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 الخطة االسبوعية
 09/ 05/  2019إلــى         05/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلصالييح انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى اآلياخ تالوج صهيًح 

 يفضز يعاني انًفزداخ 

 ج.يىظف عالياخ انتزقيى في جًم يفيذ 

 .يهخض انقظح يضتخذيا عالياخ انتزقيى 

 اننشاط اإلثزائي: تهخيض قظح

 To use will & will not in future sentences. 

 To read and talk about the animals' 
homes in the text. 

Reading: Anchor,  Practice reading The Box House  
Ps.18- 21. 

Writing:. Anchor Writing Book To find the complete 
subject in the sentences. Ex .1    P.16 

 االحذ
ين صىرج انذارياخ23:15تالوج االياخ انكزيًح ين  طفي  عالياخ انتزقيى 

Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 P.162 

ين كتاب اننشاط 23حم طفحح  حفع حذيث انتزاحى واجة  
Bridge to Success 

Activity book  Unit 8 P.140 

 االثنين
 انكتاتح: تهخيض قظح حم أنشطح انذرس طفي

Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 Ps.164-165-166 

ين كتاب اننشاط  29+  28تكًهح انتهخيض طفحح  حفع صىرج انثهذ واجة  
Bridge to Success 

Activity book  Unit 8 P.142 

 انثالثاء
 ضًيع صىرج انثهذت طفي

من كتاب النشاط 62إمالء صفحة   Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 

P.167 

 عًم يشزوع عن انتزاحى واجة
_____________________ Bridge to Success 

Activity book  Unit 8 P.143 

 األرتعاء
 ..................................................... طفي

 نشيد درب التفاؤل
Dictation . Sheet in file 

 ..................................................... واجة
على دفتر النسخ 17نسخ النشيد صفحة   

Find two interesting facts in Beaver Home. 

 انخًيش
 ..................................................... طفي

17+17والتراكيب صفحة المفردات   Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 P.168 

 ..................................................... واجة
من كتاب النشاط 26حل صفحة   Bridge to Success 

Activity book  Unit 8  P.144 

يرجى تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة التربية اإلسالمية على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال مالحظة: 

 الجاهزة .الب..
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 ( أ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزتيح األخالقيح انذراصاخ االجتًاعيح نزياضياخا انعهىو انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يحذد يىقع االجضاو 

  تعيين انًضافح تين االجضاو 

 يًيز تين اشكال انحزكح 

  تعيين انضزعح وانًقارنح تين صزعح

 االجضاو  

 حم انًضائم يحم انًضائم تإصتزاتيجيح (

 .األتضظ (

 شعاعيزصى اننقطح و انًضتقيى و ان 

 يحذد أنىاع انزوايا. 

 يظف انًضهعاخ. 
 

 . يستنتج االستخدامات اآلمنة للتكنولوجيا 
 .يعدد جهود الدولة في مجال التكنولوجيا 

 ًكن يىاجهح نثين كيف ي

 انتنًز 

 االحذ
 538كيف يًكنك وطف انًىقع ص  طفي

درس : إصتقظاء حم انًضائم تإصتزاتيجيح حم 

 ( 702 – 719انًضائم االتضظ   طفحح ) 

 واجة كتاتح قظح قظيزج عن انتنًز  40-36حم ص 

 700 - 701طفحح  تحث حذد انًضافح تين راس انخيًح ودتى واجة

 االثنين
 540يا انًقظىد تانحزكح ص  طفي

 

 درس : اننقطح و انًضتقيى و انشعاع

 740 - 741حم تًارين و يضائم طفحح 

 

 744 - 747ًنزنيح طفحح واجثاتي ان نشاط ارصى اشكال انحزكح واجة

 انثالثاء
 542تعيين انضزعح ص  طفي

نشاط عًهي : انزوايا حم انتطثيقاخ طفحح 

747 - 748 

 752 - 749واجثاتي انًنزنيح طفحح  544واجة ص  واجة

 األرتعاء
 545حم تًارين انكتاب ص  طفي

 درس : انًضهعاخ

 757حم انتًارين طفحح 

 

  755ثاتي انًنزنيح طفحح واج 547واجة ص  واجة

 انخًيش
 522ياهى انقىج ص  طفي

 تاتع درس : انًضهعاخ

 754حم انًضائم طفحح 

 

 756واجثاتي انًنزنيح طفحح   واجة
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 الخطة االسبوعية
 09/ 05/  2019إلــى         05/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتيح ح اإلصالييحانتزتي انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى اآلياخ تالوج صهيًح 

 يفضز يعاني انًفزداخ 

 .يىظف عالياخ انتزقيى في جًم يفيذج 

 .يهخض انقظح يضتخذيا عالياخ انتزقيى 

 اننشاط اإلثزائي: تهخيض قظح

 To use will & will not in future sentences. 

 To read and talk about the animals' 
homes in the text. 

Reading: Anchor,  Practice reading The Box House  
Ps.18- 21. 

Writing:. Anchor Writing Book To find the complete 

subject in the sentences. Ex .1    P.16 

 االحذ
رياخين صىرج انذا23:15تالوج االياخ انكزيًح ين  طفي  عالياخ انتزقيى 

Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 P.162 

ين كتاب اننشاط 23حم طفحح  حفع حذيث انتزاحى واجة  
Bridge to Success 

Activity book  Unit 8 P.140 

 االثنين
 انكتاتح: تهخيض قظح حم أنشطح انذرس طفي

Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 Ps.164-165-166 

ين كتاب اننشاط  29+  28تكًهح انتهخيض طفحح  حفع صىرج انثهذ واجة  
Bridge to Success 

Activity book  Unit 8 P.142 

 انثالثاء
 تضًيع صىرج انثهذ طفي

من كتاب النشاط 62إمالء صفحة   Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 

P.167 

 عًم يشزوع عن انتزاحى واجة
_____________________ Bridge to Success 

Activity book  Unit 8 P.143 

 األرتعاء
 ..................................................... طفي

 نشيد درب التفاؤل
Dictation . Sheet in file 

 ..................................................... واجة
على دفتر النسخ 17نسخ النشيد صفحة   

Find two interesting facts in Beaver Home. 

 انخًيش
 ..................................................... طفي

17+17المفردات والتراكيب صفحة   Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 P.168 

 ..................................................... واجة
من كتاب النشاط 26حل صفحة   Bridge to Success 

Activity book  Unit 8  P.144 

 

ت و اللوحات الخاصة بمادة التربية اإلسالمية على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال يرجى تسليم المطويامالحظة: 

 الجاهزة .الب..
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 ( ب )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزتيح األخالقيح انذراصاخ االجتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يحذد يىقع االجضاو 

  تعيين انًضافح تين االجضاو 

 يًيز تين اشكال انحزكح 

   تعيين انضزعح وانًقارنح تين صزعح االجضاو 

  يحم انًضائم تإصتزاتيجيح ) حم انًضائم

 .األتضظ (

 يزصى اننقطح و انًضتقيى و انشعاع 

 يحذد أنىاع انزوايا. 

 يظف انًضهعاخ. 

  يستنتج االستخدامات
 اآلمنة للتكنولوجيا .

  يعدد جهود الدولة في
 مجال التكنولوجيا.

 ثين كيف يًكن يىاجهح ن

 انتنًز 

 االحذ
 538كيف يًكنك وطف انًىقع ص  طفي

درس : إصتقظاء حم انًضائم تإصتزاتيجيح حم 

 ( 702 – 719انًضائم االتضظ   طفحح ) 

 واجة كتاتح قظح قظيزج عن انتنًز  40-36حم ص 

 700 - 701طفحح  تحث حذد انًضافح تين راس انخيًح ودتى واجة

 االثنين
 540يا انًقظىد تانحزكح ص  يطف

 

 درس : اننقطح و انًضتقيى و انشعاع

 740 - 741حم تًارين و يضائم طفحح 

 

 744 - 747واجثاتي انًنزنيح طفحح  نشاط ارصى اشكال انحزكح واجة

 انثالثاء
 542تعيين انضزعح ص  طفي

 - 747نشاط عًهي : انزوايا حم انتطثيقاخ طفحح 

748 

 752 - 749واجثاتي انًنزنيح طفحح  544ص واجة  واجة

 األرتعاء
 545حم تًارين انكتاب ص  طفي

 درس : انًضهعاخ

 757حم انتًارين طفحح 

 

  755واجثاتي انًنزنيح طفحح  547واجة ص  واجة

 انخًيش
 522ياهى انقىج ص  طفي

 تاتع درس : انًضهعاخ

 754حم انًضائم طفحح 

 

 756نيح طفحح واجثاتي انًنز  واجة
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 الخطة االسبوعية
 09/ 05/  2019إلــى         05/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلصالييح انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى اآلياخ تالوج صهيًح 

 يفضز يعاني انًفزداخ 

 تزقيى في جًم يفيذج.يىظف عالياخ ان 

 .يهخض انقظح يضتخذيا عالياخ انتزقيى 

 اننشاط اإلثزائي: تهخيض قظح

 To use will & will not in future sentences. 

 To read and talk about the animals' 
homes in the text. 

Reading: Anchor,  Practice reading The Box House  
Ps.18- 21. 

Writing:. Anchor Writing Book To find the complete 

subject in the sentences. Ex .1    P.16 

 االحذ
ين صىرج انذارياخ23:15تالوج االياخ انكزيًح ين  طفي  عالياخ انتزقيى 

Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 P.162 

ين كتاب اننشاط 23حم طفحح  حفع حذيث انتزاحى واجة  
Bridge to Success 

Activity book  Unit 8 P.140 

 االثنين
 انكتاتح: تهخيض قظح حم أنشطح انذرس طفي

Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 Ps.164-165-166 

ين كتاب اننشاط  29+  28تكًهح انتهخيض طفحح  حفع صىرج انثهذ واجة  
Bridge to Success 

Activity book  Unit 8 P.142 

 انثالثاء
 تضًيع صىرج انثهذ طفي

من كتاب النشاط 62إمالء صفحة   Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 

P.167 

 عًم يشزوع عن انتزاحى واجة
_____________________ Bridge to Success 

Activity book  Unit 8 P.143 

 األرتعاء
 ..................................................... طفي

 نشيد درب التفاؤل
Dictation . Sheet in file 

 ..................................................... واجة
على دفتر النسخ 17نسخ النشيد صفحة   

Find two interesting facts in Beaver Home. 

 انخًيش
 ..................................................... طفي

17+17المفردات والتراكيب صفحة   Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 P.168 

 ..................................................... واجة
من كتاب النشاط 26حل صفحة   Bridge to Success 

Activity book  Unit 8  P.144 

يرجى تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة التربية اإلسالمية على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال مالحظة: 

 الجاهزة .الب..
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 ( ج ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتيح األخالقيح انذراصاخ االجتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يحذد يىقع االجضاو 

  تعيين انًضافح تين االجضاو 

 يًيز تين اشكال انحزكح 

   تعيين انضزعح وانًقارنح تين صزعح االجضاو 

 يضتكشف انتًثيم انثياني تاننقاط انًجًعه -

 ضظ حم انًضائم االت -

يضتكشف اننقطه وانقطعه انًضتقيًه  -

 وانشعاع

  يستنتج االستخدامات
 اآلمنة للتكنولوجيا .

  يعدد جهود الدولة في
 مجال التكنولوجيا.

  نثين كيف يًكن يىاجهح

 انتنًز 

 االحذ
 538كيف يًكنك وطف انًىقع ص  طفي

درس : رصى انتًثيالخ انثيانيه تاننقاط انًجًعه ص 

 (711 -712)  

 واجة كتاتح قظح قظيزج عن انتنًز  40-36حم ص 

 (  714 – 717واجثاتي انًنزنيه ص )  تحث حذد انًضافح تين راس انخيًح ودتى واجة

 االثنين
 540يا انًقظىد تانحزكح ص  طفي

 – 718درس : اصتقظاء حم انًضائم االتضظ ص ) 

719  ) 

  701واجثاتي انًنزنيه ص  نشاط ارصى اشكال انحزكح واجة

 انثالثاء
  702تاتع درس اصتقظاء حم انًضائم ص  542تعيين انضزعح ص  طفي

 700واجثاتي ص  544واجة ص  واجة

 األرتعاء
 545حم تًارين انكتاب ص  طفي

درس : اننقطه وانًضتقيى وانقطعه انًضتقيًه 

  740 – 741وانشعاع ص 

 744 - 747واجثاتي انًنزنيه ص  547واجة ص  واجة

 انخًيش
  748- 747درس : انزوايا ص 522ياهى انقىج ص  طفي

 752 - 749واجثاتي ص   واجة
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 الخطة االسبوعية
 09/ 05/  2019إلــى         05/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلصالييح انًادج

 انتعهىنىاتج 
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى اآلياخ تالوج صهيًح 

 يفضز يعاني انًفزداخ 

 .يىظف عالياخ انتزقيى في جًم يفيذج 

 .يهخض انقظح يضتخذيا عالياخ انتزقيى 

 اننشاط اإلثزائي: تهخيض قظح

 To use will & will not in future sentences. 

 To read and talk about the animals' 
homes in the text. 

Reading: Anchor,  Practice reading The Box House  
Ps.18- 21. 

Writing:. Anchor Writing Book To find the complete 

subject in the sentences. Ex .1    P.16 

 االحذ
ين صىرج انذارياخ23:15تالوج االياخ انكزيًح ين  طفي  عالياخ انتزقيى 

Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 P.162 

ين كتاب اننشاط 23حم طفحح  حفع حذيث انتزاحى واجة  
Bridge to Success 

Activity book  Unit 8 P.140 

 االثنين
 انكتاتح: تهخيض قظح حم أنشطح انذرس طفي

Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 Ps.164-165-166 

ين كتاب اننشاط  29+  28هخيض طفحح تكًهح انت حفع صىرج انثهذ واجة  
Bridge to Success 

Activity book  Unit 8 P.142 

 انثالثاء
 تضًيع صىرج انثهذ طفي

من كتاب النشاط 62إمالء صفحة   Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 

P.167 

 عًم يشزوع عن انتزاحى واجة
_____________________ Bridge to Success 

Activity book  Unit 8 P.143 

 األرتعاء
 ..................................................... طفي

 نشيد درب التفاؤل
Dictation . Sheet in file 

 ..................................................... واجة
على دفتر النسخ 17نسخ النشيد صفحة   

Find two interesting facts in Beaver Home. 

 انخًيش
 ..................................................... طفي

17+17المفردات والتراكيب صفحة   Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 P.168 

 ..................................................... واجة
من كتاب النشاط 26حل صفحة   Bridge to Success 

Activity book  Unit 8  P.144 

يم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة التربية اإلسالمية على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال يرجى تسلمالحظة: 

 الجاهزة .الب..
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 ( د )الثالث  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزتيح األخالقيح انذراصاخ االجتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يحذد يىقع االجضاو 

  تعيين انًضافح تين االجضاو 

 يًيز تين اشكال انحزكح 

 تين صزعح االجضاو   تعيين انضزعح وانًقارنح 

 يضتكشف انتًثيم انثياني تاننقاط انًجًعه 

 حم انًضائم االتضظ  -

يضتكشف اننقطه وانقطعه انًضتقيًه  -

 وانشعاع

  يستنتج االستخدامات
 اآلمنة للتكنولوجيا .

  يعدد جهود الدولة في
 مجال التكنولوجيا.

  نثين كيف يًكن يىاجهح

 انتنًز 

 االحذ
 538نًىقع ص كيف يًكنك وطف ا طفي

درس : رصى انتًثيالخ انثيانيه تاننقاط انًجًعه ص 

 (711 -712)  

 واجة كتاتح قظح قظيزج عن انتنًز  40-36حم ص 

 (  714 – 717واجثاتي انًنزنيه ص )  تحث حذد انًضافح تين راس انخيًح ودتى واجة

 االثنين
 540يا انًقظىد تانحزكح ص  طفي

 – 718االتضظ ص )  درس : اصتقظاء حم انًضائم

719  ) 

  701واجثاتي انًنزنيه ص  نشاط ارصى اشكال انحزكح واجة

 انثالثاء
  702تاتع درس اصتقظاء حم انًضائم ص  542تعيين انضزعح ص  طفي

 700واجثاتي ص  544واجة ص  واجة

 األرتعاء
 545حم تًارين انكتاب ص  طفي

نًضتقيًه درس : اننقطه وانًضتقيى وانقطعه ا

  740 – 741وانشعاع ص 

 744 - 747واجثاتي انًنزنيه ص  547واجة ص  واجة

 انخًيش
  748- 747درس : انزوايا ص 522ياهى انقىج ص  طفي

 752 - 749واجثاتي ص   واجة
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 الخطة االسبوعية
 09/ 05/  2019إلــى         05/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـالثالث :  ةالصف والشعب
   

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلصالييح انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى اآلياخ تالوج صهيًح 

 يفضز يعاني انًفزداخ 

 .يىظف عالياخ انتزقيى في جًم يفيذج 

 .يهخض انقظح يضتخذيا عالياخ انتزقيى 

 اننشاط اإلثزائي: تهخيض قظح

 To use will & will not in future sentences. 

 To read and talk about the animals' 
homes in the text. 

Reading: Anchor,  Practice reading The Box House  
Ps.18- 21. 

Writing:. Anchor Writing Book To find the complete 

subject in the sentences. Ex .1    P.16 

 االحذ
ين صىرج انذارياخ23:15الياخ انكزيًح ين تالوج ا طفي  عالياخ انتزقيى 

Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 P.162 

ين كتاب اننشاط 23حم طفحح  حفع حذيث انتزاحى واجة  
Bridge to Success 

Activity book  Unit 8 P.140 

 االثنين
 انكتاتح: تهخيض قظح حم أنشطح انذرس طفي

Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 Ps.164-165-166 

ين كتاب اننشاط  29+  28تكًهح انتهخيض طفحح  حفع صىرج انثهذ واجة  
Bridge to Success 

Activity book  Unit 8 P.142 

 انثالثاء
 تضًيع صىرج انثهذ طفي

من كتاب النشاط 62إمالء صفحة   Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 

P.167 

 عًم يشزوع عن انتزاحى واجة
_____________________ Bridge to Success 

Activity book  Unit 8 P.143 

 األرتعاء
 ..................................................... طفي

 نشيد درب التفاؤل
Dictation . Sheet in file 

 ..................................................... واجة
على دفتر النسخ 17نسخ النشيد صفحة   

Find two interesting facts in Beaver Home. 

 انخًيش
 ..................................................... طفي

17+17المفردات والتراكيب صفحة   Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 P.168 

 ..................................................... واجة
من كتاب النشاط 26حل صفحة   Bridge to Success 

Activity book  Unit 8  P.144 

يرجى تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة التربية اإلسالمية على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال مالحظة:  

 الجاهزة .الب..



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتيح األخالقيح انذراصاخ االجتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 جضاويحذد يىقع اال 

  تعيين انًضافح تين االجضاو 

 يًيز تين اشكال انحزكح 

   تعيين انضزعح وانًقارنح تين صزعح االجضاو 

 يضتكشف انتًثيم انثياني تاننقاط انًجًعه 

 حم انًضائم االتضظ  -

يضتكشف اننقطه وانقطعه انًضتقيًه  -

 وانشعاع

  يستنتج االستخدامات
 اآلمنة للتكنولوجيا .

 في  يعدد جهود الدولة
 مجال التكنولوجيا.

  نثين كيف يًكن يىاجهح

 انتنًز 

 االحذ
 538كيف يًكنك وطف انًىقع ص  طفي

درس : رصى انتًثيالخ انثيانيه تاننقاط انًجًعه ص 

 (711 -712)  

 واجة كتاتح قظح قظيزج عن انتنًز  40-36حم ص 

 (  714 – 717واجثاتي انًنزنيه ص )  تحث حذد انًضافح تين راس انخيًح ودتى واجة

 االثنين
 540يا انًقظىد تانحزكح ص  طفي

 – 718درس : اصتقظاء حم انًضائم االتضظ ص ) 

719  ) 

  701واجثاتي انًنزنيه ص  نشاط ارصى اشكال انحزكح واجة

 انثالثاء
  702تاتع درس اصتقظاء حم انًضائم ص  542تعيين انضزعح ص  طفي

 700ص واجثاتي  544واجة ص  واجة

 األرتعاء
 545حم تًارين انكتاب ص  طفي

درس : اننقطه وانًضتقيى وانقطعه انًضتقيًه 

  740 – 741وانشعاع ص 

 744 - 747واجثاتي انًنزنيه ص  547واجة ص  واجة

 انخًيش
  748- 747درس : انزوايا ص 522ياهى انقىج ص  طفي

 752 - 749واجثاتي ص   واجة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 سبوعيةالخطة اال
 09/ 05/  2019إلــى         05/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) والثالث  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلصالييح انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى اآلياخ تالوج صهيًح 

 يفضز يعاني انًفزداخ 

 .يىظف عالياخ انتزقيى في جًم يفيذج 

 ظح يضتخذيا عالياخ انتزقيى.يهخض انق 

 اننشاط اإلثزائي: تهخيض قظح

 To use will & will not in future sentences. 

 To read and talk about the animals' 
homes in the text. 

Reading: Anchor,  Practice reading The Box House  
Ps.18- 21. 

Writing:. Anchor Writing Book To find the complete 

subject in the sentences. Ex .1    P.16 

 االحذ
ين صىرج انذارياخ23:15تالوج االياخ انكزيًح ين  طفي  عالياخ انتزقيى 

Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 P.162 

ين كتاب اننشاط 23حم طفحح  حفع حذيث انتزاحى واجة  
Bridge to Success 

Activity book  Unit 8 P.140 

 االثنين
 انكتاتح: تهخيض قظح حم أنشطح انذرس طفي

Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 Ps.164-165-166 

ين كتاب اننشاط  29+  28تكًهح انتهخيض طفحح  حفع صىرج انثهذ واجة  
Bridge to Success 

Activity book  Unit 8 P.142 

 انثالثاء
 نثهذتضًيع صىرج ا طفي

من كتاب النشاط 62إمالء صفحة   Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 

P.167 

 عًم يشزوع عن انتزاحى واجة
_____________________ Bridge to Success 

Activity book  Unit 8 P.143 

 األرتعاء
 ..................................................... طفي

تفاؤلنشيد درب ال  
Dictation . Sheet in file 

 ..................................................... واجة
على دفتر النسخ 17نسخ النشيد صفحة   

Find two interesting facts in Beaver Home. 

 انخًيش
 ..................................................... طفي

17+17فحة المفردات والتراكيب ص  Bridge to Success 
Learner's book  Unit 8 P.168 

 ..................................................... واجة
من كتاب النشاط 26حل صفحة   Bridge to Success 

Activity book  Unit 8  P.144 

يرجى تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة التربية اإلسالمية على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال : مالحظة

 الجاهزة .الب..



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزتيح األخالقيح اصاخ االجتًاعيحانذر انزياضياخ انعهىو انًادج

 نىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يحذد يىقع االجضاو 

  تعيين انًضافح تين االجضاو 

 يًيز تين اشكال انحزكح 

   تعيين انضزعح وانًقارنح تين صزعح االجضاو 

 يضتكشف انتًثيم انثياني تاننقاط انًجًعه 

 حم انًضائم االتضظ  -

نًضتقيًه يضتكشف اننقطه وانقطعه ا -

 وانشعاع

  يستنتج االستخدامات
 اآلمنة للتكنولوجيا .

  يعدد جهود الدولة في
 مجال التكنولوجيا.

  نثين كيف يًكن يىاجهح

 انتنًز 

 االحذ
 538كيف يًكنك وطف انًىقع ص  طفي

درس : رصى انتًثيالخ انثيانيه تاننقاط انًجًعه ص 

 (711 -712)  

 انتنًز  واجة كتاتح قظح قظيزج عن 40-36حم ص 

 (  714 – 717واجثاتي انًنزنيه ص )  تحث حذد انًضافح تين راس انخيًح ودتى واجة

 االثنين
 540يا انًقظىد تانحزكح ص  طفي

 – 718درس : اصتقظاء حم انًضائم االتضظ ص ) 

719  ) 

  701واجثاتي انًنزنيه ص  نشاط ارصى اشكال انحزكح واجة

 انثالثاء
  702تاتع درس اصتقظاء حم انًضائم ص  542زعح ص تعيين انض طفي

 700واجثاتي ص  544واجة ص  واجة

 األرتعاء
 545حم تًارين انكتاب ص  طفي

درس : اننقطه وانًضتقيى وانقطعه انًضتقيًه 

  740 – 741وانشعاع ص 

 744 - 747واجثاتي انًنزنيه ص  547واجة ص  واجة

 انخًيش
  748- 747درس : انزوايا ص 522ياهى انقىج ص  طفي

 752 - 749واجثاتي ص   واجة

 


