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 الخطة االسبوعية

    04/   10/  2018 إلــى        30/   09/ 2018 لألســـبـوع مــن                              ) أ ( السادس الـــــصــف   

  English انهغت انؼزبيت انتزبيت االصالييت انًبدة

 َٕاتج انتؼهى

 انيٕو

  يٕضخ انٕطبيب انٕاردة في انذذيث

 انشزيف

  تطبيك ٔطبيب انزصٕل يبيٍ أًْيت

 طهٗ هللا ػهيّ ٔصهى

 

 يذذد انًتؼهى انفكزة انزئيضت نهُض 

  يًيز انًتؼهى بيٍ انجًم انتبيت

 ٔانتزكيب

  يذذد انًتؼهى ػاللبث انتضبد

 ٔانتزادف بيٍ انكهًبث

  يبيٍ انًتؼهى تمضيى انجًهت بذضب

 أغزاضٓب

 To identify different types of learning tips. 

 To read about schools around the world . 

 To write an email asking for permission . 

 To use the iPad to search about healthy food . 

  ٍتذضيز انذظت اإلثزائيت: لزاءة ف

 انخطببت )خطبت بؼُٕاٌ طفبث انًُبفميٍ(

Reading: Prepare  Page 50 Anchor  “Why does a woodpecker 

peck?” 

Writing: Search  about the importance of healthy food . 

 االدذ
 طفي

 

 62دم انُشبط أفكز ٔأتؼبٌٔ ص
 Bridge to Success – L. Bk – Page 21 94لزاءة َض انجًبل ٔاألخالق طفذت 

 Bridge to Success – A. Bk – Pages 19 , 20                                 اصتخذاو انكهًبث 05دم تذريب طفذت  62دم انُشبط أبذث ٔألزأ  ص ٔاجب

 االثُيٍ
 Bridge to Success – L. Bk – Page22 05دم تذريببث طفذت  62دم انُشبط أتفكز ٔأػبز  ص طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 21 00طفذت  2دم تذريب  60دفظ انذذيث انشزيف  ٔاجب

 انثالثبء
24انُذٕ )انجًهت ٔانتزكيب( طفذت  64ٔأٔضخ صدم انُشبط أفكز  طفي  Bridge to Success – L. Bk – Page 23 

 27طفذت  6دم تذريب  60دفظ انًفزداث ص ٔاجب
Bridge to Success – A. Bk – Page 22 

Pop quiz  

 االربؼبء
25انجًهت ٔأغزاضٓب طفذت   طفي  Bridge to Success – L. Bk – Pages 24 , 25 

 Bridge to Success – A. Bk – Page 23 20طفذت  5ٔ  6ٔ  7دم تذريببث   ٔاجب

 انخًيش
  طفي

يجًغ يؼهٕيبث ػٍ أًْيت انكتببت اإلبذاػيت )

 (انظذق
Bridge to Success – L. Bk – Page26 

 Bridge to Success – A. Bk – Pages  24 , 25   ٔاجب
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 انتزبيت االخالليت  ػيت انذراصبث االجتًب انزيبضيبثا انؼهٕو انًبدة

 َٕاتج انتؼهى

 انيٕو

 انزئيضيت. اٌ يًيز بيٍ االَظًت انفزػيت ٔاالَظًت -

 اٌ يمبرٌ بيٍ انُظبو انًفتٕح ٔانُظبو انًغهك-

 اٌ يمبرٌ بيٍ ػُبطز انتذكى االنيت ٔانيذٔيت-

 يكتب انكضٕر ٔاألػذاد انكضزيّ في طٕرِ اػذاد ػشزيّ ٔانؼكش .

 انٗ كضٕر . يذٕل انُضب انًئٕيت

 يكتب انُضب انًئٕيت في طٕرة ػذد ػشزٖ ٔانؼكش .

 )انذظت اإلثزائيت (

 يضتكشف يفٕٓو اإلدتًبل .

 يتؼزف ػهي كيفيّ كتببّ اإلدتًبالث .

 يذم تطبيمبث ديبتيت ػهي اإلدتًبل .

يستنتج اسباب قيام الثورات 

 الحضارية

تٕضيخ اإلدضبٌ ٔ انؼطف ٔ 

 انكزو

 االدذ

 29ص فٓى االَظًت طفي

 7,6,5,2رلى  46انتًبريٍ انًٕجّٓ ص 

 (6اختببر لظيز )

انُضب  –تًثيم انُضب بيبَيب  –انذرٔس ) جذأل انُضب 
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 7,6,5,9,75رلى  45انتًبريٍ انذاتيت ص  20ص 6-7دم اصئهت  ٔاجب

 االثُيٍ

 2, ,9,0,2رلى  46انتًبريٍ يٕجّٓ ص  22انزصى انتخطيطي نالَظًت  ص  طفي

 22ص 0-9-5دم اصئهت   ٔاجب
 2انٗ  0يٍ رلى  45انتًبريٍ انذاتيت ص 

 79يٓبراث انتفكيز انؼهيب رلى 

 انثالثبء

 24تفبػالث االَظًت ص طفي
 7,6,5رلى  759تًبريٍ يٕجّٓ ص 

 4,77رلى  750ص

 20ػًم يطٕيت ص  ٔاجب
 9انٗ رلى  7يٍ رلى  750تيت ص انتًبريٍ انذا

 65انٗ  67يٍ رلى  752انتًبريٍ اإلضبفيت ص

 االربؼبء

 25دٔرة ديبة انًُتج ص طفي
 2انٗ رلى  9يٍ رلى  759انتًبريٍ انًٕجّٓ ص

 77,75رلى  750ٔص

 75,76, 2اني رلى  0يٍ رلى  750انتًبريٍ انذاتيت ص 25ص 4-2-2-2دم اصئهت  ٔاجب

 انخًيش

 25- 26دم اصئهت انذرس ص             طفي
  5انٗ رلى 7رلى  776انتًبريٍ انًٕجّٓ ص 

 4,75انتًبريٍ انذاتيت رلى 

 ---                           ٔاجب

 9انٗ  7يٍ رلى  775انتًبريٍ انذاتيت ص

 57ٔ 55ٔ  60انٗ  65يٍ رلى  770انتًبريٍ اإلضبفيت ص

 دم ٔرلّ دظبد اإلصبٕع 
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 الخطة االسبوعية

    04/   10/  2018 إلــى        30/   09/ 2018 لألســـبـوع مــن                              ( ب)  السادس الـــــصــف   

  English انهغت انؼزبيت انتزبيت االصالييت انًبدة

 َٕاتج انتؼهى

 انيٕو

 ي انذذيث يٕضخ انٕطبيب انٕاردة ف

 انشزيف

  يبيٍ أًْيت تطبيك ٔطبيب انزصٕل

 طهٗ هللا ػهيّ ٔصهى

 

 يذذد انًتؼهى انفكزة انزئيضت نهُض 

  يًيز انًتؼهى بيٍ انجًم انتبيت

 ٔانتزكيب

  يذذد انًتؼهى ػاللبث انتضبد

 ٔانتزادف بيٍ انكهًبث

  يبيٍ انًتؼهى تمضيى انجًهت بذضب

 أغزاضٓب

 To identify different types of learning tips. 

 To read about schools around the world . 

 To write an email asking for permission . 

 To use the iPad to search about healthy food . 

  ٍتذضيز انذظت اإلثزائيت: لزاءة ف

 انخطببت )خطبت بؼُٕاٌ طفبث انًُبفميٍ(

Reading: Prepare  Page 50 Anchor  “Why does a woodpecker 

peck?” 

Writing: Search  about the importance of healthy food . 

 االدذ
 طفي

 

 62دم انُشبط أفكز ٔأتؼبٌٔ ص
 Bridge to Success – L. Bk – Page 21 94لزاءة َض انجًبل ٔاألخالق طفذت 

 Bridge to Success – A. Bk – Pages 19 , 20                                 بثاصتخذاو انكهً 05دم تذريب طفذت  62دم انُشبط أبذث ٔألزأ  ص ٔاجب

 االثُيٍ
 Bridge to Success – L. Bk – Page22 05دم تذريببث طفذت  62دم انُشبط أتفكز ٔأػبز  ص طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 21 00طفذت  2دم تذريب  60دفظ انذذيث انشزيف  ٔاجب

 نثالثبءا
24انُذٕ )انجًهت ٔانتزكيب( طفذت  64دم انُشبط أفكز ٔأٔضخ ص طفي  Bridge to Success – L. Bk – Page 23 

 27طفذت  6دم تذريب  60دفظ انًفزداث ص ٔاجب
Bridge to Success – A. Bk – Page 22 

Pop quiz  

 االربؼبء
25انجًهت ٔأغزاضٓب طفذت   طفي  Bridge to Success – L. Bk – Pages 24 , 25 

 Bridge to Success – A. Bk – Page 23 20طفذت  5ٔ  6ٔ  7دم تذريببث   ٔاجب

 انخًيش
  طفي

انكتببت اإلبذاػيت )يجًغ يؼهٕيبث ػٍ أًْيت 

 انظذق(
Bridge to Success – L. Bk – Page26 

 Bridge to Success – A. Bk – Pages  24 , 25   ٔاجب
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 انتزبيت االخالليت  انذراصبث االجتًبػيت  انزيبضيبثا انؼهٕو انًبدة

 َٕاتج انتؼهى

 انيٕو

 انزئيضيت. اٌ يًيز بيٍ االَظًت انفزػيت ٔاالَظًت -

 اٌ يمبرٌ بيٍ انُظبو انًفتٕح ٔانُظبو انًغهك-

 اٌ يمبرٌ بيٍ ػُبطز انتذكى االنيت ٔانيذٔيت-

 ٔانؼكش .يكتب انكضٕر ٔاألػذاد انكضزيّ في طٕرِ اػذاد ػشزيّ 

 يذٕل انُضب انًئٕيت انٗ كضٕر .

 يكتب انُضب انًئٕيت في طٕرة ػذد ػشزٖ ٔانؼكش .

 )انذظت اإلثزائيت (

 يضتكشف يفٕٓو اإلدتًبل .

 يتؼزف ػهي كيفيّ كتببّ اإلدتًبالث .

 يذم تطبيمبث ديبتيت ػهي اإلدتًبل .

يستنتج اسباب قيام الثورات 

 الحضارية

تٕضيخ اإلدضبٌ ٔ انؼطف ٔ 

 نكزوا

 االدذ

 29فٓى االَظًت ص طفي

 7,6,5,2رلى  46انتًبريٍ انًٕجّٓ ص 

 (6اختببر لظيز )

انُضب  –تًثيم انُضب بيبَيب  –انذرٔس ) جذأل انُضب 

 انًكبفئت (
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 7,6,5,9,75رلى  45انذاتيت ص انتًبريٍ  20ص 6-7دم اصئهت  ٔاجب

 االثُيٍ

 2, ,9,0,2رلى  46انتًبريٍ يٕجّٓ ص  22انزصى انتخطيطي نالَظًت  ص  طفي

 22ص 0-9-5دم اصئهت   ٔاجب
 2انٗ  0يٍ رلى  45انتًبريٍ انذاتيت ص 

 79يٓبراث انتفكيز انؼهيب رلى 

 انثالثبء

 24تفبػالث االَظًت ص طفي
 7,6,5رلى  759تًبريٍ يٕجّٓ ص 

 4,77رلى  750ص

 20ػًم يطٕيت ص  ٔاجب
 9انٗ رلى  7يٍ رلى  750انتًبريٍ انذاتيت ص 

 65انٗ  67يٍ رلى  752انتًبريٍ اإلضبفيت ص

 االربؼبء

 25دٔرة ديبة انًُتج ص طفي
 2انٗ رلى  9يٍ رلى  759انتًبريٍ انًٕجّٓ ص

 77,75رلى  750ٔص

 75,76, 2اني رلى  0يٍ رلى  750تًبريٍ انذاتيت صان 25ص 4-2-2-2دم اصئهت  ٔاجب

 انخًيش

 25- 26دم اصئهت انذرس ص             طفي
  5انٗ رلى 7رلى  776انتًبريٍ انًٕجّٓ ص 

 4,75انتًبريٍ انذاتيت رلى 

 ---                           ٔاجب

 9انٗ  7يٍ رلى  775انتًبريٍ انذاتيت ص

 57ٔ 55ٔ  60انٗ  65يٍ رلى  770انتًبريٍ اإلضبفيت ص

 دم ٔرلّ دظبد اإلصبٕع 
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 الخطة االسبوعية

    04/   10/  2018 إلــى        30/   09/ 2018 لألســـبـوع مــن                              ( ج)  السادس الـــــصــف   

  English انهغت انؼزبيت انتزبيت االصالييت انًبدة

 َٕاتج انتؼهى

 نيٕوا

  يٕضخ انٕطبيب انٕاردة في انذذيث

 انشزيف

  يبيٍ أًْيت تطبيك ٔطبيب انزصٕل

 طهٗ هللا ػهيّ ٔصهى

 

 يذذد انًتؼهى انفكزة انزئيضت نهُض 

  يًيز انًتؼهى بيٍ انجًم انتبيت

 ٔانتزكيب

  يذذد انًتؼهى ػاللبث انتضبد

 ٔانتزادف بيٍ انكهًبث

  يبيٍ انًتؼهى تمضيى انجًهت بذضب

 أغزاضٓب

 To identify different types of learning tips. 

 To read about schools around the world . 

 To write an email asking for permission . 

 To use the iPad to search about healthy food . 

  ٍتذضيز انذظت اإلثزائيت: لزاءة ف

 انخطببت )خطبت بؼُٕاٌ طفبث انًُبفميٍ(

Reading: Prepare  Page 50 Anchor  “Why does a woodpecker 

peck?” 

Writing: Search  about the importance of healthy food . 

 االدذ
 طفي

 

 62دم انُشبط أفكز ٔأتؼبٌٔ ص
 Bridge to Success – L. Bk – Page 21 94لزاءة َض انجًبل ٔاألخالق طفذت 

 Bridge to Success – A. Bk – Pages 19 , 20                                 اصتخذاو انكهًبث 05تذريب طفذت دم  62دم انُشبط أبذث ٔألزأ  ص ٔاجب

 االثُيٍ
 Bridge to Success – L. Bk – Page22 05دم تذريببث طفذت  62دم انُشبط أتفكز ٔأػبز  ص طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 21 00طفذت  2دم تذريب  60دفظ انذذيث انشزيف  ٔاجب

 انثالثبء
24انُذٕ )انجًهت ٔانتزكيب( طفذت  64دم انُشبط أفكز ٔأٔضخ ص طفي  Bridge to Success – L. Bk – Page 23 

 27طفذت  6دم تذريب  60دفظ انًفزداث ص ٔاجب
Bridge to Success – A. Bk – Page 22 

Pop quiz  

 االربؼبء
25 انجًهت ٔأغزاضٓب طفذت  طفي  Bridge to Success – L. Bk – Pages 24 , 25 

 Bridge to Success – A. Bk – Page 23 20طفذت  5ٔ  6ٔ  7دم تذريببث   ٔاجب

 انخًيش
  طفي

انكتببت اإلبذاػيت )يجًغ يؼهٕيبث ػٍ أًْيت 

 انظذق(
Bridge to Success – L. Bk – Page26 

 Bridge to Success – A. Bk – Pages  24 , 25   ٔاجب
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 انتزبيت االخالليت  انذراصبث االجتًبػيت  انزيبضيبثا انؼهٕو انًبدة

 َٕاتج انتؼهى

 انيٕو

 انزئيضيت. اٌ يًيز بيٍ االَظًت انفزػيت ٔاالَظًت -

 اٌ يمبرٌ بيٍ انُظبو انًفتٕح ٔانُظبو انًغهك-

 اٌ يمبرٌ بيٍ ػُبطز انتذكى االنيت ٔانيذٔيت-

 نكضزيّ في طٕرِ اػذاد ػشزيّ ٔانؼكش .يكتب انكضٕر ٔاألػذاد ا

 يذٕل انُضب انًئٕيت انٗ كضٕر .

 يكتب انُضب انًئٕيت في طٕرة ػذد ػشزٖ ٔانؼكش .

 )انذظت اإلثزائيت (

 يضتكشف يفٕٓو اإلدتًبل .

 يتؼزف ػهي كيفيّ كتببّ اإلدتًبالث .

 يذم تطبيمبث ديبتيت ػهي اإلدتًبل .

يستنتج اسباب قيام الثورات 

 ةالحضاري

تٕضيخ اإلدضبٌ ٔ انؼطف ٔ 

 انكزو

 االدذ

 29فٓى االَظًت ص طفي

 7,6,5,2رلى  46انتًبريٍ انًٕجّٓ ص 

 (6اختببر لظيز )

انُضب  –تًثيم انُضب بيبَيب  –انذرٔس ) جذأل انُضب 

 انًكبفئت (
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 7,6,5,9,75رلى  45انتًبريٍ انذاتيت ص  20ص 6-7دم اصئهت  ٔاجب

 االثُيٍ

 2, ,9,0,2رلى  46انتًبريٍ يٕجّٓ ص  22انزصى انتخطيطي نالَظًت  ص  طفي

 22ص 0-9-5دم اصئهت   ٔاجب
 2انٗ  0يٍ رلى  45انتًبريٍ انذاتيت ص 

 79يٓبراث انتفكيز انؼهيب رلى 

 انثالثبء

 24ظًت صتفبػالث االَ طفي
 7,6,5رلى  759تًبريٍ يٕجّٓ ص 

 4,77رلى  750ص

 20ػًم يطٕيت ص  ٔاجب
 9انٗ رلى  7يٍ رلى  750انتًبريٍ انذاتيت ص 

 65انٗ  67يٍ رلى  752انتًبريٍ اإلضبفيت ص

 االربؼبء

 25دٔرة ديبة انًُتج ص طفي
 2انٗ رلى  9يٍ رلى  759انتًبريٍ انًٕجّٓ ص

 77,75رلى  750ٔص

 75,76, 2اني رلى  0يٍ رلى  750انتًبريٍ انذاتيت ص 25ص 4-2-2-2دم اصئهت  اجبٔ

 انخًيش

 25- 26دم اصئهت انذرس ص             طفي
  5انٗ رلى 7رلى  776انتًبريٍ انًٕجّٓ ص 

 4,75انتًبريٍ انذاتيت رلى 

 ---                           ٔاجب

 9انٗ  7يٍ رلى  775انتًبريٍ انذاتيت ص

 57ٔ 55ٔ  60انٗ  65يٍ رلى  770انتًبريٍ اإلضبفيت ص

 دم ٔرلّ دظبد اإلصبٕع 
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 الخطة االسبوعية

    04/   10/  2018 إلــى        30/   09/ 2018 لألســـبـوع مــن                              ( د)  السادس الـــــصــف   

  English يتانهغت انؼزب انتزبيت االصالييت انًبدة

 َٕاتج انتؼهى

 انيٕو

  يٕضخ انٕطبيب انٕاردة في انذذيث

 انشزيف

  يبيٍ أًْيت تطبيك ٔطبيب انزصٕل

 طهٗ هللا ػهيّ ٔصهى

 

 يذذد انًتؼهى انفكزة انزئيضت نهُض 

  يًيز انًتؼهى بيٍ انجًم انتبيت

 ٔانتزكيب

  يذذد انًتؼهى ػاللبث انتضبد

 ٔانتزادف بيٍ انكهًبث

 يى انجًهت بذضب يبيٍ انًتؼهى تمض

 أغزاضٓب

 To identify different types of learning tips. 

 To read about schools around the world . 

 To write an email asking for permission . 

 To use the iPad to search about healthy food . 

  ٍتذضيز انذظت اإلثزائيت: لزاءة ف

 فبث انًُبفميٍ(انخطببت )خطبت بؼُٕاٌ ط

Reading: Prepare  Page 50 Anchor  “Why does a woodpecker 

peck?” 

Writing: Search  about the importance of healthy food . 

 االدذ
 طفي

 

 62دم انُشبط أفكز ٔأتؼبٌٔ ص
 Bridge to Success – L. Bk – Page 21 94لزاءة َض انجًبل ٔاألخالق طفذت 

 Bridge to Success – A. Bk – Pages 19 , 20                                 اصتخذاو انكهًبث 05دم تذريب طفذت  62انُشبط أبذث ٔألزأ  ص دم ٔاجب

 االثُيٍ
 Bridge to Success – L. Bk – Page22 05دم تذريببث طفذت  62دم انُشبط أتفكز ٔأػبز  ص طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 21 00طفذت  2تذريب دم  60دفظ انذذيث انشزيف  ٔاجب

 انثالثبء
24انُذٕ )انجًهت ٔانتزكيب( طفذت  64دم انُشبط أفكز ٔأٔضخ ص طفي  Bridge to Success – L. Bk – Page 23 

 27طفذت  6دم تذريب  60دفظ انًفزداث ص ٔاجب
Bridge to Success – A. Bk – Page 22 

Pop quiz  

 ءاالربؼب
25انجًهت ٔأغزاضٓب طفذت   طفي  Bridge to Success – L. Bk – Pages 24 , 25 

 Bridge to Success – A. Bk – Page 23 20طفذت  5ٔ  6ٔ  7دم تذريببث   ٔاجب

 انخًيش
  طفي

انكتببت اإلبذاػيت )يجًغ يؼهٕيبث ػٍ أًْيت 

 انظذق(
Bridge to Success – L. Bk – Page26 

 Bridge to Success – A. Bk – Pages  24 , 25   ٔاجب
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 انتزبيت االخالليت  انذراصبث االجتًبػيت  انزيبضيبثا انؼهٕو انًبدة

 َٕاتج انتؼهى

 انيٕو

 انزئيضيت. اٌ يًيز بيٍ االَظًت انفزػيت ٔاالَظًت -

 اٌ يمبرٌ بيٍ انُظبو انًفتٕح ٔانُظبو انًغهك-

 ذٔيتاٌ يمبرٌ بيٍ ػُبطز انتذكى االنيت ٔاني-

 يكتب انكضٕر ٔاألػذاد انكضزيّ في طٕرِ اػذاد ػشزيّ ٔانؼكش .

 يذٕل انُضب انًئٕيت انٗ كضٕر .

 يكتب انُضب انًئٕيت في طٕرة ػذد ػشزٖ ٔانؼكش .

 )انذظت اإلثزائيت (

 يضتكشف يفٕٓو اإلدتًبل .

 يتؼزف ػهي كيفيّ كتببّ اإلدتًبالث .

 يذم تطبيمبث ديبتيت ػهي اإلدتًبل .

اسباب قيام الثورات  يستنتج

 الحضارية

تٕضيخ اإلدضبٌ ٔ انؼطف ٔ 

 انكزو

 االدذ

 29فٓى االَظًت ص طفي

 7,6,5,2رلى  46انتًبريٍ انًٕجّٓ ص 

 (6اختببر لظيز )

انُضب  –تًثيم انُضب بيبَيب  –انذرٔس ) جذأل انُضب 
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 7,6,5,9,75رلى  45انتًبريٍ انذاتيت ص  20ص 6-7دم اصئهت  ٔاجب

 االثُيٍ

 2, ,9,0,2رلى  46انتًبريٍ يٕجّٓ ص  22انزصى انتخطيطي نالَظًت  ص  طفي

 22ص 0-9-5دم اصئهت   ٔاجب
 2انٗ  0يٍ رلى  45انتًبريٍ انذاتيت ص 

 79يٓبراث انتفكيز انؼهيب رلى 

 انثالثبء

 24تفبػالث االَظًت ص طفي
 7,6,5رلى  759تًبريٍ يٕجّٓ ص 

 4,77رلى  750ص

 20ػًم يطٕيت ص  ٔاجب
 9انٗ رلى  7يٍ رلى  750انتًبريٍ انذاتيت ص 

 65انٗ  67يٍ رلى  752انتًبريٍ اإلضبفيت ص

 االربؼبء

 25دٔرة ديبة انًُتج ص طفي
 2رلى انٗ  9يٍ رلى  759انتًبريٍ انًٕجّٓ ص

 77,75رلى  750ٔص

 75,76, 2اني رلى  0يٍ رلى  750انتًبريٍ انذاتيت ص 25ص 4-2-2-2دم اصئهت  ٔاجب

 انخًيش

 25- 26دم اصئهت انذرس ص             طفي
  5انٗ رلى 7رلى  776انتًبريٍ انًٕجّٓ ص 

 4,75انتًبريٍ انذاتيت رلى 

 ---                           ٔاجب

 9انٗ  7يٍ رلى  775ًبريٍ انذاتيت صانت

 57ٔ 55ٔ  60انٗ  65يٍ رلى  770انتًبريٍ اإلضبفيت ص

 دم ٔرلّ دظبد اإلصبٕع 



QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية

    04/   10/  2018 إلــى        30/   09/ 2018 لألســـبـوع مــن                              ( هـ)  السادس الـــــصــف   

  English انهغت انؼزبيت نتزبيت االصالييتا انًبدة

 َٕاتج انتؼهى

 انيٕو

  يٕضخ انٕطبيب انٕاردة في انذذيث

 انشزيف

  يبيٍ أًْيت تطبيك ٔطبيب انزصٕل

 طهٗ هللا ػهيّ ٔصهى

 

 يذذد انًتؼهى انفكزة انزئيضت نهُض 

  يًيز انًتؼهى بيٍ انجًم انتبيت

 ٔانتزكيب

  يذذد انًتؼهى ػاللبث انتضبد

 بيٍ انكهًبثٔانتزادف 

  يبيٍ انًتؼهى تمضيى انجًهت بذضب

 أغزاضٓب

 To identify different types of learning tips. 

 To read about schools around the world . 

 To write an email asking for permission . 

 To use the iPad to search about healthy food . 

 ءة فٍ تذضيز انذظت اإلثزائيت: لزا

 انخطببت )خطبت بؼُٕاٌ طفبث انًُبفميٍ(

Reading: Prepare  Page 50 Anchor  “Why does a woodpecker 

peck?” 

Writing: Search  about the importance of healthy food . 

 االدذ
 طفي

 

 62دم انُشبط أفكز ٔأتؼبٌٔ ص
 Bridge to Success – L. Bk – Page 21 94لزاءة َض انجًبل ٔاألخالق طفذت 

 Bridge to Success – A. Bk – Pages 19 , 20                                 اصتخذاو انكهًبث 05دم تذريب طفذت  62دم انُشبط أبذث ٔألزأ  ص ٔاجب

 االثُيٍ
 Bridge to Success – L. Bk – Page22 05دم تذريببث طفذت  62دم انُشبط أتفكز ٔأػبز  ص طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 21 00طفذت  2دم تذريب  60دفظ انذذيث انشزيف  اجبٔ

 انثالثبء
24انُذٕ )انجًهت ٔانتزكيب( طفذت  64دم انُشبط أفكز ٔأٔضخ ص طفي  Bridge to Success – L. Bk – Page 23 

 27طفذت  6دم تذريب  60دفظ انًفزداث ص ٔاجب
Bridge to Success – A. Bk – Page 22 

Pop quiz  

 االربؼبء
25انجًهت ٔأغزاضٓب طفذت   طفي  Bridge to Success – L. Bk – Pages 24 , 25 

 Bridge to Success – A. Bk – Page 23 20طفذت  5ٔ  6ٔ  7دم تذريببث   ٔاجب

 انخًيش
  طفي

انكتببت اإلبذاػيت )يجًغ يؼهٕيبث ػٍ أًْيت 

 انظذق(
Bridge to Success – L. Bk – Page26 

 Bridge to Success – A. Bk – Pages  24 , 25   ٔاجب
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 انتزبيت االخالليت  انذراصبث االجتًبػيت  انزيبضيبثا انؼهٕو انًبدة

 َٕاتج انتؼهى

 انيٕو

 انزئيضيت. اٌ يًيز بيٍ االَظًت انفزػيت ٔاالَظًت -

 اٌ يمبرٌ بيٍ انُظبو انًفتٕح ٔانُظبو انًغهك-

 بيٍ ػُبطز انتذكى االنيت ٔانيذٔيتاٌ يمبرٌ -

 يكتب انكضٕر ٔاألػذاد انكضزيّ في طٕرِ اػذاد ػشزيّ ٔانؼكش .

 يذٕل انُضب انًئٕيت انٗ كضٕر .

 يكتب انُضب انًئٕيت في طٕرة ػذد ػشزٖ ٔانؼكش .

 )انذظت اإلثزائيت (

 يضتكشف يفٕٓو اإلدتًبل .

 يتؼزف ػهي كيفيّ كتببّ اإلدتًبالث .

 ديبتيت ػهي اإلدتًبل .يذم تطبيمبث 

يستنتج اسباب قيام الثورات 

 الحضارية

تٕضيخ اإلدضبٌ ٔ انؼطف ٔ 

 انكزو

 االدذ

 29فٓى االَظًت ص طفي

 7,6,5,2رلى  46انتًبريٍ انًٕجّٓ ص 

 (6اختببر لظيز )

انُضب  –تًثيم انُضب بيبَيب  –انذرٔس ) جذأل انُضب 

 انًكبفئت (
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 7,6,5,9,75رلى  45انتًبريٍ انذاتيت ص  20ص 6-7دم اصئهت  ٔاجب

 االثُيٍ

 2, ,9,0,2رلى  46انتًبريٍ يٕجّٓ ص  22انزصى انتخطيطي نالَظًت  ص  طفي

 22ص 0-9-5دم اصئهت   ٔاجب
 2انٗ  0يٍ رلى  45انتًبريٍ انذاتيت ص 

 79براث انتفكيز انؼهيب رلى يٓ

 انثالثبء

 24تفبػالث االَظًت ص طفي
 7,6,5رلى  759تًبريٍ يٕجّٓ ص 

 4,77رلى  750ص

 20ػًم يطٕيت ص  ٔاجب
 9انٗ رلى  7يٍ رلى  750انتًبريٍ انذاتيت ص 

 65انٗ  67يٍ رلى  752انتًبريٍ اإلضبفيت ص

 االربؼبء

 25دٔرة ديبة انًُتج ص طفي
 2انٗ رلى  9يٍ رلى  759ٍ انًٕجّٓ صانتًبري

 77,75رلى  750ٔص

 75,76, 2اني رلى  0يٍ رلى  750انتًبريٍ انذاتيت ص 25ص 4-2-2-2دم اصئهت  ٔاجب

 انخًيش

 25- 26دم اصئهت انذرس ص             طفي
  5انٗ رلى 7رلى  776انتًبريٍ انًٕجّٓ ص 

 4,75انتًبريٍ انذاتيت رلى 

 ---                           ٔاجب

 9انٗ  7يٍ رلى  775انتًبريٍ انذاتيت ص

 57ٔ 55ٔ  60انٗ  65يٍ رلى  770انتًبريٍ اإلضبفيت ص

 دم ٔرلّ دظبد اإلصبٕع 



QM-119-F3 

 

 الخطة االسبوعية

    04/   10/  2018 إلــى        30/   09/ 2018 لألســـبـوع مــن                              ( و)  السادس الـــــصــف   

  English انهغت انؼزبيت انتزبيت االصالييت انًبدة

 َٕاتج انتؼهى

 انيٕو

  يٕضخ انٕطبيب انٕاردة في انذذيث

 انشزيف

  يبيٍ أًْيت تطبيك ٔطبيب انزصٕل

 طهٗ هللا ػهيّ ٔصهى

 

 يذذد انًتؼهى انفكزة انزئيضت نهُض 

  يًيز انًتؼهى بيٍ انجًم انتبيت

 ٔانتزكيب

 ؼهى ػاللبث انتضبد يذذد انًت

 ٔانتزادف بيٍ انكهًبث

  يبيٍ انًتؼهى تمضيى انجًهت بذضب

 أغزاضٓب

 To identify different types of learning tips. 

 To read about schools around the world . 

 To write an email asking for permission . 

 To use the iPad to search about healthy food . 

  ٍتذضيز انذظت اإلثزائيت: لزاءة ف

 انخطببت )خطبت بؼُٕاٌ طفبث انًُبفميٍ(

Reading: Prepare  Page 50 Anchor  “Why does a woodpecker 

peck?” 

Writing: Search  about the importance of healthy food . 

 االدذ
 طفي

 

 62دم انُشبط أفكز ٔأتؼبٌٔ ص
 Bridge to Success – L. Bk – Page 21 94ق طفذت لزاءة َض انجًبل ٔاألخال

 Bridge to Success – A. Bk – Pages 19 , 20                                 اصتخذاو انكهًبث 05دم تذريب طفذت  62دم انُشبط أبذث ٔألزأ  ص ٔاجب

 االثُيٍ
 Bridge to Success – L. Bk – Page22 05دم تذريببث طفذت  62دم انُشبط أتفكز ٔأػبز  ص طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 21 00طفذت  2دم تذريب  60دفظ انذذيث انشزيف  ٔاجب

 انثالثبء
24انُذٕ )انجًهت ٔانتزكيب( طفذت  64دم انُشبط أفكز ٔأٔضخ ص طفي  Bridge to Success – L. Bk – Page 23 

 27طفذت  6دم تذريب  60دفظ انًفزداث ص ٔاجب
Bridge to Success – A. Bk – Page 22 

Pop quiz  

 االربؼبء
25انجًهت ٔأغزاضٓب طفذت   طفي  Bridge to Success – L. Bk – Pages 24 , 25 

 Bridge to Success – A. Bk – Page 23 20طفذت  5ٔ  6ٔ  7دم تذريببث   ٔاجب

 انخًيش
  طفي

انكتببت اإلبذاػيت )يجًغ يؼهٕيبث ػٍ أًْيت 

 نظذق(ا
Bridge to Success – L. Bk – Page26 

 Bridge to Success – A. Bk – Pages  24 , 25   ٔاجب
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 انتزبيت االخالليت  انذراصبث االجتًبػيت  انزيبضيبثا انؼهٕو انًبدة

 َٕاتج انتؼهى

 انيٕو

 انزئيضيت. اٌ يًيز بيٍ االَظًت انفزػيت ٔاالَظًت -

 ح ٔانُظبو انًغهكاٌ يمبرٌ بيٍ انُظبو انًفتٕ-

 اٌ يمبرٌ بيٍ ػُبطز انتذكى االنيت ٔانيذٔيت-

 يكتب انكضٕر ٔاألػذاد انكضزيّ في طٕرِ اػذاد ػشزيّ ٔانؼكش .

 يذٕل انُضب انًئٕيت انٗ كضٕر .

 يكتب انُضب انًئٕيت في طٕرة ػذد ػشزٖ ٔانؼكش .

 )انذظت اإلثزائيت (

 يضتكشف يفٕٓو اإلدتًبل .

 ّ اإلدتًبالث .يتؼزف ػهي كيفيّ كتبب

 يذم تطبيمبث ديبتيت ػهي اإلدتًبل .

يستنتج اسباب قيام الثورات 

 الحضارية

تٕضيخ اإلدضبٌ ٔ انؼطف ٔ 

 انكزو

 االدذ

 29فٓى االَظًت ص طفي

 7,6,5,2رلى  46انتًبريٍ انًٕجّٓ ص 

 (6اختببر لظيز )

انُضب  –تًثيم انُضب بيبَيب  –انذرٔس ) جذأل انُضب 

 انًكبفئت (
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 7,6,5,9,75رلى  45انتًبريٍ انذاتيت ص  20ص 6-7دم اصئهت  ٔاجب

 االثُيٍ

 2, ,9,0,2رلى  46انتًبريٍ يٕجّٓ ص  22انزصى انتخطيطي نالَظًت  ص  طفي

 22ص 0-9-5دم اصئهت   ٔاجب
 2انٗ  0يٍ رلى  45اتيت ص انتًبريٍ انذ

 79يٓبراث انتفكيز انؼهيب رلى 

 انثالثبء

 24تفبػالث االَظًت ص طفي
 7,6,5رلى  759تًبريٍ يٕجّٓ ص 

 4,77رلى  750ص

 20ػًم يطٕيت ص  ٔاجب
 9انٗ رلى  7يٍ رلى  750انتًبريٍ انذاتيت ص 

 65انٗ  67يٍ رلى  752انتًبريٍ اإلضبفيت ص

 االربؼبء

 25ٔرة ديبة انًُتج صد طفي
 2انٗ رلى  9يٍ رلى  759انتًبريٍ انًٕجّٓ ص

 77,75رلى  750ٔص

 75,76, 2اني رلى  0يٍ رلى  750انتًبريٍ انذاتيت ص 25ص 4-2-2-2دم اصئهت  ٔاجب

 انخًيش

 25- 26دم اصئهت انذرس ص             طفي
  5انٗ رلى 7رلى  776انتًبريٍ انًٕجّٓ ص 

 4,75تيت رلى انتًبريٍ انذا

 ---                           ٔاجب

 9انٗ  7يٍ رلى  775انتًبريٍ انذاتيت ص

 57ٔ 55ٔ  60انٗ  65يٍ رلى  770انتًبريٍ اإلضبفيت ص

 دم ٔرلّ دظبد اإلصبٕع 
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 الخطة االسبوعية

    04/   10/  2018 إلــى        30/   09/ 2018 لألســـبـوع مــن                              ( ز)  السادس الـــــصــف   

  English انهغت انؼزبيت انتزبيت االصالييت انًبدة

 َٕاتج انتؼهى

 انيٕو

  يٕضخ انٕطبيب انٕاردة في انذذيث

 انشزيف

  يبيٍ أًْيت تطبيك ٔطبيب انزصٕل

 طهٗ هللا ػهيّ ٔصهى

 

 يذذد انًتؼهى انفكزة انزئيضت نهُض 

 ًم انتبيت يًيز انًتؼهى بيٍ انج

 ٔانتزكيب

  يذذد انًتؼهى ػاللبث انتضبد

 ٔانتزادف بيٍ انكهًبث

  يبيٍ انًتؼهى تمضيى انجًهت بذضب

 أغزاضٓب

 To identify different types of learning tips. 

 To read about schools around the world . 

 To write an email asking for permission . 

 To use the iPad to search about healthy food . 

  ٍتذضيز انذظت اإلثزائيت: لزاءة ف

 انخطببت )خطبت بؼُٕاٌ طفبث انًُبفميٍ(

Reading: Prepare  Page 50 Anchor  “Why does a woodpecker 

peck?” 

Writing: Search  about the importance of healthy food . 

 االدذ
 طفي

 

 62صدم انُشبط أفكز ٔأتؼبٌٔ 
 Bridge to Success – L. Bk – Page 21 94لزاءة َض انجًبل ٔاألخالق طفذت 

 Bridge to Success – A. Bk – Pages 19 , 20                                 اصتخذاو انكهًبث 05دم تذريب طفذت  62دم انُشبط أبذث ٔألزأ  ص ٔاجب

 االثُيٍ
 Bridge to Success – L. Bk – Page22 05تذريببث طفذت دم  62دم انُشبط أتفكز ٔأػبز  ص طفي

 Bridge to Success – A. Bk – Page 21 00طفذت  2دم تذريب  60دفظ انذذيث انشزيف  ٔاجب

 انثالثبء
24انُذٕ )انجًهت ٔانتزكيب( طفذت  64دم انُشبط أفكز ٔأٔضخ ص طفي  Bridge to Success – L. Bk – Page 23 

 27طفذت  6دم تذريب  60زداث صدفظ انًف ٔاجب
Bridge to Success – A. Bk – Page 22 

Pop quiz  

 االربؼبء
25انجًهت ٔأغزاضٓب طفذت   طفي  Bridge to Success – L. Bk – Pages 24 , 25 

 Bridge to Success – A. Bk – Page 23 20طفذت  5ٔ  6ٔ  7دم تذريببث   ٔاجب

 انخًيش
  طفي

يت )يجًغ يؼهٕيبث ػٍ أًْيت انكتببت اإلبذاػ

 انظذق(
Bridge to Success – L. Bk – Page26 

 Bridge to Success – A. Bk – Pages  24 , 25   ٔاجب
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 انتزبيت االخالليت  انذراصبث االجتًبػيت  انزيبضيبثا انؼهٕو انًبدة

 َٕاتج انتؼهى

 انيٕو

 انزئيضيت. اٌ يًيز بيٍ االَظًت انفزػيت ٔاالَظًت -

 اٌ يمبرٌ بيٍ انُظبو انًفتٕح ٔانُظبو انًغهك-

 اٌ يمبرٌ بيٍ ػُبطز انتذكى االنيت ٔانيذٔيت-

 يكتب انكضٕر ٔاألػذاد انكضزيّ في طٕرِ اػذاد ػشزيّ ٔانؼكش .

 يذٕل انُضب انًئٕيت انٗ كضٕر .

 يكتب انُضب انًئٕيت في طٕرة ػذد ػشزٖ ٔانؼكش .

 )انذظت اإلثزائيت (

 تًبل .يضتكشف يفٕٓو اإلد

 يتؼزف ػهي كيفيّ كتببّ اإلدتًبالث .

 يذم تطبيمبث ديبتيت ػهي اإلدتًبل .

يستنتج اسباب قيام الثورات 

 الحضارية

تٕضيخ اإلدضبٌ ٔ انؼطف ٔ 

 انكزو

 االدذ

 29فٓى االَظًت ص طفي

 7,6,5,2رلى  46انتًبريٍ انًٕجّٓ ص 

 (6اختببر لظيز )

انُضب  –َيب تًثيم انُضب بيب –انذرٔس ) جذأل انُضب 

 انًكبفئت (

يت
ػ

را
نز

 ا
رة

ضب
ذ

ان
ب 
ش

َ 
ش

بل
َ

 

م.
ته

نا
عا

 م
ن
 م

ف
في

خ
لت
 ا
 و

ن
ري

خ
آل
 ا
دة

ع
سا

 م
ن
مك

 ي
ف

كي
ة 

ش
اق
من

 

 7,6,5,9,75رلى  45انتًبريٍ انذاتيت ص  20ص 6-7دم اصئهت  ٔاجب

 االثُيٍ

 2, ,9,0,2رلى  46انتًبريٍ يٕجّٓ ص  22انزصى انتخطيطي نالَظًت  ص  طفي

 22ص 0-9-5ئهت  دم اص ٔاجب
 2انٗ  0يٍ رلى  45انتًبريٍ انذاتيت ص 

 79يٓبراث انتفكيز انؼهيب رلى 

 انثالثبء

 24تفبػالث االَظًت ص طفي
 7,6,5رلى  759تًبريٍ يٕجّٓ ص 

 4,77رلى  750ص

 20ػًم يطٕيت ص  ٔاجب
 9انٗ رلى  7يٍ رلى  750انتًبريٍ انذاتيت ص 

 65انٗ  67يٍ رلى  752انتًبريٍ اإلضبفيت ص

 االربؼبء

 25دٔرة ديبة انًُتج ص طفي
 2انٗ رلى  9يٍ رلى  759انتًبريٍ انًٕجّٓ ص

 77,75رلى  750ٔص

 75,76, 2اني رلى  0يٍ رلى  750انتًبريٍ انذاتيت ص 25ص 4-2-2-2دم اصئهت  ٔاجب

 انخًيش

 25- 26دم اصئهت انذرس ص             طفي
  5انٗ رلى 7ى رل 776انتًبريٍ انًٕجّٓ ص 

 4,75انتًبريٍ انذاتيت رلى 

 ---                           ٔاجب

 9انٗ  7يٍ رلى  775انتًبريٍ انذاتيت ص

 57ٔ 55ٔ  60انٗ  65يٍ رلى  770انتًبريٍ اإلضبفيت ص

 دم ٔرلّ دظبد اإلصبٕع 
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