاصة اللوحات و المطويات تسليم يرجى  
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 الخطة االسبوعية
 30/ 05/  2019إلــى         26/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـالسادس:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼرثيخ انزرثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يىضح أهًيخ انذػبء 
 داة انذػبءيجيٍ آ 

  انرئيضخ  حيحذد انًزؼهى انفكر

نهُض يٍ خالل رحهيم 

 انًؼهىيبد انظريحخ وانضًُيخ

  يحذد انًزؼهى ػالقبد انزضبد

 انكهًبدوانزرادف ثيٍ 
 

 To identify different civilizations. 

 To read texts for details. 

 To define the meaning of the new vocabulary words. 

 To write about ancient civilizations. 

Reading: Anchor - Prepare and read pages 148 – 151  

Writing: Search for information and write about “A Famous  
Civilization”. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 169 درس أطذقبء وأػذاء ال َراهى 98رؼبوٌ وأنخض  صحم انُشبط أ طفي

 98حم انُشبط أثحش وأصزقظي  ص واعت
اصزؼٍ ثكزبة انؼهىو وػرف انجكزيريب 

 وػذد فىائذهب ويضبرهب
Bridge to Success – A. Bk –Page 143 

 االصُيٍ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 170 درس أطذقبء وأػذاء ال َراهى 99حم انُشبط أفكر وأصزُزظ  ص طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 144 ....................................... 101كر وأَقذ  صحم انُشبط أف واعت

 انضالصبء
 Bridge to Success – L. Bk – Page 171 درس أطذقبء وأػذاء ال َراهى 101ى يفبهيًي  صحم انُشبط أَظ طفي

 102حم انُشبط األول  ص واعت
االصزؼذاد نذرس ظىاهر غريجخ رحزبط 

 إنً رفضير
Bridge to Success – A. Bk –Page 145 

 األرثؼبء
 Bridge to Success – L. Bk –Page 172 خ رحزبط إنً رفضيردرس ظىاهر غريج ....................................... طفي

 ....................................... واعت
اثحش ػٍ يؼبَي انكهًبد انزبنيخ ) أيبطَ 

 انطبرئ( –يَغِزو  –
Bridge to Success – A. Bk – Page 146 

 انخًيش
 Bridge to Success – L. Bk –Page 173 غريجخ رحزبط إنً رفضير درس ظىاهر ....................................... طفي

 ....................................... واعت
اصزخرط يٍ انذرس صالس كهًبد 

 يزرادفخ
Bridge to Success – A. Bk –Page 147 
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 ( هـ ) السادس: الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزرثيخ األخالقيخ يخانذراصبد االعزًبػ انريبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  انُزبئظ انًزررجخ ػهً اصزخذاو

 انيبثضخ كًىرد

  كيف رضبػذ االدارح انضهيًخ نهُفبيبد

 فً يُغ انزهىس.

 . اصزخذاو انًبء كًىرد 

  يىعذ انىصيظ وانًُىال 

  ٍيىعذ يقبييش انزجبي 

  يىعذ يزىصظ اإلَحراف

 انًطهق 

  انحضبرح يىضح انغىاَت انزي صؼذ

 انيىَبَيخ انقذيًخ نزطىيرهب.

  يضزُزظ انًهبراد انزي كبٌ يًزهكهب

 انًضقفىٌ في انيىَبٌ انقذيًخ .

 دراك انراثظ ثيٍ كم يٍ انظحخ إ

 انُفضيخ وانغضذيخ

 االحذ
 836رًريٍ يىعه ص انُزبئظ انًزررجخ ػهً اصزخذاو انيبثضخ كًىرد طفي
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 837رًريٍ رارً ص طًى عذول نهًقبرَخ ثيٍ انُزبئظ انًخزهفخ  واعت

 االصُيٍ
 طفي

 يُغ فً نهُفبيبد انضهيًخ االدارح رضبػذ كيف

 انزهىس
 838يهبرا د انزفكير انؼهيب ص

 واعت
اركر ثؼض االصبر االيغبثيخ نالدارح انحكيًخ فً 

 انزخهض يٍ انُفبيبد 
 رًريٍ ػهً االخزجبر +رًبريٍ اضبفيخ 

 انضالصبء
 848رًريٍ يىعه ص كًىرد انًبء اصزخذاو طفي

 849رًبريٍ راريخ ص فضر أهًيخ اصزخذاو انًبء كًىرد  واعت

 األرثؼبء
 طفي

يب هً انًجبدراد انىطُيخ ثذونخ االيبراد 

 نهحفبظ ػهً انًبء
 850يهبراد انزفكير انؼهيب ص

 856رًريٍ يىعه ص 452االصئهخ ص  حم واعت

 انخًيش
 857رًبريٍ راريخ  انزبصيراد ثبنغالف انغىي  طفي

 12و11يهبراد انزفكير انؼهيب رقى  َىاع يهىصبد انهىاءيب هً أ واعت

 

بالعلوم على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة  الخاصة اللوحات و المطويات تسليم يرجى  
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 الخطة االسبوعية
 30/ 05/  2019إلــى         26/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) و سالساد:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼرثيخ انزرثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يىضح أهًيخ انذػبء 
 داة انذػبءيجيٍ آ 

  انرئيضخ  حيحذد انًزؼهى انفكر

نهُض يٍ خالل رحهيم 

 انًؼهىيبد انظريحخ وانضًُيخ

  يحذد انًزؼهى ػالقبد انزضبد

 وانزرادف ثيٍ انكهًبد
 

 To identify different civilizations. 

 To read texts for details. 

 To define the meaning of the new vocabulary words. 

 To write about ancient civilizations. 

Reading: Anchor - Prepare and read pages 148 – 151  

Writing: Search for information and write about “A Famous  
Civilization”. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 169 درس أطذقبء وأػذاء ال َراهى 98رؼبوٌ وأنخض  صحم انُشبط أ طفي

 98حم انُشبط أثحش وأصزقظي  ص واعت
اصزؼٍ ثكزبة انؼهىو وػرف انجكزيريب 

 وػذد فىائذهب ويضبرهب
Bridge to Success – A. Bk –Page 143 

 االصُيٍ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 170 درس أطذقبء وأػذاء ال َراهى 99حم انُشبط أفكر وأصزُزظ  ص طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 144 ....................................... 101كر وأَقذ  صحم انُشبط أف واعت

 انضالصبء
 Bridge to Success – L. Bk – Page 171 طذقبء وأػذاء ال َراهىدرس أ 101حم انُشبط أَظى يفبهيًي  ص طفي

 102حم انُشبط األول  ص واعت
االصزؼذاد نذرس ظىاهر غريجخ رحزبط 

 إنً رفضير
Bridge to Success – A. Bk –Page 145 

 األرثؼبء
 Bridge to Success – L. Bk –Page 172 درس ظىاهر غريجخ رحزبط إنً رفضير ....................................... طفي

 ....................................... واعت
اثحش ػٍ يؼبَي انكهًبد انزبنيخ ) أيبطَ 

 انطبرئ( –يَغِزو  –
Bridge to Success – A. Bk – Page 146 

 انخًيش
 Bridge to Success – L. Bk –Page 173 ردرس ظىاهر غريجخ رحزبط إنً رفضي ....................................... طفي

 ....................................... واعت
اصزخرط يٍ انذرس صالس كهًبد 

 يزرادفخ
Bridge to Success – A. Bk –Page 147 
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 ( و ) السادس:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزرثيخ األخالقيخ انذراصبد االعزًبػيخ انريبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  انُزبئظ انًزررجخ ػهً اصزخذاو

 انيبثضخ كًىرد

  كيف رضبػذ االدارح انضهيًخ نهُفبيبد

 فً يُغ انزهىس.

 . اصزخذاو انًبء كًىرد 

  يىعذ انىصيظ وانًُىال 

  ٍيىعذ يقبييش انزجبي 

  يىعذ يزىصظ اإلَحراف

 انًطهق 

  يىضح انغىاَت انزي صؼذ انحضبرح

 ذيًخ نزطىيرهب.انيىَبَيخ انق

  يضزُزظ انًهبراد انزي كبٌ يًزهكهب

 انًضقفىٌ في انيىَبٌ انقذيًخ .

 دراك انراثظ ثيٍ كم يٍ انظحخ إ

 انُفضيخ وانغضذيخ

 االحذ
 836رًريٍ يىعه ص انُزبئظ انًزررجخ ػهً اصزخذاو انيبثضخ كًىرد طفي
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 837رًريٍ رارً ص طًى عذول نهًقبرَخ ثيٍ انُزبئظ انًخزهفخ  واعت

 االصُيٍ
 طفي

 يُغ فً نهُفبيبد انضهيًخ االدارح رضبػذ كيف

 انزهىس
 838يهبرا د انزفكير انؼهيب ص

 واعت
اركر ثؼض االصبر االيغبثيخ نالدارح انحكيًخ فً 

 انزخهض يٍ انُفبيبد 
 رًبريٍ اضبفيخ رًريٍ ػهً االخزجبر +

 انضالصبء
 848رًريٍ يىعه ص كًىرد انًبء اصزخذاو طفي

 849رًبريٍ راريخ ص فضر أهًيخ اصزخذاو انًبء كًىرد  واعت

 األرثؼبء
 طفي

يب هً انًجبدراد انىطُيخ ثذونخ االيبراد 

 نهحفبظ ػهً انًبء
 850يهبراد انزفكير انؼهيب ص

 856يىعه صرًريٍ  452حم االصئهخ ص  واعت

 انخًيش
 857رًبريٍ راريخ  انزبصيراد ثبنغالف انغىي  طفي

 12و11يهبراد انزفكير انؼهيب رقى  َىاع يهىصبد انهىاءيب هً أ واعت

 

ال الجاهزة بالعلوم على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعم الخاصة اللوحات و المطويات تسليم يرجى  
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 الخطة االسبوعية
 30/ 05/  2019إلــى         26/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز السادس:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼرثيخ رثيخ اإلصالييخانز انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يىضح أهًيخ انذػبء 
 داة انذػبءيجيٍ آ 

  انرئيضخ  حيحذد انًزؼهى انفكر

نهُض يٍ خالل رحهيم 

 انًؼهىيبد انظريحخ وانضًُيخ

  يحذد انًزؼهى ػالقبد انزضبد

 وانزرادف ثيٍ انكهًبد
 

 To identify different civilizations. 

 To read texts for details. 

 To define the meaning of the new vocabulary words. 

 To write about ancient civilizations. 

Reading: Anchor - Prepare and read pages 148 – 151  

Writing: Search for information and write about “A Famous  
Civilization”. 

 الحذا
 Bridge to Success – L. Bk – Page 169 درس أطذقبء وأػذاء ال َراهى 98رؼبوٌ وأنخض  صحم انُشبط أ طفي

 98حم انُشبط أثحش وأصزقظي  ص واعت
اصزؼٍ ثكزبة انؼهىو وػرف انجكزيريب 

 وػذد فىائذهب ويضبرهب
Bridge to Success – A. Bk –Page 143 

 االصُيٍ
 Bridge to Success – L. Bk – Page 170 درس أطذقبء وأػذاء ال َراهى 99أصزُزظ  صحم انُشبط أفكر و طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 144 ....................................... 101كر وأَقذ  صحم انُشبط أف واعت

 انضالصبء
 Bridge to Success – L. Bk – Page 171 درس أطذقبء وأػذاء ال َراهى 101حم انُشبط أَظى يفبهيًي  ص طفي

 102حم انُشبط األول  ص واعت
االصزؼذاد نذرس ظىاهر غريجخ رحزبط 

 إنً رفضير
Bridge to Success – A. Bk –Page 145 

 األرثؼبء
 Bridge to Success – L. Bk –Page 172 درس ظىاهر غريجخ رحزبط إنً رفضير ....................................... طفي

 ....................................... واعت
اثحش ػٍ يؼبَي انكهًبد انزبنيخ ) أيبطَ 

 انطبرئ( –يَغِزو  –
Bridge to Success – A. Bk – Page 146 

 انخًيش
 Bridge to Success – L. Bk –Page 173 درس ظىاهر غريجخ رحزبط إنً رفضير ....................................... طفي

 ....................................... واعت
اصزخرط يٍ انذرس صالس كهًبد 

 يزرادفخ
Bridge to Success – A. Bk –Page 147 
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 ( ز ) السادس: الصف والشعبةتابع 
 

  

 انزرثيخ األخالقيخ انذراصبد االعزًبػيخ انريبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــي

  انُزبئظ انًزررجخ ػهً اصزخذاو

 انيبثضخ كًىرد

  كيف رضبػذ االدارح انضهيًخ نهُفبيبد

 فً يُغ انزهىس.

 . اصزخذاو انًبء كًىرد 

  يىعذ انىصيظ وانًُىال 

  ٍيىعذ يقبييش انزجبي 

  يىعذ يزىصظ اإلَحراف

 انًطهق 

  يىضح انغىاَت انزي صؼذ انحضبرح

 انيىَبَيخ انقذيًخ نزطىيرهب.

 انًهبراد انزي كبٌ يًزهكهب  يضزُزظ

 انًضقفىٌ في انيىَبٌ انقذيًخ .

دراك انراثظ ثيٍ كم يٍ انظحخ إ

 انُفضيخ وانغضذيخ

 االحذ
 836رًريٍ يىعه ص انُزبئظ انًزررجخ ػهً اصزخذاو انيبثضخ كًىرد طفي
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 837رًريٍ رارً ص ل نهًقبرَخ ثيٍ انُزبئظ انًخزهفخ طًى عذو واعت

 االصُيٍ
 طفي

 يُغ فً نهُفبيبد انضهيًخ االدارح رضبػذ كيف

 انزهىس
 838يهبرا د انزفكير انؼهيب ص

 واعت
اركر ثؼض االصبر االيغبثيخ نالدارح انحكيًخ فً 

 انزخهض يٍ انُفبيبد 
 رًريٍ ػهً االخزجبر +رًبريٍ اضبفيخ 

 الصبءانض
 848رًريٍ يىعه ص كًىرد انًبء اصزخذاو طفي

 849رًبريٍ راريخ ص فضر أهًيخ اصزخذاو انًبء كًىرد  واعت

 األرثؼبء
 طفي

يب هً انًجبدراد انىطُيخ ثذونخ االيبراد 

 نهحفبظ ػهً انًبء
 850يهبراد انزفكير انؼهيب ص

 856رًريٍ يىعه ص 452حم االصئهخ ص  واعت

 انخًيش
 857رًبريٍ راريخ  انزبصيراد ثبنغالف انغىي  فيط

 12و11يهبراد انزفكير انؼهيب رقى  َىاع يهىصبد انهىاءيب هً أ واعت

 
 

بالعلوم على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة  الخاصة اللوحات و المطويات تسليم يرجى  

 


