
   

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية  
 31/ 01/  2019إلــى         27/  01/  2019لألســـبـوع مــن  

 (أ) السادس:  الصف والشعبة

 English اللغخ العشثُخ التشثُخ اإلصالهُخ الوبدح

 
 .َجُي عالهبد قُبم الضبعخ 

 . َضتٌجظ العالقخ ثُي ًهبَخ الكىى و االَوبى ثُىم القُبهخ 

 خوبلٍ للٌض َحذد الوتعلن الوعًٌ اإل

 األدثٍ

  َحذد الوتعلن عالقبد التضبد والتشادف

 ثُي الكلوبد
 الحظخ اإلثشائُخ:

الكتبثخ: كتبثخ هىضىع هي اختُبس 

 الطبلت

القشاءح: قشاءح هىضىع هي اختُبس 

 الطبلت

 To identify different forms of 
exploration. 

 To write solutions to the problems of 
exploration. 

 To read texts for details. 

 To write a paragraph about an 
expedition to the space. 

Reading: Anchor: Prepare Pages ( 9 – 12 ). 

Writing: Search for information to write about Ibn 
Battutah. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Pages 97 - 98 83ُي ص القشاءح: قظخ سحوخ للعبلو 83حل الٌشبط أثبدس ألتعلن  ص طفٍ

 04حل الٌشبط أتعبوى وأكتت  ص واخت
اختش عٌىاًًب اخش لقظخ سحوخ للعبلوُي وثُي صجت 

 اختُبسك لهزا العٌىاى
Bridge to Success – A. Bk – Pages 79 - 80 

 االثٌُي
 Bridge to Success – L. Bk – Pages  99 - 100 تبثع قظخ سحوخ للعبلوُي 08حل الٌشبط أتفكش وأثشهي  ص طفٍ

 03حل الٌشبط أتعبوى وأثحث  ص واخت
اصتخشج هي ًض سحوخ للعبلوُي كلوتُي هتضبدتُي 

 وكلوتُي هتشادفتُي
Bridge to Success – A. Bk – Pages  81 - 82 

 الثالثبء
 Bridge to Success – L. Bk – Pages    101 - 102 تبثع قظخ سحوخ للعبلوُي 00حل الٌشبط أسد ثبلحدخ العقلُخ  ص طفٍ

 .............................................................  04حل الٌشبط أخُت ثوفشدٌ  ص واخت
Bridge to Success – A. Bk – Pages  83 - 84  

Dictation – L. Bk –Page 93  ( Paragraphs 1 & 2 ) 

 األسثعبء
 Bridge to Success – L. Bk- Pages   103 - 104 03لىهبتٍ: الوضدذ الٌجىٌ َتدذد صًض هع  طفٍ

   Bridge to Success – A. Bk – Pages    85 - 86 اكتت خوش هعلىهبد تعشفهب عي الوضدذ الٌجىٌ  واخت

 الخوُش
   Bridge to Success – L. Bk – Pages     105 - 106 إهالء اختجبسٌ  طفٍ

 Bridge to Success – A. Bk – Pages       87 - 88 ..........................................................  واخت
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 ( أ ) السادس: الصف والشعبةتابع 

 التشثُخ األخالقُخ الذساصبد االختوبعُخ الشَبضُبد العلىم الوبدح

 ًىاتح التعلن
 
 

 ىمـــالــُ

 ك فُهب خوُع اى َحذد الخظبئض التٍ تشتش

 الكبئٌبد الحُخ

  اى َوُز اًىاع  اصتدبثبد  الكبئٌبد الحُخ

 للوؤثشاد 

 اى َظٌف الكبئٌبد الحُخ ثطشائق هختلفخ 

  اى َكتت ًىاتح الضشة فٍ طىسح قىي

 اصُخ 

  اى َكتت القىي االصُخ فٍ طىسح ًىاتح

 ضشة 
 .اى َجضظ تعجُش عذدٌ 

  َحلل اخظبئض الطجُعُخ لضطح األسع

ً حُبح الضكبى فٍ وتأثُشهب عل

 خوهىسَخ الهٌذ .

  ٍدساصخ وتحلُل أوخه التغُش الثقبف

 اإلهبستُخ ثوشوس الزهي 

 االحذ
 034القىي و االصش ص  312خظبئض الحُبح ص طفٍ

ص
8
4

 

ص
3 

خ 
هل

كب
 

 081ص  6الً  1توشَي راتٍ هي  حل اصئلخ الذلُل  واخت

 االثٌُي
 083و االصش ص تبثع القىي   333ص للوؤثشاد االصتدبثبد طفٍ

 088ص  36الً  12توشَي اضبفٍ هي  حل اصئلخ الذلُل واخت

 الثالثبء
 084التعجُش العذدَخ ص  334ص الذسس اصئلخ حل طفٍ

 3الً  1هي  082توشَي راتٍ ص  --- واخت

 األسثعبء
 004تبثع التعبثُش العذدَخ ص  384تظٌُف الكبئٌبد الحُخ ص طفٍ

 30الً  13هي 001توشَي اضبفٍ ص  الذلُل حب اصئلخ واخت

 الخوُش
 003تبثع التعبثُش العذدَخ ص  388ادواد التظٌُف ص طفٍ

 وسقخ عول حظبد االصجىع  ----- واخت
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 الخطة االسبوعية
 31/ 01/  2019إلــى         27/  01/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب السادس:  الصف والشعبة
   

 English اللغخ العشثُخ التشثُخ اإلصالهُخ بدحالو

 
 .َجُي عالهبد قُبم الضبعخ 

 . َضتٌجظ العالقخ ثُي ًهبَخ الكىى و االَوبى ثُىم القُبهخ 

  َحذد الوتعلن الوعًٌ اإلخوبلٍ للٌض

 األدثٍ

  َحذد الوتعلن عالقبد التضبد والتشادف

 ثُي الكلوبد
 الحظخ اإلثشائُخ:

اختُبس  الكتبثخ: كتبثخ هىضىع هي

 الطبلت

القشاءح: قشاءح هىضىع هي اختُبس 

 الطبلت

 To identify different forms of 
exploration. 

 To write solutions to the problems of 
exploration. 

 To read texts for details. 

 To write a paragraph about an 
expedition to the space. 

Reading: Anchor: Prepare Pages ( 9 – 12 ). 

Writing: Search for information to write about Ibn Battutah. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Pages 97 - 98 83القشاءح: قظخ سحوخ للعبلوُي ص  83حل الٌشبط أثبدس ألتعلن  ص طفٍ

 04حل الٌشبط أتعبوى وأكتت  ص واخت
سحوخ للعبلوُي وثُي صجت اختُبسك اختش عٌىاًًب اخش لقظخ 

 لهزا العٌىاى
Bridge to Success – A. Bk – Pages 79 - 80 

 االثٌُي
 Bridge to Success – L. Bk – Pages  99 - 100 تبثع قظخ سحوخ للعبلوُي 08حل الٌشبط أتفكش وأثشهي  ص طفٍ

 03حل الٌشبط أتعبوى وأثحث  ص واخت
كلوتُي هتضبدتُي اصتخشج هي ًض سحوخ للعبلوُي 

 وكلوتُي هتشادفتُي
Bridge to Success – A. Bk – Pages  81 - 82 

 الثالثبء
 Bridge to Success – L. Bk – Pages    101 - 102 تبثع قظخ سحوخ للعبلوُي 00حل الٌشبط أسد ثبلحدخ العقلُخ  ص طفٍ

 .............................................................  04حل الٌشبط أخُت ثوفشدٌ  ص واخت
Bridge to Success – A. Bk – Pages  83 - 84  

Dictation – L. Bk –Page 93  ( Paragraphs 1 & 2 ) 

 األسثعبء
 Bridge to Success – L. Bk- Pages   103 - 104 03ًض هعلىهبتٍ: الوضدذ الٌجىٌ َتدذد ص  طفٍ

   Bridge to Success – A. Bk – Pages    85 - 86 ب عي الوضدذ الٌجىٌاكتت خوش هعلىهبد تعشفه  واخت

 الخوُش
   Bridge to Success – L. Bk – Pages     105 - 106 إهالء اختجبسٌ  طفٍ

 Bridge to Success – A. Bk – Pages       87 - 88 ..........................................................  واخت
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 ( ب ) السادس:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 التشثُخ األخالقُخ الذساصبد االختوبعُخ الشَبضُبد العلىم الوبدح

 ًىاتح التعلن
 
 

 ىمـــالــُ

  اى َحذد الخظبئض التٍ تشتشك فُهب خوُع

 الكبئٌبد الحُخ

  اى َوُز اًىاع  اصتدبثبد  الكبئٌبد الحُخ

 للوؤثشاد 

 شائق هختلفخاى َظٌف الكبئٌبد الحُخ ثط 

  اى َكتت ًىاتح الضشة فٍ طىسح قىي

 اصُخ 

  اى َكتت القىي االصُخ فٍ طىسح ًىاتح

 ضشة 
 .اى َجضظ تعجُش عذدٌ 

  َحلل اخظبئض الطجُعُخ لضطح األسع

وتأثُشهب علً حُبح الضكبى فٍ 

 خوهىسَخ الهٌذ .

  ٍدساصخ وتحلُل أوخه التغُش الثقبف

 اإلهبستُخ ثوشوس الزهي 

 االحذ
 034القىي و االصش ص  312بئض الحُبح صخظ طفٍ

ص
8
4

 

ص
3 

خ 
هل

كب
 

 081ص  6الً  1توشَي راتٍ هي  حل اصئلخ الذلُل  واخت

 االثٌُي
 083تبثع القىي و االصش ص   333ص للوؤثشاد االصتدبثبد طفٍ

 088ص  36الً  12توشَي اضبفٍ هي  حل اصئلخ الذلُل واخت

 الثالثبء
 084التعجُش العذدَخ ص  334ص الذسس اصئلخ حل طفٍ

 3الً  1هي  082توشَي راتٍ ص  --- واخت

 األسثعبء
 004تبثع التعبثُش العذدَخ ص  384تظٌُف الكبئٌبد الحُخ ص طفٍ

 30الً  13هي 001توشَي اضبفٍ ص  حب اصئلخ الذلُل واخت

 الخوُش
 003تبثع التعبثُش العذدَخ ص  388ادواد التظٌُف ص طفٍ

 وسقخ عول حظبد االصجىع  ----- واخت
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 الخطة االسبوعية
 31/ 01/  2019إلــى         27/  01/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج السادس: الصف والشعبة
   

 English اللغخ العشثُخ التشثُخ اإلصالهُخ الوبدح

 
 .َجُي عالهبد قُبم الضبعخ 

 َوبى ثُىم القُبهخ .َضتٌجظ العالقخ ثُي ًهبَخ الكىى و اال 

  َحذد الوتعلن الوعًٌ اإلخوبلٍ للٌض

 األدثٍ

  َحذد الوتعلن عالقبد التضبد والتشادف

 ثُي الكلوبد
 الحظخ اإلثشائُخ:

الكتبثخ: كتبثخ هىضىع هي اختُبس 

 الطبلت

القشاءح: قشاءح هىضىع هي اختُبس 

 الطبلت

 To identify different forms of 
exploration. 

 To write solutions to the problems of 
exploration. 

 To read texts for details. 

 To write a paragraph about an 
expedition to the space. 

Reading: Anchor: Prepare Pages ( 9 – 12 ). 

Writing: Search for information to write about Ibn 
Battutah. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Pages 97 - 98 83القشاءح: قظخ سحوخ للعبلوُي ص  83أثبدس ألتعلن  صحل الٌشبط  طفٍ

 04حل الٌشبط أتعبوى وأكتت  ص واخت
اختش عٌىاًًب اخش لقظخ سحوخ للعبلوُي وثُي صجت 

 اختُبسك لهزا العٌىاى
Bridge to Success – A. Bk – Pages 79 - 80 

 االثٌُي
 Bridge to Success – L. Bk – Pages  99 - 100 تبثع قظخ سحوخ للعبلوُي 08ط أتفكش وأثشهي  صحل الٌشب طفٍ

 03حل الٌشبط أتعبوى وأثحث  ص واخت
اصتخشج هي ًض سحوخ للعبلوُي كلوتُي هتضبدتُي 

 وكلوتُي هتشادفتُي
Bridge to Success – A. Bk – Pages  81 - 82 

 الثالثبء
 Bridge to Success – L. Bk – Pages    101 - 102 تبثع قظخ سحوخ للعبلوُي 00لحدخ العقلُخ  صحل الٌشبط أسد ثب طفٍ

 .............................................................  04حل الٌشبط أخُت ثوفشدٌ  ص واخت
Bridge to Success – A. Bk – Pages  83 - 84  

Dictation – L. Bk –Page 93  ( Paragraphs 1 & 2 ) 

 األسثعبء
 Bridge to Success – L. Bk- Pages   103 - 104 03ًض هعلىهبتٍ: الوضدذ الٌجىٌ َتدذد ص  طفٍ

   Bridge to Success – A. Bk – Pages    85 - 86 اكتت خوش هعلىهبد تعشفهب عي الوضدذ الٌجىٌ  واخت

 الخوُش
   Bridge to Success – L. Bk – Pages     105 - 106 إهالء اختجبسٌ  طفٍ

 Bridge to Success – A. Bk – Pages       87 - 88 ..........................................................  واخت



   

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) السادس:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 التشثُخ األخالقُخ الذساصبد االختوبعُخ الشَبضُبد العلىم الوبدح

 ح التعلنًىات
 
 

 ىمـــالــُ

  اى َحذد الخظبئض التٍ تشتشك فُهب خوُع

 الكبئٌبد الحُخ

  اى َوُز اًىاع  اصتدبثبد  الكبئٌبد الحُخ

 للوؤثشاد 

 اى َظٌف الكبئٌبد الحُخ ثطشائق هختلفخ 

  اى َكتت ًىاتح الضشة فٍ طىسح قىي

 اصُخ 

  اى َكتت القىي االصُخ فٍ طىسح ًىاتح

 ضشة 
 دٌ .اى َجضظ تعجُش عذ

  َحلل اخظبئض الطجُعُخ لضطح األسع

وتأثُشهب علً حُبح الضكبى فٍ 

 خوهىسَخ الهٌذ .

  ٍدساصخ وتحلُل أوخه التغُش الثقبف

 اإلهبستُخ ثوشوس الزهي 

 االحذ
 034القىي و االصش ص  312خظبئض الحُبح ص طفٍ

ص
8
4

 

ص
3 

خ 
هل

كب
 

 081ص  6الً  1توشَي راتٍ هي  حل اصئلخ الذلُل  واخت

 ثٌُياال
 083تبثع القىي و االصش ص   333ص للوؤثشاد االصتدبثبد طفٍ

 088ص  36الً  12توشَي اضبفٍ هي  حل اصئلخ الذلُل واخت

 الثالثبء
 084التعجُش العذدَخ ص  334ص الذسس اصئلخ حل طفٍ

 3الً  1هي  082توشَي راتٍ ص  --- واخت

 األسثعبء
 004تبثع التعبثُش العذدَخ ص  384تظٌُف الكبئٌبد الحُخ ص طفٍ

 30الً  13هي 001توشَي اضبفٍ ص  حب اصئلخ الذلُل واخت

 الخوُش
 003تبثع التعبثُش العذدَخ ص  388ادواد التظٌُف ص طفٍ

 وسقخ عول حظبد االصجىع  ----- واخت
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 الخطة االسبوعية
 24/ 01/  2019إلــى         20/  01/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د السادس:  الصف والشعبة
   

 English اللغخ العشثُخ التشثُخ اإلصالهُخ الوبدح

 
 .َجُي عالهبد قُبم الضبعخ 

 . َضتٌجظ العالقخ ثُي ًهبَخ الكىى و االَوبى ثُىم القُبهخ 

  َحذد الوتعلن الوعًٌ اإلخوبلٍ للٌض

 األدثٍ

  َحذد الوتعلن عالقبد التضبد والتشادف

 بدثُي الكلو
 الحظخ اإلثشائُخ:

الكتبثخ: كتبثخ هىضىع هي اختُبس 

 الطبلت

القشاءح: قشاءح هىضىع هي اختُبس 

 الطبلت

 To identify different forms of 
exploration. 

 To write solutions to the problems of 
exploration. 

 To read texts for details. 

 To write a paragraph about an 
expedition to the space. 

Reading: Anchor: Prepare Pages ( 9 – 12 ). 

Writing: Search for information to write about Ibn 
Battutah. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Pages 97 - 98 83القشاءح: قظخ سحوخ للعبلوُي ص  83حل الٌشبط أثبدس ألتعلن  ص طفٍ

 04بط أتعبوى وأكتت  صحل الٌش واخت
اختش عٌىاًًب اخش لقظخ سحوخ للعبلوُي وثُي صجت 

 اختُبسك لهزا العٌىاى
Bridge to Success – A. Bk – Pages 79 - 80 

 االثٌُي
 Bridge to Success – L. Bk – Pages  99 - 100 تبثع قظخ سحوخ للعبلوُي 08حل الٌشبط أتفكش وأثشهي  ص طفٍ

 03عبوى وأثحث  صحل الٌشبط أت واخت
اصتخشج هي ًض سحوخ للعبلوُي كلوتُي هتضبدتُي 

 وكلوتُي هتشادفتُي
Bridge to Success – A. Bk – Pages  81 - 82 

 الثالثبء
 Bridge to Success – L. Bk – Pages    101 - 102 تبثع قظخ سحوخ للعبلوُي 00حل الٌشبط أسد ثبلحدخ العقلُخ  ص طفٍ

 .............................................................  04خُت ثوفشدٌ  صحل الٌشبط أ واخت
Bridge to Success – A. Bk – Pages  83 - 84  

Dictation – L. Bk –Page 93  ( Paragraphs 1 & 2 ) 

 األسثعبء
 Bridge to Success – L. Bk- Pages   103 - 104 03ًض هعلىهبتٍ: الوضدذ الٌجىٌ َتدذد ص  طفٍ

   Bridge to Success – A. Bk – Pages    85 - 86 اكتت خوش هعلىهبد تعشفهب عي الوضدذ الٌجىٌ  واخت

 الخوُش
   Bridge to Success – L. Bk – Pages     105 - 106 إهالء اختجبسٌ  طفٍ

 Bridge to Success – A. Bk – Pages       87 - 88 ..........................................................  واخت
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 ( د ) السادس:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 التشثُخ األخالقُخ الذساصبد االختوبعُخ الشَبضُبد العلىم الوبدح

 ًىاتح التعلن
 
 

 ىمـــالــُ

  اى َحذد الخظبئض التٍ تشتشك فُهب خوُع

 الكبئٌبد الحُخ

 الحُخ  اى َوُز اًىاع  اصتدبثبد  الكبئٌبد

 للوؤثشاد 

 اى َظٌف الكبئٌبد الحُخ ثطشائق هختلفخ 

  اى َكتت ًىاتح الضشة فٍ طىسح قىي

 اصُخ 

  اى َكتت القىي االصُخ فٍ طىسح ًىاتح

 ضشة 
 .اى َجضظ تعجُش عذدٌ 

  َحلل اخظبئض الطجُعُخ لضطح األسع

وتأثُشهب علً حُبح الضكبى فٍ 

 خوهىسَخ الهٌذ .

 ثقبفٍ دساصخ وتحلُل أوخه التغُش ال

 اإلهبستُخ ثوشوس الزهي 

 االحذ
 034القىي و االصش ص  312خظبئض الحُبح ص طفٍ

ص
8
4

 

ص
3 

خ 
هل

كب
 

 081ص  6الً  1توشَي راتٍ هي  حل اصئلخ الذلُل  واخت

 االثٌُي
 083تبثع القىي و االصش ص   333ص للوؤثشاد االصتدبثبد طفٍ

 088ص  36 الً 12توشَي اضبفٍ هي  حل اصئلخ الذلُل واخت

 الثالثبء
 084التعجُش العذدَخ ص  334ص الذسس اصئلخ حل طفٍ

 3الً  1هي  082توشَي راتٍ ص  --- واخت

 األسثعبء
 004تبثع التعبثُش العذدَخ ص  384تظٌُف الكبئٌبد الحُخ ص طفٍ

 30الً  13هي 001توشَي اضبفٍ ص  حب اصئلخ الذلُل واخت

 الخوُش
 003تبثع التعبثُش العذدَخ ص  388تظٌُف صادواد ال طفٍ

 وسقخ عول حظبد االصجىع  ----- واخت

 



   

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 24/ 01/  2019إلــى         20/  01/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـالسادس:  الصف والشعبة
   

 English اللغخ العشثُخ التشثُخ اإلصالهُخ الوبدح

 
 لضبعخ.َجُي عالهبد قُبم ا 

 . َضتٌجظ العالقخ ثُي ًهبَخ الكىى و االَوبى ثُىم القُبهخ 

  َحذد الوتعلن الوعًٌ اإلخوبلٍ للٌض

 األدثٍ

  َحذد الوتعلن عالقبد التضبد والتشادف

 ثُي الكلوبد
 الحظخ اإلثشائُخ:

الكتبثخ: كتبثخ هىضىع هي اختُبس 

 الطبلت

القشاءح: قشاءح هىضىع هي اختُبس 

 الطبلت

 To identify different forms of 
exploration. 

 To write solutions to the problems of 
exploration. 

 To read texts for details. 

 To write a paragraph about an 
expedition to the space. 

Reading: Anchor: Prepare Pages ( 9 – 12 ). 

Writing: Search for information to write about Ibn Battutah. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Pages 97 - 98 83القشاءح: قظخ سحوخ للعبلوُي ص  83حل الٌشبط أثبدس ألتعلن  ص طفٍ

 04حل الٌشبط أتعبوى وأكتت  ص واخت
اختش عٌىاًًب اخش لقظخ سحوخ للعبلوُي وثُي صجت اختُبسك 

 لهزا العٌىاى
Bridge to Success – A. Bk – Pages 79 - 80 

 االثٌُي
 Bridge to Success – L. Bk – Pages  99 - 100 تبثع قظخ سحوخ للعبلوُي 08حل الٌشبط أتفكش وأثشهي  ص طفٍ

 03حل الٌشبط أتعبوى وأثحث  ص واخت
اصتخشج هي ًض سحوخ للعبلوُي كلوتُي هتضبدتُي 

 وكلوتُي هتشادفتُي
Bridge to Success – A. Bk – Pages  81 - 82 

 الثالثبء
 Bridge to Success – L. Bk – Pages    101 - 102 تبثع قظخ سحوخ للعبلوُي 00حل الٌشبط أسد ثبلحدخ العقلُخ  ص طفٍ

 .............................................................  04حل الٌشبط أخُت ثوفشدٌ  ص واخت
Bridge to Success – A. Bk – Pages  83 - 84  

Dictation – L. Bk –Page 93  ( Paragraphs 1 & 2 ) 

 األسثعبء
 Bridge to Success – L. Bk- Pages   103 - 104 03ًض هعلىهبتٍ: الوضدذ الٌجىٌ َتدذد ص  طفٍ

   Bridge to Success – A. Bk – Pages    85 - 86 اكتت خوش هعلىهبد تعشفهب عي الوضدذ الٌجىٌ  واخت

 الخوُش
   Bridge to Success – L. Bk – Pages     105 - 106 إهالء اختجبسٌ  طفٍ

 Bridge to Success – A. Bk – Pages       87 - 88 ..........................................................  واخت



   

QM-119-F3 

kh 

 

 ( هـ ) السادس: الصف والشعبةتابع 
 

  

 التشثُخ األخالقُخ الذساصبد االختوبعُخ الشَبضُبد العلىم الوبدح

 ًىاتح التعلن
 
 

 ىمـــالــُ

  اى َحذد الخظبئض التٍ تشتشك فُهب خوُع

 الكبئٌبد الحُخ

  اى َوُز اًىاع  اصتدبثبد  الكبئٌبد الحُخ

 للوؤثشاد 

 اى َظٌف الكبئٌبد الحُخ ثطشائق هختلفخ 

  اى َكتت ًىاتح الضشة فٍ طىسح قىي

 اصُخ 

  االصُخ فٍ طىسح ًىاتح اى َكتت القىي

 ضشة 
 .اى َجضظ تعجُش عذدٌ 

  َحلل اخظبئض الطجُعُخ لضطح األسع

وتأثُشهب علً حُبح الضكبى فٍ 

 خوهىسَخ الهٌذ .

  ٍدساصخ وتحلُل أوخه التغُش الثقبف

 اإلهبستُخ ثوشوس الزهي 

 االحذ
 034القىي و االصش ص  312خظبئض الحُبح ص طفٍ

ص
8
4

 

ص
3 

خ 
هل

كب
 

 081ص  6الً  1توشَي راتٍ هي  لخ الذلُلحل اصئ  واخت

 االثٌُي
 083تبثع القىي و االصش ص   333ص للوؤثشاد االصتدبثبد طفٍ

 088ص  36الً  12توشَي اضبفٍ هي  حل اصئلخ الذلُل واخت

 الثالثبء
 084التعجُش العذدَخ ص  334ص الذسس اصئلخ حل طفٍ

 3 الً 1هي  082توشَي راتٍ ص  --- واخت

 األسثعبء
 004تبثع التعبثُش العذدَخ ص  384تظٌُف الكبئٌبد الحُخ ص طفٍ

 30الً  13هي 001توشَي اضبفٍ ص  حب اصئلخ الذلُل واخت

 الخوُش
 003تبثع التعبثُش العذدَخ ص  388ادواد التظٌُف ص طفٍ

 وسقخ عول حظبد االصجىع  ----- واخت

 



   

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 24/ 01/  2019إلــى         20/  01/  2019ـوع مــن  لألســـب

 ( ) و السادس:  الصف والشعبة
   

 English اللغخ العشثُخ التشثُخ اإلصالهُخ الوبدح

 
 .َجُي عالهبد قُبم الضبعخ 

 . َضتٌجظ العالقخ ثُي ًهبَخ الكىى و االَوبى ثُىم القُبهخ 

  َحذد الوتعلن الوعًٌ اإلخوبلٍ للٌض

 األدثٍ

 ذد الوتعلن عالقبد التضبد والتشادف َح

 ثُي الكلوبد
 الحظخ اإلثشائُخ:

الكتبثخ: كتبثخ هىضىع هي اختُبس 

 الطبلت

القشاءح: قشاءح هىضىع هي اختُبس 

 الطبلت

 To identify different forms of 
exploration. 

 To write solutions to the problems of 
exploration. 

 To read texts for details. 

 To write a paragraph about an 
expedition to the space. 

Reading: Anchor: Prepare Pages ( 9 – 12 ). 

Writing: Search for information to write about Ibn Battutah. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Pages 97 - 98 83القشاءح: قظخ سحوخ للعبلوُي ص  83حل الٌشبط أثبدس ألتعلن  ص طفٍ

 04حل الٌشبط أتعبوى وأكتت  ص واخت
اختش عٌىاًًب اخش لقظخ سحوخ للعبلوُي وثُي صجت 

 اختُبسك لهزا العٌىاى
Bridge to Success – A. Bk – Pages 79 - 80 

 االثٌُي
 Bridge to Success – L. Bk – Pages  99 - 100 تبثع قظخ سحوخ للعبلوُي 08حل الٌشبط أتفكش وأثشهي  ص طفٍ

 03حل الٌشبط أتعبوى وأثحث  ص واخت
اصتخشج هي ًض سحوخ للعبلوُي كلوتُي هتضبدتُي 

 وكلوتُي هتشادفتُي
Bridge to Success – A. Bk – Pages  81 - 82 

 الثالثبء
 Bridge to Success – L. Bk – Pages    101 - 102 تبثع قظخ سحوخ للعبلوُي 00حل الٌشبط أسد ثبلحدخ العقلُخ  ص طفٍ

 .............................................................  04حل الٌشبط أخُت ثوفشدٌ  ص واخت
Bridge to Success – A. Bk – Pages  83 - 84  

Dictation – L. Bk –Page 93  ( Paragraphs 1 & 2 ) 

 األسثعبء
 Bridge to Success – L. Bk- Pages   103 - 104 03َتدذد ص ًض هعلىهبتٍ: الوضدذ الٌجىٌ  طفٍ

   Bridge to Success – A. Bk – Pages    85 - 86 اكتت خوش هعلىهبد تعشفهب عي الوضدذ الٌجىٌ  واخت

 الخوُش
   Bridge to Success – L. Bk – Pages     105 - 106 إهالء اختجبسٌ  طفٍ

 Bridge to Success – A. Bk – Pages       87 - 88 ..........................................................  واخت



   

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) السادس:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 التشثُخ األخالقُخ الذساصبد االختوبعُخ الشَبضُبد العلىم الوبدح

 ًىاتح التعلن
 
 

 ىمـــالــُ

  اى َحذد الخظبئض التٍ تشتشك فُهب خوُع

 ئٌبد الحُخالكب

  اى َوُز اًىاع  اصتدبثبد  الكبئٌبد الحُخ

 للوؤثشاد 

 اى َظٌف الكبئٌبد الحُخ ثطشائق هختلفخ 

  اى َكتت ًىاتح الضشة فٍ طىسح قىي

 اصُخ 

  اى َكتت القىي االصُخ فٍ طىسح ًىاتح

 ضشة 
 .اى َجضظ تعجُش عذدٌ 

  َحلل اخظبئض الطجُعُخ لضطح األسع

 وتأثُشهب علً حُبح الضكبى فٍ

 خوهىسَخ الهٌذ .

  ٍدساصخ وتحلُل أوخه التغُش الثقبف

 اإلهبستُخ ثوشوس الزهي 

 االحذ
 034القىي و االصش ص  312خظبئض الحُبح ص طفٍ

ص
8
4

 

ص
3 

خ 
هل

كب
 

 081ص  6الً  1توشَي راتٍ هي  حل اصئلخ الذلُل  واخت

 االثٌُي
 083تبثع القىي و االصش ص   333ص للوؤثشاد االصتدبثبد طفٍ

 088ص  36الً  12توشَي اضبفٍ هي  حل اصئلخ الذلُل واخت

 الثالثبء
 084التعجُش العذدَخ ص  334ص الذسس اصئلخ حل طفٍ

 3الً  1هي  082توشَي راتٍ ص  --- واخت

 األسثعبء
 004تبثع التعبثُش العذدَخ ص  384تظٌُف الكبئٌبد الحُخ ص طفٍ

 30الً  13هي 001بفٍ ص توشَي اض حب اصئلخ الذلُل واخت

 الخوُش
 003تبثع التعبثُش العذدَخ ص  388ادواد التظٌُف ص طفٍ

 وسقخ عول حظبد االصجىع  ----- واخت

 



   

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 24/ 01/  2019إلــى         20/  01/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز السادس:  الصف والشعبة
   

 English اللغخ العشثُخ خالتشثُخ اإلصالهُ الوبدح

 
 .َجُي عالهبد قُبم الضبعخ 

 . َضتٌجظ العالقخ ثُي ًهبَخ الكىى و االَوبى ثُىم القُبهخ 

  َحذد الوتعلن الوعًٌ اإلخوبلٍ للٌض

 األدثٍ

  َحذد الوتعلن عالقبد التضبد والتشادف

 ثُي الكلوبد
 الحظخ اإلثشائُخ:

الكتبثخ: كتبثخ هىضىع هي اختُبس 

 الطبلت

ءح: قشاءح هىضىع هي اختُبس القشا

 الطبلت

 To identify different forms of 
exploration. 

 To write solutions to the problems of 
exploration. 

 To read texts for details. 

 To write a paragraph about an 
expedition to the space. 

Reading: Anchor: Prepare Pages ( 9 – 12 ). 

Writing: Search for information to write about Ibn Battutah. 

 االحذ
 Bridge to Success – L. Bk – Pages 97 - 98 83القشاءح: قظخ سحوخ للعبلوُي ص  83حل الٌشبط أثبدس ألتعلن  ص طفٍ

 04حل الٌشبط أتعبوى وأكتت  ص واخت
جت اختش عٌىاًًب اخش لقظخ سحوخ للعبلوُي وثُي ص

 اختُبسك لهزا العٌىاى
Bridge to Success – A. Bk – Pages 79 - 80 

 االثٌُي
 Bridge to Success – L. Bk – Pages  99 - 100 تبثع قظخ سحوخ للعبلوُي 08حل الٌشبط أتفكش وأثشهي  ص طفٍ

 03حل الٌشبط أتعبوى وأثحث  ص واخت
اصتخشج هي ًض سحوخ للعبلوُي كلوتُي هتضبدتُي 

 تُي هتشادفتُيوكلو
Bridge to Success – A. Bk – Pages  81 - 82 

 الثالثبء
 Bridge to Success – L. Bk – Pages    101 - 102 تبثع قظخ سحوخ للعبلوُي 00حل الٌشبط أسد ثبلحدخ العقلُخ  ص طفٍ

 .............................................................  04حل الٌشبط أخُت ثوفشدٌ  ص واخت
Bridge to Success – A. Bk – Pages  83 - 84  

Dictation – L. Bk –Page 93  ( Paragraphs 1 & 2 ) 

 األسثعبء
 Bridge to Success – L. Bk- Pages   103 - 104 03ًض هعلىهبتٍ: الوضدذ الٌجىٌ َتدذد ص  طفٍ

   Bridge to Success – A. Bk – Pages    85 - 86 اكتت خوش هعلىهبد تعشفهب عي الوضدذ الٌجىٌ  واخت

 الخوُش
   Bridge to Success – L. Bk – Pages     105 - 106 إهالء اختجبسٌ  طفٍ

 Bridge to Success – A. Bk – Pages       87 - 88 ..........................................................  واخت



   

QM-119-F3 

kh 

 

 ( ز ) السادس: ةالصف والشعبتابع 
 

  

 التشثُخ األخالقُخ الذساصبد االختوبعُخ الشَبضُبد العلىم الوبدح

 ًىاتح التعلن
 
 

 ىمـــالــُ

  اى َحذد الخظبئض التٍ تشتشك فُهب خوُع

 الكبئٌبد الحُخ

  اى َوُز اًىاع  اصتدبثبد  الكبئٌبد الحُخ

 للوؤثشاد 

 اى َظٌف الكبئٌبد الحُخ ثطشائق هختلفخ 

 ً ىاتح الضشة فٍ طىسح قىي اى َكتت

 اصُخ 

  اى َكتت القىي االصُخ فٍ طىسح ًىاتح

 ضشة 
 .اى َجضظ تعجُش عذدٌ 

  َحلل اخظبئض الطجُعُخ لضطح األسع

وتأثُشهب علً حُبح الضكبى فٍ 

 خوهىسَخ الهٌذ .

  ٍدساصخ وتحلُل أوخه التغُش الثقبف

 اإلهبستُخ ثوشوس الزهي 

 االحذ
 034و االصش ص  القىي 312خظبئض الحُبح ص طفٍ

ص
8
4

 

ص
3 

خ 
هل

كب
 

 081ص  6الً  1توشَي راتٍ هي  حل اصئلخ الذلُل  واخت

 االثٌُي
 083تبثع القىي و االصش ص   333ص للوؤثشاد االصتدبثبد طفٍ

 088ص  36الً  12توشَي اضبفٍ هي  حل اصئلخ الذلُل واخت

 الثالثبء
 084 التعجُش العذدَخ ص 334ص الذسس اصئلخ حل طفٍ

 3الً  1هي  082توشَي راتٍ ص  --- واخت

 األسثعبء
 004تبثع التعبثُش العذدَخ ص  384تظٌُف الكبئٌبد الحُخ ص طفٍ

 30الً  13هي 001توشَي اضبفٍ ص  حب اصئلخ الذلُل واخت

 الخوُش
 003تبثع التعبثُش العذدَخ ص  388ادواد التظٌُف ص طفٍ

 حظبد االصجىع وسقخ عول  ----- واخت

 
 


