
QM-119-F3 

 

 

 سبوعيةالخطة األ

  26/4/2018 ى  ال   22/4/8102لالسبوع من :                               تاسع أ                          الصف والشعبة:

 انزٌبضٍبث English انهغت انؼزبٍت انتزبٍت االطاليٍت انًبدة

 َٕاتح انتؼهى

 انٍٕو

 انحذٌث انشزٌف لزاءة طهًٍت أ تمز

 بٍك انحذٌث فً نًدتًغتبٍٍ أثز تط

  أٌ تحذد انفكزة انزئٍظت

 نهُض

  أٌ تتؼزف أحكبو يطببمت

 انؼذد 

 نهًؼذٔد فً انتذكٍز ٔانتأٍَث

 تظتخذو انشبكت انؼُكبٕتٍت فً انحظت

Writing comparative advs. 

Writing a dscription   of an experience  

انًثهثبث يٍ تبزٍْ انطبنبت تطببك 

 تؼزٌف انتطببك 

 SAS.SSSببث تطببك انًثهثبث اث

 AAS,ASAاثببث تطببك انًثهثبث )

 

 

 االحذ

 طفً
تكتب أكبز ػذد يًكٍ يٍ انُتبئح انًتزتبت ػهى رفغ 

 انحزج ػٍ انُبص
 لزاءة َض يًهكت انفطزٌبث

Bridge to Success 

St. Bk –  Page:169  Ex:1-2 
 2+1حم تًبرٌٍ يٕخٓت 

 82حم فمزة أشبرن ص ٔاخب
تزاتٍدٍت انزيٕس اطتخذاو اط

 288ص

Bridge to Success  W. Bk Page:142 

Ex:1-2  
 748حم ص 

 االثٍٍُ
 يًهكت انفطزٌبث انحذٌث لزاءة طهًٍت  تمزأ طفً

Bridge to Success 

C. Bk –  Page:171 Ex:6 
 3+4حم تًبرٌٍ يٕخّٓ 

 290ص 4حم تذرٌب رلى  87حم فمزة أَظى يفبًًٍْ ص ٔاخب
Bridge to Success  W. Bk Page:143 

Ex:2 
 750حم ص

 انثالثبء
 ٔتأٍَثّ ِانؼذد تذكٍز  طفً

Bridge to Success 

C. Bk –  Page:173 Ex:6 
 755+754ص 2+1حم تًبرٌٍ يٕخّٓ 

 758حم تًبرٌٍ ص Bridge to Success  W. Bk Page:145 Ex:1 326ص 1حم تذرٌب رلى   ٔاخب

 االربؼبء
 ٔتأٍَثّ ِانؼذد تذكٍز حم أَشطت يختهفت ػهى انذرص طفً

Bridge to Success 

C. Bk –  Page:174 Ex:1  
 2+1حم تًبرٌٍ يٕخّٓ 

 328ص 2حم تذرٌب رلى  كتببت تمزٌز ػٍ رأي انحذٌث ٔاخب
Bridge to Success  W. Bk Page:146 Ex:3 768حم تًبرٌٍ ص 

 انخًٍض
 انؼذد تذكٍزِ ٔتأٍَثّ   طفً

Bridge to Success 

C. Bk –  Page:175 Ex:4 
 3حم 

 771حم تًبرٌٍ ص  Bridge to Success  W. Bk Page:147 Ex:3 329ص 3حم تذرٌب رلى   ٔاخب



QM-119-F3 

 

 

 انتظًٍى ٔانتكُٕنٕخٍب انتزبٍت االخاللٍت  انذراطبث االختًبػٍت  انؼهٕو انًبدة

 َٕاتح انتؼهى

 انٍٕو

 تؼذد إَٔاع انتُٕع االحٍبئى انثالثت 

 االحٍبئً تفظز طبب أًٍْت انتُٕع 

 تمبرٌ بٍٍ انمٍى انًببشزة ٔانغٍز يببشزة

تظتُتح خٕٓد انذٔنت فً انحفبظ 

 ػهى انًٕارد انُببتٍت 

تحذد انؼٕايم انتى تؤثز فً االَتبج 

 انشراػً فً انٕطٍ انؼزبً

تظف انظًبث انزئٍظٍت 

ٔانٍٓئبث االطبطٍت ٔأَشطت 

انحكٕيت ٔانظهطت انمضبئٍت فً 

 دٔنت االيبراث
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 االحذ
 طفً

 انتُٕع االحٍبئً 

 تفظز انتُٕع االحٍبئً
 12ص– 11حم ص 25حم ص

 14انً ص 13حم ص انظؤال االٔل 32حم ص تمبرٌ بٍٍ تُٕع األَٕاع ٔانُظبو انبٍئً ٔاخب

 االثٍٍُ
 أًٍْت انتُٕع االحٍبئً طفً

  

 335حم االطئهت ص ٔاخب

 انثالثبء
 اخٓٓب انتُٕع االحٍبئًانتٓذٌذاث انتً ٌٕ طفً

 تمبرٌ بٍٍ االَمزاع انًزخؼً ٔاندًبػً ٔاخب

 االربؼبء
 انؼٕايم نتً تٓذد انتُٕع االحٍبئً طفً

 تظًى خذٔل يمبرَت بٍٍ انؼٕايم انًختهفت  ٔاخب

 انخًٍض
 تببغ انؼٕايم انتً تٓذد انتُٕع االحٍبئً  طفً

 342حم االطئهت ص ٔاخب

 
خالل   I padيرجى العلم  بأنه سوف يتم استخدام 

 االسبوع لجميع المراحل 



QM-119-F3 

 

 سبوعيةالخطة األ

     26/4/2018 ى ال   22/4/8102لالسبوع من :                                                 بالصف والشعبة:  تاسع 

 انزٌبضٍبث English انهغت انؼزبٍت انتزبٍت االطاليٍت انًبدة

 َٕاتح انتؼهى

 انٍٕو

 تمزا انحذٌث انشزٌف لزاءة طهًٍت 

 ذٌث فً نًدتًغتبٍٍ أثز تطبٍك انح

 أٌ تحذد انفكزة انزئٍظت نهُض

 أٌ تتؼزف أحكبو يطببمت انؼذد 

 نهًؼذٔد فً انتذكٍز ٔانتأٍَث

Writing comparative advs. 

Writing adscription   of an experience  

تبزٍْ انطبنبت تطببك انًثهثبث يٍ 

 تؼزٌف انتطببك 

 SAS.SSSاثببث تطببك انًثهثبث 

 AAS,ASAثهثبث )اثببث تطببك انً

 

 

 االحذ

 طفً
تكتب أكبز ػذد يًكٍ يٍ انُتبئح انًتزتبت ػهى رفغ 

 انحزج ػٍ انُبص
 لزاءة َض يًهكت انفطزٌبث

Bridge to Success 

St. Bk –  Page:169  Ex:1-2 
 2+1حم تًبرٌٍ يٕخٓت 

 82حم فمزة أشبرن ص ٔاخب
اطتخذاو اطتزاتٍدٍت انزيٕس 

 288ص

Bridge to Success  W. Bk Page:142 

Ex:1-2  
 748حم ص 

 االثٍٍُ
 يًهكت انفطزٌبث تمزأانحذٌث لزاءة طهًٍت  طفً

Bridge to Success 

C. Bk –  Page:171 Ex:6 
 3+4حم تًبرٌٍ يٕخّٓ 

 290ص 4حم تذرٌب رلى  87حم فمزة أَظى يفبًًٍْ ص ٔاخب
Bridge to Success  W. Bk Page:143 

Ex:2 
 750حم ص

 انثالثبء
 انؼذد تذكٍز ٔتأٍَثّ  طفً

Bridge to Success 

C. Bk –  Page:173 Ex:6 
 755+754ص 2+1حم تًبرٌٍ يٕخّٓ 

 758حم تًبرٌٍ ص Bridge to Success  W. Bk Page:145 Ex:1 326ص 1حم تذرٌب رلى   ٔاخب

 االربؼبء
 انؼذد تذكٍزة ٔتأٍَثّ حم أَشطت يختهفت ػهى انذرص طفً

Bridge to Success 

C. Bk –  Page:174 Ex:1  
 2+1حم تًبرٌٍ يٕخّٓ 

 328ص 2حم تذرٌب رلى  كتببت تمزٌز ػٍ رأي انحذٌث ٔاخب
Bridge to Success  W. Bk Page:146 Ex:3 768حم تًبرٌٍ ص 

 انخًٍض
 انؼذد تذكٍزِ ٔتأٍَثّ   طفً

Bridge to Success 

C. Bk –  Page:175 Ex:4 
 3حم 

 771حم تًبرٌٍ ص  Bridge to Success  W. Bk Page:147 Ex:3 329ص 3حم تذرٌب رلى   ٔاخب



QM-119-F3 

 

 

 انتظًٍى ٔانتكُٕنٕخٍب انتزبٍت االخاللٍت  انذراطبث االختًبػٍت  انؼهٕو انًبدة

 َٕاتح انتؼهى

 انٍٕو

 تؼذد إَٔاع انتُٕع االحٍبئى انثالثت 

 تفظز طبب أًٍْت انتُٕع االحٍبئً 

 بشزةتمبرٌ بٍٍ انمٍى انًببشزة ٔانغٍز يب

تظتُتح خٕٓد انذٔنت فً انحفبظ 

 ػهى انًٕارد انُببتٍت 

تحذد انؼٕايم انتى تؤثز فً االَتبج 

 انشراػً فً انٕطٍ انؼزبً

تظف انظًبث انزئٍظٍت 

ٔانٍٓئبث االطبطٍت ٔأَشطت 

انحكٕيت ٔانظهطت انمضبئٍت فً 

 دٔنت االيبراث
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 االحذ
 طفً

 انتُٕع االحٍبئً 

 انتُٕع االحٍبئًتفظز 
 12ص– 11حم ص 25حم ص

 14انً ص 13حم ص انظؤال االٔل 32حم ص تمبرٌ بٍٍ تُٕع األَٕاع ٔانُظبو انبٍئً ٔاخب

 االثٍٍُ
 أًٍْت انتُٕع االحٍبئً طفً

  

 335حم االطئهت ص ٔاخب

 انثالثبء
 انتٓذٌذاث انتً ٌٕاخٓٓب انتُٕع االحٍبئً طفً

 َمزاع انًزخؼً ٔاندًبػًتمبرٌ بٍٍ اال ٔاخب

 االربؼبء
 انؼٕايم نتً تٓذد انتُٕع االحٍبئً طفً

 تظًى خذٔل يمبرَت بٍٍ انؼٕايم انًختهفت  ٔاخب

 انخًٍض
 تببغ انؼٕايم انتً تٓذد انتُٕع االحٍبئً  طفً

 342حم االطئهت ص ٔاخب

 
خالل   I padاستخدام يرجى العلم  بأنه سوف يتم 

 االسبوع لجميع المراحل 



QM-119-F3 

 

 سبوعيةالخطة األ

     26/4/2018 ىال   22/4/8102لالسبوع من :                                                    جالصف والشعبة:  تاسع 

 انزٌبضٍبث English انهغت انؼزبٍت انتزبٍت االطاليٍت انًبدة

 َٕاتح انتؼهى

 انٍٕو

 تمزا انحذٌث انشزٌف لزاءة طهًٍت 

 تبٍٍ أثز تطبٍك انحذٌث فً نًدتًغ

 أٌ تحذد انفكزة انزئٍظت نهُض

 أٌ تتؼزف أحكبو يطببمت انؼذد 

 نهًؼذٔد فً انتذكٍز ٔانتأٍَث

Writing comparative advs. 

Writing adscription   of an experience  

تبزٍْ انطبنبت تطببك انًثهثبث يٍ 

 تؼزٌف انتطببك 

 SAS.SSSاثببث تطببك انًثهثبث 

 AAS,ASAاثببث تطببك انًثهثبث )

 

 

 االحذ

 طفً
يًكٍ يٍ انُتبئح انًتزتبت ػهى رفغ تكتب أكبز ػذد 

 انحزج ػٍ انُبص
 لزاءة َض يًهكت انفطزٌبث

Bridge to Success 

St. Bk –  Page:169  Ex:1-2 
 2+1حم تًبرٌٍ يٕخٓت 

 82حم فمزة أشبرن ص ٔاخب
اطتخذاو اطتزاتٍدٍت انزيٕس 

 288ص

Bridge to Success  W. Bk Page:142 

Ex:1-2  
 748حم ص 

 االثٍٍُ
 يًهكت انفطزٌبث تمزأانحذٌث لزاءة طهًٍت  طفً

Bridge to Success 

C. Bk –  Page:171 Ex:6 
 3+4حم تًبرٌٍ يٕخّٓ 

 290ص 4حم تذرٌب رلى  87حم فمزة أَظى يفبًًٍْ ص ٔاخب
Bridge to Success  W. Bk Page:143 

Ex:2 
 750حم ص

 انثالثبء
 انؼذد تذكٍز ٔتأٍَثّ  طفً

Bridge to Success 

C. Bk –  Page:173 Ex:6 
 755+754ص 2+1حم تًبرٌٍ يٕخّٓ 

 758حم تًبرٌٍ ص Bridge to Success  W. Bk Page:145 Ex:1 326ص 1حم تذرٌب رلى   ٔاخب

 االربؼبء
 انؼذد تذكٍزة ٔتأٍَثّ حم أَشطت يختهفت ػهى انذرص طفً

Bridge to Success 

C. Bk –  Page:174 Ex:1  
 2+1حم تًبرٌٍ يٕخّٓ 

 328ص 2حم تذرٌب رلى  كتببت تمزٌز ػٍ رأي انحذٌث ٔاخب
Bridge to Success  W. Bk Page:146 Ex:3 768حم تًبرٌٍ ص 

 انخًٍض
 انؼذد تذكٍزِ ٔتأٍَثّ   طفً

Bridge to Success 

C. Bk –  Page:175 Ex:4 
 3حم 

 771حم تًبرٌٍ ص  Bridge to Success  W. Bk Page:147 Ex:3 329ص 3حم تذرٌب رلى   ٔاخب



QM-119-F3 

 

 انتظًٍى ٔانتكُٕنٕخٍب انتزبٍت االخاللٍت  انذراطبث االختًبػٍت  انؼهٕو انًبدة

 َٕاتح انتؼهى

 انٍٕو

 تؼذد إَٔاع انتُٕع االحٍبئى انثالثت 

 تفظز طبب أًٍْت انتُٕع االحٍبئً 

 تمبرٌ بٍٍ انمٍى انًببشزة ٔانغٍز يببشزة

تظتُتح خٕٓد انذٔنت فً انحفبظ 

 ٕارد انُببتٍت ػهى انً

تحذد انؼٕايم انتى تؤثز فً االَتبج 

 انشراػً فً انٕطٍ انؼزبً

تظف انظًبث انزئٍظٍت 

ٔانٍٓئبث االطبطٍت ٔأَشطت 

انحكٕيت ٔانظهطت انمضبئٍت فً 

 دٔنت االيبراث
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 االحذ
 طفً

 انتُٕع االحٍبئً 

 تفظز انتُٕع االحٍبئً
 12ص– 11حم ص 25حم ص

 14انً ص 13حم ص انظؤال االٔل 32حم ص تمبرٌ بٍٍ تُٕع األَٕاع ٔانُظبو انبٍئً بٔاخ

 االثٍٍُ
 أًٍْت انتُٕع االحٍبئً طفً

  

 335حم االطئهت ص ٔاخب

 انثالثبء
 انتٓذٌذاث انتً ٌٕاخٓٓب انتُٕع االحٍبئً طفً

 تمبرٌ بٍٍ االَمزاع انًزخؼً ٔاندًبػً ٔاخب

 االربؼبء
 انؼٕايم نتً تٓذد انتُٕع االحٍبئً طفً

 تظًى خذٔل يمبرَت بٍٍ انؼٕايم انًختهفت  ٔاخب

 انخًٍض
 تببغ انؼٕايم انتً تٓذد انتُٕع االحٍبئً  طفً

 342حم االطئهت ص ٔاخب

 

 

 
خالل   I padيرجى العلم  بأنه سوف يتم استخدام 

 االسبوع لجميع المراحل

 

 



QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية

 26/4/8102الى    22/4/8102من                                       الصف والشعبة: الــتاسع  د            

 انزٌبضٍبث English انهغت انؼزبٍت انتزبٍت االطاليٍت انًبدة

 َٕاتح انتؼهى

 انٍٕو

  ٌظتُتح انٓذاٌبث انٕاردة فً حذٌث الضزر

 ٔال ضزار

 ٌبٍٍ أثز تطبٍك انحذٌث فً انًدتًغ 

  تطبٍك انتمٍُبث انحذٌثت يٍ لبم انطهبت داخم

 ipadانظفٕف يٍ خالل احضبر 

  ٌتؼزف انًًُٕع  يٍ انظزف

 ٌٔؼزبّ ، ٌٕٔظفّ  فً انحٍبة .

  تطبٍك انتمٍُبث انحذٌثت يٍ لبم انطهبت داخم

 ipadانظفٕف يٍ خالل احضبر 

Explain a new fun 

championship. 

Write an end of a survival 

story. 

Use the technology ( ipad ) 

 

 انًثهثبث انًتطببمت 

    ٌظتخذوSSS  ببث انتطببكالث 

  ٌظتخذو SAS    الثببث انتطببك 

  تطبٍك انتمٍُبث انحذٌثت يٍ لبم

انطهبت داخم انظفٕف يٍ خالل 

 ipadاحضبر 

 االحذ
 747ٔ 746حم تًبرٌٍ يٕخّ ص CB: 174         L: 12  & 13 َحٕ  :  انًًُٕع  يٍ انظزف  ٌمزأ فمزة اتؼبٌٔ يغ سيالئً ٌٔدٍب ػٍ االطئهت . طفً

 750ص 13ٔ20ٔ22حم تًبرٌٍ  WB: 143 --------  ٔاخب

 االثٍٍُ
 تببغ : َحٕ  :  انًًُٕع  يٍ انظزف  طفً

CB: 175    Write the rest of the 

story. 

 755ٔ 754حم تًبرٌٍ يٕخّ ص

 761+يٓبراث انتفكٍز انؼهٍب ص

 760ص 14ٔ22ٔ25تًبرٌٍ  حم .Study for the quiz 311انظؤال  انزابغ  ص  غٍببً., 81ٌحفع انحذٌث ص  ٔاخب

 انثالثبء
 766حم تًبرٌٍ يٕخّ ص        Quiz & CB: 176 تببغ :  انًًُٕع  يٍ انظزف  طفً

 770ص 11ٔ12ٔ30حم تًبرٌٍ  Write notes about the survival kits 317انظؤال انثبنث ص   ٔاخب

 االربؼبء
 CB: 177        L: 15 تببغ :  انًًُٕع  يٍ انظزف  طفً

+يٓبراث 776م تًبرٌٍ يٕخّ صح

 782انتفكٍز انؼهٍب ص

 779ص 5ٔ8ٔ11حم تًبرٌٍ  WB: 147 ------------------ 89-88ٌدٍب ػهى أَشطت انطبنب ص ٔاخب

 انخًٍض
 780االختببر انمظٍز انثبَى +تًبرٌٍ ص .Story writing تطبٍمبث ػهى  انًًُٕع  يٍ انظزف  طفً

 764حم اختببر يُتظف انٕحذة ص .Complete the story 318ص  ٔاخب
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 انتظًٍى ٔانتكُٕنٕخٍب انتزبٍت االخاللٍت  انذراطبث االختًبػٍت  انؼهٕو انًبدة

 َٕاتح انتؼهى

 انٍٕو

 ٌؼزف انٕلٕد األحفٕري 

 ٌفظز ػًهٍت انتمطٍز انتدشئً نهُفظ 

  تطبٍك انتمٍُبث انحذٌثت يٍ لبم انطهبت داخم

 ipadانظفٕف يٍ خالل احضبر 

 ٍشبٍٍ يظبدر انطبلت فً انٕطٍ انؼزبًًٌ

تطبٍك انتمٍُبث انحذٌثت يٍ لبم انطهبت داخم 

 ipadانظفٕف يٍ خالل احضبر 

  دطتٕر دٔنت االيبراث

 َٔظبو انحكى

  تطبٍك انتمٍُبث انحذٌثت يٍ لبم

انطهبت داخم انظفٕف يٍ خالل 

 ipadاحضبر 

 About maker 

 Software 

Use the technology  

( ipad ) 

 حذاال
  طُف / اطتُتح / فزق فكز /شبرن/ سأج 293دراطت انًخططبث ٔاألشكبل ص طفً

  لزاءة فى دطتٕر دٔنت االيبراث تمزٌز يبظظ ػٍ انطبلت ببنٕطٍ انؼزبً ػًم يطٌٕت ػٍ انٕلٕد األحفٕري ٔاخب

 االثٍٍُ
  About maker    طفً

 Activity 1 p14   298ص 1,2حم انظؤال ٔاخب

 انثالثبء
 فًط

دراطت انخزٌطت انتً تشًم تٕسٌؼبث انُفظ فً 

 يُطمت انخهٍح
   

    296ص 7دراطت انشكم  ٔاخب

 االربؼبء
   انكزطً انظبخٍ  طفً

   تمزٌز ػٍ انغبس انطبٍؼً 298ص  3,4حم أطئهت  ٔاخب

 انخًٍض
 Software page 18    طفً

 Activity 2 p19  أجفكز /شبرن/ س ػًم يطٌٕت ػٍ انًٕارد غٍز انًتدذدة ٔاخب
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 الخطة االسبوعية

 26/4/8102الى    22/4/8102من                                 الصف والشعبة: الـــتاسع هـ             

 انزٌبضٍبث English انهغت انؼزبٍت انتزبٍت االطاليٍت انًبدة

 َٕاتح انتؼهى

 انٍٕو

 زر ٌظتُتح انٓذاٌبث انٕاردة فً حذٌث الض

 ٔال ضزار

 ٌبٍٍ أثز تطبٍك انحذٌث فً انًدتًغ 

  تطبٍك انتمٍُبث انحذٌثت يٍ لبم انطهبت داخم

 ipadانظفٕف يٍ خالل احضبر 

  ٌتؼزف انًًُٕع  يٍ انظزف

 ٌٔؼزبّ ، ٌٕٔظفّ  فً انحٍبة .

  تطبٍك انتمٍُبث انحذٌثت يٍ لبم انطهبت

 ipadداخم انظفٕف يٍ خالل احضبر 

Explain a new fun 

championship. 

Write an end of a survival 

story. 

Use the technology ( ipad ) 

 انًثهثبث انًتطببمت 

    ٌظتخذوSSS  الثببث انتطببك 

  ٌظتخذو SAS     الثببث

 انتطببك

تطبٍك انتمٍُبث انحذٌثت يٍ لبم 

انطهبت داخم انظفٕف يٍ خالل 

 ipadاحضبر 

 االحذ
 747ٔ 746حم تًبرٌٍ يٕخّ ص CB: 174         L: 12  & 13 َحٕ  :  انًًُٕع  يٍ انظزف  ٌٔدٍب ػٍ االطئهت .ٌمزأ فمزة اتؼبٌٔ يغ سيالئً  طفً

 750ص 13ٔ20ٔ22حم تًبرٌٍ  WB: 143 --------  ٔاخب

 االثٍٍُ
 تببغ : َحٕ  :  انًًُٕع  يٍ انظزف  طفً

CB: 175    Write the rest of the 

story. 

 755ٔ 754حم تًبرٌٍ يٕخّ ص

 761+يٓبراث انتفكٍز انؼهٍب ص

 760ص 14ٔ22ٔ25حم تًبرٌٍ  .Study for the quiz 311انظؤال  انزابغ  ص  غٍببً., 81ٌحفع انحذٌث ص  ٔاخب

 انثالثبء
 766حم تًبرٌٍ يٕخّ ص        Quiz & CB: 176 تببغ :  انًًُٕع  يٍ انظزف  طفً

 770ص 11ٔ12ٔ30حم تًبرٌٍ  Write notes about the survival kits 317انظؤال انثبنث ص   ٔاخب

 االربؼبء
 CB: 177        L: 15 تببغ :  انًًُٕع  يٍ انظزف  طفً

+يٓبراث 776حم تًبرٌٍ يٕخّ ص

 782انتفكٍز انؼهٍب ص

 779ص 5ٔ8ٔ11حم تًبرٌٍ  WB: 147 ------------------ 89-88ٌدٍب ػهى أَشطت انطبنب ص ٔاخب

 انخًٍض
 .Story writing مبث ػهى  انًًُٕع  يٍ انظزفتطبٍ  طفً

االختببر انمظٍز انثبَى +تًبرٌٍ 

 780ص

 764حم اختببر يُتظف انٕحذة ص .Complete the story 318ص  ٔاخب
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 انتظًٍى ٔانتكُٕنٕخٍب انتزبٍت االخاللٍت  انذراطبث االختًبػٍت  انؼهٕو انًبدة

 َٕاتح انتؼهى

 انٍٕو

 فٕريٌؼزف انٕلٕد األح 

 ٌفظز ػًهٍت انتمطٍز انتدشئً نهُفظ 

  تطبٍك انتمٍُبث انحذٌثت يٍ لبم انطهبت داخم

 ipadانظفٕف يٍ خالل احضبر 

 ًٌٍشبٍٍ يظبدر انطبلت فً انٕطٍ انؼزبً

تطبٍك انتمٍُبث انحذٌثت يٍ لبم انطهبت داخم 

 ipadانظفٕف يٍ خالل احضبر 

  دطتٕر دٔنت االيبراث

 َٔظبو انحكى

 ث انحذٌثت يٍ لبم تطبٍك انتمٍُب

انطهبت داخم انظفٕف يٍ خالل 

 ipadاحضبر 

 About maker 

 Software 

Use the technology 

 ( ipad ) 

 االحذ
  طُف / اطتُتح / فزق فكز /شبرن/ سأج 293دراطت انًخططبث ٔاألشكبل ص طفً

  ة فى دطتٕر دٔنت االيبراثلزاء تمزٌز يبظظ ػٍ انطبلت ببنٕطٍ انؼزبً ػًم يطٌٕت ػٍ انٕلٕد األحفٕري ٔاخب

 االثٍٍُ
  About maker    طفً

 Activity 1 p14   298ص 1,2حم انظؤال ٔاخب

 انثالثبء
 طفً

دراطت انخزٌطت انتً تشًم تٕسٌؼبث انُفظ فً 

 يُطمت انخهٍح
  Software page 18 

 Activity 2 p19   296ص 7دراطت انشكم  ٔاخب

 االربؼبء
   انكزطً انظبخٍ  طفً

   تمزٌز ػٍ انغبس انطبٍؼً 298ص  3,4حم أطئهت  ٔاخب

 انخًٍض
     طفً

   فكز /شبرن/ سأج ػًم يطٌٕت ػٍ انًٕارد غٍز انًتدذدة ٔاخب

 

 

 


