
 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية  
 08/ 11/  8109إلــى         04/  11/  8109لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الخامس;  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلساليٍخ انًبدح

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌٌستُجظ صذق انشسىل صهى هللا ػهٍه وسهى يٍ خالل أ 

 .سىسح انتكىٌش

 صخ قشاءح واػٍخ سهًٍخ أٌ ٌقشأ انق 

  أٌ ٌىظف انًؼبًَ اندذٌذح فً خًم يفٍذح 

 اإلثشاء: 

 IBTانتذسٌت ػهى اختجبس 

 To read and understand a short story. 

 To identify and practice connected 
speech. 

Anchor: Prepare Pages 180 – 186. 

Writing: Search about information to write about 
the weather in the UAE.  

 االزذ
 Bridge to Success: L Bk - Pages 44-45 قشاءح قصخ ) تسٍم وتسٍم زالوح ( 78ـزم انُشبط أزهم وأزذد  ص صفً

 Bridge to Success: A Bk - Page 35 68واخت كتبة انُشبط ص  76ـزفع سىسح انتكىٌش  ص واخت

 االثٍٍُ
 Bridge to Success: L Bk - Page 46 اكًبل انقصخ 78ـسد  صزم انُشبط  أفكش وأ صفً

 Bridge to Success: A Bk - Page 36 65واخت كتبة انُشبط ص  77ـزفع انًفشداد  ص واخت

 انثالثبء
 قشاءح قصخ ) شدشح انتفبذ ( 79ـزم انُشبط أتؼبوٌ وأدنم ص صفً

Dictation: L Bk (Bridge to Success) Page 46  
(One day ------- it became) 

 Bridge to Success: A Bk - Page 37 ----------- 81ـزم انُشبط انثبًَ  ص واخت

 األسثؼبء
 Bridge to Success: L Bk -  Page 47 69زم االَشطخ ص  __________________ صفً

 Bridge to Success: A Bk -  Page 38 ---------- __________________ واخت

 نخًٍسا
  Bridge to Success: L Bk -  Pages 48-49 إيالء __________________ صفً

 Bridge to Success: A Bk - Page 39  __________________ واخت

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) الخامس;  الصف والشعبةتابع 
 

 انتشثٍخ األخالقٍخ انذساسبد االختًبػٍخ انشٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ًٌستُتح كٍف تتفبػم انكبئُبد انسٍخ ف

 .انُظبو انجٍئً

 ٌقبسٌ ثٍٍ انتكبفم وانتؼبٌش وانتطفم. 

 أصفبس وخىد يغ انقسًخ َبتح ٌدذ  

 انجبق نتفسٍش انًُبرج ٌستخذو  

 ػًهٍخ فً انىل انشقى وضغ ٌسذد 

 انقسًخ

  ٌقذس انذوس انجطىنً انزي تهؼجخ انقىاد

 انًسهسخ فً زًبٌخ انىطٍ.

 نؼىايم انتً تؤثش فً انثقخ ثبنُفس تىضر ا

 و تقذٌش انزاد.

 االزذ
 800وضغ انشقى االول ص  نًبرا تتُبفس انكبئُبد انسٍخ صفً

ص
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 802ص 088ص  8-0زم سؤال  واخت

 االثٍٍُ
  808 َىاتح انقسًخ يغ وخىد أصفبس ص طشق انتً تتدُت ثهب انكبئُبد انًُبفسخان صفً

  :80ص  :08ص  2زم سؤال  واخت

 انثالثبء
  809تبثغ َىاتح انقسًخ يغ وخىد أصفبس ص  كٍف تستفٍذ انكبئُبد انسٍخ يٍ انتفبػالد صفً

  881ص  090ص  5زم سؤال  واخت

 األسثؼبء
  882استخذاو انًُبرج نتفسٍش انجبق ص  096زم أسئهخ انًشاخؼخ ص  صفً

 يشاخؼخ ػهً خذول انضشة  095خ انًشاخؼخ ص زم أسئه واخت

 انخًٍس
  :88تفسٍش انجبق ص  IBTيشاخؼخ وزم أسئهخ  صفً

 زصبد االسجىع  ------------ واخت

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 08/ 11/  8109إلــى         04/  11/  8109لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الخامس;  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثٍخ خ اإلساليٍخانتشثٍ انًبدح

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 أٌ ٌستُجظ صذق انشسىل صهى هللا ػهٍه وسهى يٍ خالل 

 سىسح انتكىٌش.

  أٌ ٌقشأ انقصخ قشاءح واػٍخ سهًٍخ 

  أٌ ٌىظف انًؼبًَ اندذٌذح فً خًم يفٍذح 

 اإلثشاء: 

 IBTانتذسٌت ػهى اختجبس 

 To read a short story. 

 To identify and practice connected 
speech. 

Anchor: Prepare pages 180 – 186. 

Writing: Search about the weather in the UAE.  

 االزذ
 Bridge to Success: LB pages 44-45 قشاءح قصخ ) تسٍم وتسٍم زالوح ( 78زم انُشبط أزهم وأزذد  صـ صفً

 Bridge to Success: AB page 35 68واخت كتبة انُشبط ص  76زفع سىسح انتكىٌش  صـ واخت

 االثٍٍُ
 Bridge to Success: LB page 46 اكًبل انقصخ 78زم انُشبط  أفكش وأسد  صـ صفً

 Bridge to Success: AB page 36 65واخت كتبة انُشبط ص  77زفع انًفشداد  صـ واخت

 انثالثبء
 شاءح قصخ ) شدشح انتفبذ (ق 79زم انُشبط أتؼبوٌ وأدنم صـ صفً

Dictation: LB (Bridge to Success) page 46  
(One day ------- it became) 

 Bridge to Success: AB page 37 ----------- 81زم انُشبط انثبًَ  صـ واخت

 األسثؼبء
 Bridge to Success: LB page 47 69زم االَشطخ ص  __________________ صفً

 Bridge to Success: AB page 38 ---------- __________________ واخت

 انخًٍس
  Bridge to Success: LB pages 48-49 إيالء __________________ صفً

 Bridge to Success: AB page 39  __________________ واخت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ب ) الخامس; الصف والشعبةتابع 
 

 انتشثٍخ األخالقٍخ الختًبػٍخانذساسبد ا انشٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ًٌستُتح كٍف تتفبػم انكبئُبد انسٍخ ف

 انُظبو انجٍئً.

 .ٌقبسٌ ثٍٍ انتكبفم وانتؼبٌش وانتطفم 

 أصفبس وخىد يغ انقسًخ َبتح ٌدذ  

 انجبق نتفسٍش انًُبرج ٌستخذو  

 ػًهٍخ فً انىل انشقى وضغ ٌسذد 

 انقسًخ

 ًانزي تهؼجخ انقىاد  ٌقذس انذوس انجطىن

 انًسهسخ فً زًبٌخ انىطٍ.

  تىضر انؼىايم انتً تؤثش فً انثقخ ثبنُفس

 و تقذٌش انزاد.

 االزذ
 800وضغ انشقى االول ص  نًبرا تتُبفس انكبئُبد انسٍخ صفً

ص
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 802ص 088ص  8-0زم سؤال  واخت

 االثٍٍُ
  808َىاتح انقسًخ يغ وخىد أصفبس ص  هب انكبئُبد انًُبفسخطشق انتً تتدُت ثان صفً

  :80ص  :08ص  2زم سؤال  واخت

 انثالثبء
  809تبثغ َىاتح انقسًخ يغ وخىد أصفبس ص  كٍف تستفٍذ انكبئُبد انسٍخ يٍ انتفبػالد صفً

  881ص  090ص  5زم سؤال  واخت

 األسثؼبء
  882خذاو انًُبرج نتفسٍش انجبق ص است 096زم أسئهخ انًشاخؼخ ص  صفً

 يشاخؼخ ػهً خذول انضشة  095زم أسئهخ انًشاخؼخ ص  واخت

 انخًٍس
  :88تفسٍش انجبق ص  IBTيشاخؼخ وزم أسئهخ  صفً

 زصبد االسجىع  ------------ واخت

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 08/ 11/  8109إلــى         04/  11/  8109لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الخامس;  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلساليٍخ انًبدح

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 أٌ ٌستُجظ صذق انشسىل صهى هللا ػهٍه وسهى يٍ خالل 

 سىسح انتكىٌش.

  أٌ ٌقشأ انقصخ قشاءح واػٍخ سهًٍخ 

  أٌ ٌىظف انًؼبًَ اندذٌذح فً خًم يفٍذح 

 اإلثشاء: 

 IBTسٌت ػهى اختجبس انتذ

 To read a short story. 

 To identify and practice connected 
speech. 

Anchor: Prepare pages 180 – 186. 

Writing: Search about the weather in the UAE.  

 االزذ
 Bridge to Success: LB pages 44-45 قشاءح قصخ ) تسٍم وتسٍم زالوح ( 78زم انُشبط أزهم وأزذد  صـ صفً

 Bridge to Success: AB page 35 68واخت كتبة انُشبط ص  76زفع سىسح انتكىٌش  صـ واخت

 االثٍٍُ
 Bridge to Success: LB page 46 اكًبل انقصخ 78زم انُشبط  أفكش وأسد  صـ صفً

 Bridge to Success: AB page 36 65واخت كتبة انُشبط ص  77زفع انًفشداد  صـ واخت

 انثالثبء
 قشاءح قصخ ) شدشح انتفبذ ( 79زم انُشبط أتؼبوٌ وأدنم صـ صفً

Dictation: LB (Bridge to Success) page 46  
(One day ------- it became) 

 Bridge to Success: AB page 37 ----------- 81زم انُشبط انثبًَ  صـ واخت

 األسثؼبء
 Bridge to Success: LB page 47 69َشطخ ص زم اال __________________ صفً

 Bridge to Success: AB page 38 ---------- __________________ واخت

 انخًٍس
  Bridge to Success: LB pages 48-49 إيالء __________________ صفً

 Bridge to Success: AB page 39  __________________ واخت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ج ) الخامس;  الصف والشعبةتابع 
 

 انتشثٍخ األخالقٍخ انذساسبد االختًبػٍخ انشٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ًٌستُتح كٍف تتفبػم انكبئُبد انسٍخ ف

 انُظبو انجٍئً.

 .ٌقبسٌ ثٍٍ انتكبفم وانتؼبٌش وانتطفم 

 أصفبس وخىد يغ انقسًخ َبتح ٌدذ  

 انجبق نتفسٍش انًُبرج ٌستخذو  

 ػًهٍخ فً انىل انشقى وضغ ٌسذد 

 انقسًخ

  ٌقذس انذوس انجطىنً انزي تهؼجخ انقىاد

 انًسهسخ فً زًبٌخ انىطٍ.

  تسذٌذ يشبػش أشخبص يختهفٍٍ )أو

شخصٍبد فً قصخ (ٌىاخهىٌ يسأنخ 

 أخالقٍخ.

 االزذ
 800وضغ انشقى االول ص  نًبرا تتُبفس انكبئُبد انسٍخ صفً

ص
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 802ص 088ص  8-0زم سؤال  ختوا

 االثٍٍُ
  808َىاتح انقسًخ يغ وخىد أصفبس ص  طشق انتً تتدُت ثهب انكبئُبد انًُبفسخان صفً

  :80ص  :08ص  2زم سؤال  واخت

 انثالثبء
  809تبثغ َىاتح انقسًخ يغ وخىد أصفبس ص  كٍف تستفٍذ انكبئُبد انسٍخ يٍ انتفبػالد صفً

  881ص  090ص  5 زم سؤال واخت

 األسثؼبء
  882استخذاو انًُبرج نتفسٍش انجبق ص  096زم أسئهخ انًشاخؼخ ص  صفً

 يشاخؼخ ػهً خذول انضشة  095زم أسئهخ انًشاخؼخ ص  واخت

 انخًٍس
  :88تفسٍش انجبق ص  IBTيشاخؼخ وزم أسئهخ  صفً

 زصبد االسجىع  ------------ واخت

  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 08/ 11/  8109إلــى         04/  11/  8109لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الخامس;  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلساليٍخ انًبدح

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 أٌ ٌستُجظ صذق انشسىل صهى هللا ػهٍه وسهى يٍ خالل 

 سىسح انتكىٌش.

 قشاءح واػٍخ سهًٍخ  أٌ ٌقشأ انقصخ 

  أٌ ٌىظف انًؼبًَ اندذٌذح فً خًم يفٍذح 

 اإلثشاء: 

 IBTانتذسٌت ػهى اختجبس 

 To read a short story. 

 To identify and practice connected 
speech. 

Anchor: Prepare pages 180 – 186. 

Writing: Search about the weather in the UAE.  

 االزذ
 Bridge to Success: LB pages 44-45 قشاءح قصخ ) تسٍم وتسٍم زالوح ( 78م انُشبط أزهم وأزذد  صـز صفً

 Bridge to Success: AB page 35 68واخت كتبة انُشبط ص  76زفع سىسح انتكىٌش  صـ واخت

 االثٍٍُ
 Bridge to Success: LB page 46 اكًبل انقصخ 78زم انُشبط  أفكش وأسد  صـ صفً

 Bridge to Success: AB page 36 65واخت كتبة انُشبط ص  77زفع انًفشداد  صـ واخت

 انثالثبء
 قشاءح قصخ ) شدشح انتفبذ ( 79زم انُشبط أتؼبوٌ وأدنم صـ صفً

Dictation: LB (Bridge to Success) page 46  
(One day ------- it became) 

 Bridge to Success: AB page 37 ----------- 81زم انُشبط انثبًَ  صـ واخت

 األسثؼبء
 Bridge to Success: LB page 47 69زم االَشطخ ص  __________________ صفً

 Bridge to Success: AB page 38 ---------- __________________ واخت

 انخًٍس
  Bridge to Success: LB pages 48-49 إيالء __________________ صفً

 Bridge to Success: AB page 39  __________________ واخت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) الخامس;  الصف والشعبةتابع 
 

 انتشثٍخ األخالقٍخ انذساسبد االختًبػٍخ انشٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ًٌستُتح كٍف تتفبػم انكبئُبد انسٍخ ف

 انُظبو انجٍئً.

 نتطفم.ٌقبسٌ ثٍٍ انتكبفم وانتؼبٌش وا 

 أصفبس وخىد يغ انقسًخ َبتح ٌدذ  

 انجبق نتفسٍش انًُبرج ٌستخذو  

 ػًهٍخ فً انىل انشقى وضغ ٌسذد 

 انقسًخ

  ٌقذس انذوس انجطىنً انزي تهؼجخ انقىاد

 انًسهسخ فً زًبٌخ انىطٍ.

  تسذٌذ يشبػش أشخبص يختهفٍٍ )أو

شخصٍبد فً قصخ (ٌىاخهىٌ يسأنخ 

 أخالقٍخ.

 االزذ
 800وضغ انشقى االول ص  انكبئُبد انسٍخنًبرا تتُبفس  صفً

ص
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 802ص 088ص  8-0زم سؤال  واخت

 االثٍٍُ
  808َىاتح انقسًخ يغ وخىد أصفبس ص  طشق انتً تتدُت ثهب انكبئُبد انًُبفسخان صفً

  :80ص  :08ص  2زم سؤال  واخت

 انثالثبء
  809تبثغ َىاتح انقسًخ يغ وخىد أصفبس ص  ٍخ يٍ انتفبػالدكٍف تستفٍذ انكبئُبد انس صفً

  881ص  090ص  5زم سؤال  واخت

 األسثؼبء
  882استخذاو انًُبرج نتفسٍش انجبق ص  096زم أسئهخ انًشاخؼخ ص  صفً

 يشاخؼخ ػهً خذول انضشة  095زم أسئهخ انًشاخؼخ ص  واخت

 انخًٍس
  :88سٍش انجبق ص تف IBTيشاخؼخ وزم أسئهخ  صفً

 زصبد االسجىع  ------------ واخت



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

 08/ 11/  8109إلــى         04/  11/  8109لألســـبـوع مــن  
 ( ) و الخامس; الصف والشعبة

   

 English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلساليٍخ انًبدح

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ل صهى هللا ػهٍه وسهى يٍ خاللأٌ ٌستُجظ صذق انشسى 

 سىسح انتكىٌش.

  أٌ ٌقشأ انقصخ قشاءح واػٍخ سهًٍخ 

  أٌ ٌىظف انًؼبًَ اندذٌذح فً خًم يفٍذح 

 اإلثشاء: 

 IBTانتذسٌت ػهى اختجبس 

 To read a short story. 

 To identify and practice connected 
speech. 

Anchor: Prepare pages 180 – 186. 

Writing: Search about the weather in the UAE.  

 االزذ
 Bridge to Success: LB pages 44-45 قشاءح قصخ ) تسٍم وتسٍم زالوح ( 78زم انُشبط أزهم وأزذد  صـ صفً

 Bridge to Success: AB page 35 68واخت كتبة انُشبط ص  76زفع سىسح انتكىٌش  صـ واخت

 االثٍٍُ
 Bridge to Success: LB page 46 اكًبل انقصخ 78ش وأسد  صـزم انُشبط  أفك صفً

 Bridge to Success: AB page 36 65واخت كتبة انُشبط ص  77زفع انًفشداد  صـ واخت

 انثالثبء
 قشاءح قصخ ) شدشح انتفبذ ( 79زم انُشبط أتؼبوٌ وأدنم صـ صفً

Dictation: LB (Bridge to Success) page 46  
(One day ------- it became) 

 Bridge to Success: AB page 37 ----------- 81زم انُشبط انثبًَ  صـ واخت

 األسثؼبء
 Bridge to Success: LB page 47 69زم االَشطخ ص  __________________ صفً

 Bridge to Success: AB page 38 ---------- __________________ واخت

 انخًٍس
  Bridge to Success: LB pages 48-49 إيالء __________________ صفً

 Bridge to Success: AB page 39  __________________ واخت

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) الخامس; الصف والشعبةتابع 
 

 انتشثٍخ األخالقٍخ انذساسبد االختًبػٍخ انشٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ُبد انسٍخ فً ٌستُتح كٍف تتفبػم انكبئ

 انُظبو انجٍئً.

 .ٌقبسٌ ثٍٍ انتكبفم وانتؼبٌش وانتطفم 

 أصفبس وخىد يغ انقسًخ َبتح ٌدذ  

 انجبق نتفسٍش انًُبرج ٌستخذو  

 ػًهٍخ فً انىل انشقى وضغ ٌسذد 

 انقسًخ

  ٌقذس انذوس انجطىنً انزي تهؼجخ انقىاد

 انًسهسخ فً زًبٌخ انىطٍ.

  تسذٌذ يشبػش أشخبص يختهفٍٍ )أو

فً قصخ (ٌىاخهىٌ يسأنخ  شخصٍبد

 أخالقٍخ.

 االزذ
 800وضغ انشقى االول ص  نًبرا تتُبفس انكبئُبد انسٍخ صفً
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 802ص 088ص  8-0زم سؤال  واخت

 االثٍٍُ
  808َىاتح انقسًخ يغ وخىد أصفبس ص  طشق انتً تتدُت ثهب انكبئُبد انًُبفسخان صفً

  :80ص  :08ص  2ل زم سؤا واخت

 انثالثبء
  809تبثغ َىاتح انقسًخ يغ وخىد أصفبس ص  كٍف تستفٍذ انكبئُبد انسٍخ يٍ انتفبػالد صفً

  881ص  090ص  5زم سؤال  واخت

 األسثؼبء
  882استخذاو انًُبرج نتفسٍش انجبق ص  096زم أسئهخ انًشاخؼخ ص  صفً

 ؼخ ػهً خذول انضشة يشاخ 095زم أسئهخ انًشاخؼخ ص  واخت

 انخًٍس
  :88تفسٍش انجبق ص  IBTيشاخؼخ وزم أسئهخ  صفً

 زصبد االسجىع  ------------ واخت
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 الخطة االسبوعية
 08/ 11/  8109إلــى         04/  11/  8109لألســـبـوع مــن  

 ( ـ) ه الخامس;  الصف والشعبة
   

 English انؼشثٍخانهغخ  انتشثٍخ اإلساليٍخ انًبدح

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 أٌ  ٌستُجظ صذق انشسىل صهى هللا ػهٍه وسهى يٍ خالل 

 سىسح انتكىٌش.

  أٌ ٌقشأ انقصخ قشاءح واػٍخ سهًٍخ 

  أٌ ٌىظف انًؼبًَ اندذٌذح فً خًم يفٍذح 

 اإلثشاء: 

 IBTانتذسٌت ػهى اختجبس 

 To read a short story. 

 To identify and practice connected 
speech. 

Anchor: Prepare pages 180 – 186. 

Writing: Search about the weather in the UAE.  

 االزذ
 Bridge to Success: LB pages 44-45 قشاءح قصخ ) تسٍم وتسٍم زالوح ( 78زم انُشبط أزهم وأزذد  صـ صفً

 Bridge to Success: AB page 35 68ص  واخت كتبة انُشبط 76زفع سىسح انتكىٌش  صـ واخت

 االثٍٍُ
 Bridge to Success: LB page 46 اكًبل انقصخ 78زم انُشبط  أفكش وأسد  صـ صفً

 Bridge to Success: AB page 36 65واخت كتبة انُشبط ص  77زفع انًفشداد  صـ واخت

 انثالثبء
 نتفبذ (قشاءح قصخ ) شدشح ا 79زم انُشبط أتؼبوٌ وأدنم صـ صفً

Dictation: LB (Bridge to Success) page 46  
(One day ------- it became) 

 Bridge to Success: AB page 37 ----------- 81زم انُشبط انثبًَ  صـ واخت

 األسثؼبء
 Bridge to Success: LB page 47 69زم االَشطخ ص  __________________ صفً

 Bridge to Success: AB page 38 ---------- __________________ واخت

 انخًٍس
  Bridge to Success: LB pages 48-49 إيالء __________________ صفً

 Bridge to Success: AB page 39  __________________ واخت
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 ( ـه ) الخامس;  الصف والشعبةتابع 
 

 شثٍخ األخالقٍخانت انذساسبد االختًبػٍخ انشٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ًٌستُتح كٍف تتفبػم انكبئُبد انسٍخ ف

 انُظبو انجٍئً.

 .ٌقبسٌ ثٍٍ انتكبفم وانتؼبٌش وانتطفم 

 أصفبس وخىد يغ انقسًخ َبتح ٌدذ  

 انجبق نتفسٍش انًُبرج ٌستخذو  

 ػًهٍخ فً انىل انشقى وضغ ٌسذد 

 انقسًخ

 نقىاد ٌقذس انذوس انجطىنً انزي تهؼجخ ا

 انًسهسخ فً زًبٌخ انىطٍ.

  تسذٌذ يشبػش أشخبص يختهفٍٍ )أو

شخصٍبد فً قصخ (ٌىاخهىٌ يسأنخ 

 أخالقٍخ.

 االزذ
 800وضغ انشقى االول ص  نًبرا تتُبفس انكبئُبد انسٍخ صفً
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 802ص 088ص  8-0زم سؤال  واخت

 االثٍٍُ
  808َىاتح انقسًخ يغ وخىد أصفبس ص  نكبئُبد انًُبفسخطشق انتً تتدُت ثهب اان صفً

  :80ص  :08ص  2زم سؤال  واخت

 انثالثبء
  809تبثغ َىاتح انقسًخ يغ وخىد أصفبس ص  كٍف تستفٍذ انكبئُبد انسٍخ يٍ انتفبػالد صفً

  881ص  090ص  5زم سؤال  واخت

 األسثؼبء
  882انًُبرج نتفسٍش انجبق ص  استخذاو 096زم أسئهخ انًشاخؼخ ص  صفً

 يشاخؼخ ػهً خذول انضشة  095زم أسئهخ انًشاخؼخ ص  واخت

 انخًٍس
  :88تفسٍش انجبق ص  IBTيشاخؼخ وزم أسئهخ  صفً

 زصبد االسجىع  ------------ واخت

  


