
 

QM-119-F3                   على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالرياضيات مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                       

 

kh 

 الخطة االسبوعية
 20/ 6/  2019إلــى        16/  6/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  األول:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعرتٍح انررتٍح اإلساليٍح انًادج

 نىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌسًع سىرج اننصر

 ذالوج االٌاخ انقرانٍح انكرًٌح ذالوه صحٍحح 
 ححٌقرأ قراءج جهرٌح صحٍ

To identify different animals. 
To write some facts about these animals. 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 االحذ

 صفً

 انٍىو األول 

 ذسًٍع سىرج اننصر

 

----------------------------------- 

 

 انثانًانٍىو 

 ذالوه االٌاخ انكرًٌح ين انكراب

 يراجعح ذحهٍم انشذج 

  
Bridge to Success Unit 9 
Learner’s Book .Page 170 

 يراتعح حم انىاجثاخ انًحذدج تكراب اننشاط ين األسثىع انًاضً واجة

Practice reading  
Bridge to Success  

Learner’s Book .Page 173 

 االثنٍن

 يراجعح انرنىٌن  صفً
Bridge to Success .Unit 9 

Learner’s Book .Page 179 

 االسرعذاد انجٍذ نالخرثار اننهائً  واجة

Read  
Bridge to Success  

Learner’s Book .Page 180 

 انثالثاء
 يراجعح انالو انشًسٍح وانالو انقًرٌح  صفً

Bridge to Success Unit 9  
Learner’s Book .Page 181 

 

 ----------------------------------------------------------  االسرعذاد انجٍذ نالخرثار اننهائً واجة

 األرتعاء
   صفً

 واجة
 

 
 

 انخًٍس
   صفً

   واجة



 

QM-119-F3                   على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالرياضيات مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                       

 

kh 

 ( أ ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انررتٍح األخالقٍح حانذراساخ االجرًاعٍ انرٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 نىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌعذد اشكال انطاقح 

 ٌثٍن كٍف نسرخذو انحرارج 

 ٌثٍن كٍف نسرخذو انضىء 

 ٌثٍن كٍف ٌحذز انصىخ

 ٌرسى ذًثٍم تٍانً تانصىر واألعًذج

 ٌكرة انىقد تانساعح ونصف انساعح

 ٌكرة عذد اضالع ورؤوس االشكال ثنائٍح االتعاد

  ورؤوس االشكال ثالثٍح االتعادٌكرة عذد أوجو 

 ٌىضح انفرق تٍن انرراز انًادي وانرراز انًعنىي ٌىضح اسرخذاياخ اننثاخ انطثٍعً.

 االحذ
 يراجعح انرًثٍالخ انثٍانٍح وانساعاخ يراجعح درس انطاقح  صفً

درس اسرخذاياخ اننثاخ انطثٍعً فً دونح االياراخ 

 انعرتٍح انًرحذج

 .ونثاخ حىنً  انىاجة : ارسى نثاخ يعًر

 درس انرراز انًادي 

انىاجة  ارسى يا ٌذل عهى انرراز انًادي فً دونح 

 االياراخ انعرتٍح انًرحذج

 - ------------ واجة

 االثنٍن
 يراجعح درس انحرارج  صفً

 

 يراجعح االشكال ثنائٍح االتعاد

 

 - ------------- واجة

 انثالثاء
 يراجعح االشكال ثالثٍح االتعاد خيراجعح درس انضىء وانصى صفً

 - ---------------- واجة

 األرتعاء
   صفً

   واجة

 انخًٍس
   صفً

   واجة



 

QM-119-F3                   على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالرياضيات مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                       

 

kh 

 الخطة االسبوعية

 20/ 6/  2019إلــى        16/  6/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ب األول:  الصف والشعبة

   

 English عرتٍحانهغح ان انررتٍح اإلساليٍح انًادج

 نىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌسًع سىرج اننصر

 ذالوج االٌاخ انقرانٍح انكرًٌح ذالوه صحٍحح 
 ٌقرأ قراءج جهرٌح صحٍحح

To identify different animals. 
To write some facts about these animals. 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 االحذ

 صفً

 انٍىو األول 

 ذسًٍع سىرج اننصر

 

----------------------------------- 

 

 انثانًانٍىو 

 ذالوه االٌاخ انكرًٌح ين انكراب

 يراجعح ذحهٍم انشذج 

  
Bridge to Success Unit 9 
Learner’s Book .Page 170 

 يراتعح حم انىاجثاخ انًحذدج تكراب اننشاط ين األسثىع انًاضً جةوا

Practice reading  
Bridge to Success  

Learner’s Book .Page 173 

 االثنٍن

 يراجعح انرنىٌن  صفً

  
Bridge to Success .Unit 9 
Learner’s Book .Page 179 

 االسرعذاد انجٍذ نالخرثار اننهائً  واجة

Read  
Bridge to Success  

Learner’s Book .Page 180 

 انثالثاء
 يراجعح انالو انشًسٍح وانالو انقًرٌح  صفً

Bridge to Success Unit 9  
Learner’s Book .Page 181 

 

 ----------------------------------------------------------  االسرعذاد انجٍذ نالخرثار اننهائً واجة

 ءاألرتعا
   صفً

   واجة

 انخًٍس
   صفً

   واجة



 

QM-119-F3                   على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالرياضيات مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                       

 

kh 

 ( ب ) األول:  الصف والشعبةتابع 
 

 انررتٍح األخالقٍح انذراساخ االجرًاعٍح انرٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 نىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌعذد اشكال انطاقح 

 ٌثٍن كٍف نسرخذو انحرارج 

 ٌثٍن كٍف نسرخذو انضىء 

 ٌثٍن كٍف ٌحذز انصىخ

 رسى ذًثٍم تٍانً تانصىر واألعًذجٌ

 ٌكرة انىقد تانساعح ونصف انساعح

 ٌكرة عذد اضالع ورؤوس االشكال ثنائٍح االتعاد

 ٌكرة عذد أوجو ورؤوس االشكال ثالثٍح االتعاد 

 ٌىضح انفرق تٍن انرراز انًادي وانرراز انًعنىي ٌىضح اسرخذاياخ اننثاخ انطثٍعً.

 االحذ
 يراجعح انرًثٍالخ انثٍانٍح وانساعاخ يراجعح درس انطاقح  صفً

درس اسرخذاياخ اننثاخ انطثٍعً فً دونح االياراخ 

 انعرتٍح انًرحذج

 .انىاجة : ارسى نثاخ يعًر ونثاخ حىنً 

 درس انرراز انًادي 

انىاجة  ارسى يا ٌذل عهى انرراز انًادي فً دونح 

 االياراخ انعرتٍح انًرحذج

 - ------------ واجة

 ناالثنٍ
 يراجعح درس انحرارج  صفً

 

 يراجعح االشكال ثنائٍح االتعاد

 

 - ------------- واجة

 انثالثاء
 يراجعح االشكال ثالثٍح االتعاد يراجعح درس انضىء وانصىخ صفً

 - ---------------- واجة

 األرتعاء
   صفً

   واجة

 انخًٍس
   صفً

   واجة



 

QM-119-F3                   على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالرياضيات مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                       

 

kh 

 الخطة االسبوعية

 20/ 6/  2019إلــى        16/  6/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ج األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعرتٍح انررتٍح اإلساليٍح انًادج

 نىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌسًع سىرج اننصر

 ذالوج االٌاخ انقرانٍح انكرًٌح ذالوه صحٍحح 
 ٌقرأ قراءج جهرٌح صحٍحح

To identify different animals. 
To write some facts about these animals. 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 االحذ

 صفً

 انٍىو األول 

 ذسًٍع سىرج اننصر

 

----------------------------------- 

 

 انثانًانٍىو 

 ذالوه االٌاخ انكرًٌح ين انكراب

 يراجعح ذحهٍم انشذج 

  
Bridge to Success Unit 9 
Learner’s Book .Page 170 

 يراتعح حم انىاجثاخ انًحذدج تكراب اننشاط ين األسثىع انًاضً واجة

Practice reading  
Bridge to Success  

Learner’s Book .Page 173 

 االثنٍن

 يراجعح انرنىٌن  ًصف

  
Bridge to Success .Unit 9 
Learner’s Book .Page 179 

 االسرعذاد انجٍذ نالخرثار اننهائً  واجة

Read  
Bridge to Success  

Learner’s Book .Page 180 

 انثالثاء
 يراجعح انالو انشًسٍح وانالو انقًرٌح  صفً

Bridge to Success Unit 9  
Learner’s Book .Page 181 

 

 ----------------------------------------------------------  االسرعذاد انجٍذ نالخرثار اننهائً واجة

 األرتعاء
   صفً

   واجة

 انخًٍس
   صفً

   واجة



 

QM-119-F3                   على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالرياضيات مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                       

 

kh 

 ( ج ) األول:  الصف والشعبةتابع 
  

 خالقٍحانررتٍح األ انذراساخ االجرًاعٍح انرٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 نىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌعذد اشكال انطاقح 

 ٌثٍن كٍف نسرخذو انحرارج 

 ٌثٍن كٍف نسرخذو انضىء 

 ٌثٍن كٍف ٌحذز انصىخ

 ٌرسى ذًثٍم تٍانً تانصىر واألعًذج

 ٌكرة انىقد تانساعح ونصف انساعح

 ٌكرة عذد اضالع ورؤوس االشكال ثنائٍح االتعاد

 ثالثٍح االتعاد  ٌكرة عذد أوجو ورؤوس االشكال

 ٌىضح انفرق تٍن انرراز انًادي وانرراز انًعنىي ٌىضح اسرخذاياخ اننثاخ انطثٍعً.

 االحذ
 يراجعح انرًثٍالخ انثٍانٍح وانساعاخ يراجعح درس انطاقح  صفً

درس اسرخذاياخ اننثاخ انطثٍعً فً دونح االياراخ 

 انعرتٍح انًرحذج

 .انىاجة : ارسى نثاخ يعًر ونثاخ حىنً 

 درس انرراز انًادي 

انىاجة  ارسى يا ٌذل عهى انرراز انًادي فً دونح 

 االياراخ انعرتٍح انًرحذج

 - ------------ واجة

 االثنٍن
 يراجعح درس انحرارج  صفً

 

 يراجعح االشكال ثنائٍح االتعاد

 

 - ------------- واجة

 انثالثاء
 كال ثالثٍح االتعاديراجعح االش يراجعح درس انضىء وانصىخ صفً

 - ---------------- واجة

 األرتعاء
   صفً

   واجة

 انخًٍس
   صفً

   واجة



 

QM-119-F3                   على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالرياضيات مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                       

 

kh 

 الخطة االسبوعية
 20/ 6/  2019إلــى        16/  6/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د األول:  الصف والشعبة
  

 English انهغح انعرتٍح انررتٍح اإلساليٍح انًادج

 نىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌسًع سىرج اننصر

 ذالوج االٌاخ انقرانٍح انكرًٌح ذالوه صحٍحح
 ٌرعرف انًرعهى عهى يعانً انكهًاخ وانًصطهحاخ انىاردج فً اننص

To identify different animals. 
To write some facts about these animals. 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 االحذ

 صفً

 انٍىو األول 

 ذسًٍع سىرج اننصر

 

----------------------------------- 

 

 انثانًانٍىو 

 ذالوه االٌاخ انكرًٌح ين انكراب

 232-222انرذرٌة عهى قراءج 

 
Bridge to Success Unit 9 
Learner’s Book .Page 170 

 يراجعح انقراءج واجة

Practice reading  
Bridge to Success  

Learner’s Book .Page 173 

 االثنٍن

 232-242انرذرٌة عهى قراءج  صفً

  
Bridge to Success .Unit 9  
Learner’s Book .Page 179 

 يراجعح انقراءج فً انثٍد واجة

Read  
Bridge to Success  

Learner’s Book .Page 180 

 انثالثاء
 242-262-انرذرٌة عهى قراءج  صفً

Bridge to Success Unit 9  
Learner’s Book .Page 181 

 ----------------------------------------------------------  انرذرٌة عهى ذحهٍم انحرف انًشذد واجة

 األرتعاء
   صفً

   واجة

 انخًٍس
   ًصف

   واجة



 

QM-119-F3                   على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالرياضيات مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                       

 

kh 

 ( د ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انررتٍح األخالقٍح انذراساخ االجرًاعٍح انرٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 نىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌعذد اشكال انطاقح 

 ٌثٍن كٍف نسرخذو انحرارج 

 ٌثٍن كٍف نسرخذو انضىء 

 ٌثٍن كٍف ٌحذز انصىخ

 ٌرسى ذًثٍم تٍانً تانصىر واألعًذج

 ٌكرة انىقد تانساعح ونصف انساعح

 ٌكرة عذد اضالع ورؤوس االشكال ثنائٍح االتعاد

 ٌكرة عذد أوجو ورؤوس االشكال ثالثٍح االتعاد 

 ٌىضح انفرق تٍن انرراز انًادي وانرراز انًعنىي ٌىضح اسرخذاياخ اننثاخ انطثٍعً.

 االحذ
 يراجعح انرًثٍالخ انثٍانٍح وانساعاخ  يراجعح درس انطاقح صفً

درس اسرخذاياخ اننثاخ انطثٍعً فً دونح االياراخ 

 انعرتٍح انًرحذج

 .انىاجة : ارسى نثاخ يعًر ونثاخ حىنً 

 درس انرراز انًادي 

انىاجة  ارسى يا ٌذل عهى انرراز انًادي فً دونح 

 االياراخ انعرتٍح انًرحذج

 - ------------ واجة

 ٍناالثن
 يراجعح درس انحرارج  صفً

 

 يراجعح االشكال ثنائٍح االتعاد

 

 - ------------- واجة

 انثالثاء
 يراجعح االشكال ثالثٍح االتعاد يراجعح درس انضىء وانصىخ صفً

 - ---------------- واجة

 األرتعاء
   صفً

   واجة

 انخًٍس
   صفً

   واجة



 

QM-119-F3                   على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالرياضيات مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                       

 

kh 

 ةالخطة االسبوعي

 20/ 6/  2019إلــى        16/  6/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) هـ األول:  الصف والشعبة

  

 English انهغح انعرتٍح انررتٍح اإلساليٍح انًادج

 نىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌسًع سىرج اننصر

 ذالوج االٌاخ انقرانٍح انكرًٌح ذالوه صحٍحح
 ًصطهحاخ انىاردج فً اننصٌرعرف انًرعهى عهى يعانً انكهًاخ وان

To identify different animals. 
To write some facts about these animals. 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 االحذ

 صفً

 انٍىو األول 

 ذسًٍع سىرج اننصر

 

----------------------------------- 

 

 انثانًانٍىو 

 ذالوه االٌاخ انكرًٌح ين انكراب

 232-222انرذرٌة عهى قراءج 

  
Bridge to Success Unit 9 
Learner’s Book .Page 170 

 يراجعح انقراءج واجة

Practice reading  
Bridge to Success  

Learner’s Book .Page 173 

 االثنٍن

 232-242انرذرٌة عهى قراءج  صفً

  
Bridge to Success .Unit 9  
Learner’s Book .Page 179 

 يراجعح انقراءج فً انثٍد واجة

Read  
Bridge to Success  

Learner’s Book .Page 180 

 انثالثاء
 242-262-انرذرٌة عهى قراءج  صفً

Bridge to Success Unit 9  
Learner’s Book .Page 181 

 ----------------------------------------------------------  انرذرٌة عهى ذحهٍم انحرف انًشذد واجة

 األرتعاء
   صفً

   واجة

 انخًٍس
   صفً

   واجة



 

QM-119-F3                   على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالرياضيات مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                       

 

kh 

 ( هـ ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انررتٍح األخالقٍح انذراساخ االجرًاعٍح انرٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 انرعهى نىاذج
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌعذد اشكال انطاقح 

 ٌثٍن كٍف نسرخذو انحرارج 

 ٌثٍن كٍف نسرخذو انضىء 

 ٌثٍن كٍف ٌحذز انصىخ

 ٌرسى ذًثٍم تٍانً تانصىر واألعًذج

 ٌكرة انىقد تانساعح ونصف انساعح

 ٌكرة عذد اضالع ورؤوس االشكال ثنائٍح االتعاد

 اد ٌكرة عذد أوجو ورؤوس االشكال ثالثٍح االتع

 ٌىضح انفرق تٍن انرراز انًادي وانرراز انًعنىي ٌىضح اسرخذاياخ اننثاخ انطثٍعً.

 االحذ
 يراجعح انرًثٍالخ انثٍانٍح وانساعاخ يراجعح درس انطاقح  صفً

درس اسرخذاياخ اننثاخ انطثٍعً فً دونح االياراخ 

 انعرتٍح انًرحذج

 .انىاجة : ارسى نثاخ يعًر ونثاخ حىنً 

 نًادي درس انرراز ا

انىاجة  ارسى يا ٌذل عهى انرراز انًادي فً دونح 

 االياراخ انعرتٍح انًرحذج

 - ------------ واجة

 االثنٍن
 يراجعح درس انحرارج  صفً

 

 يراجعح االشكال ثنائٍح االتعاد

 

 - ------------- واجة

 انثالثاء
 تعاديراجعح االشكال ثالثٍح اال يراجعح درس انضىء وانصىخ صفً

 - ---------------- واجة

 األرتعاء
   صفً

   واجة

 انخًٍس
   صفً

   واجة



 

QM-119-F3                   على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالرياضيات مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                       

 

kh 

 الخطة االسبوعية

 20/ 6/  2019إلــى        16/  6/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) و األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعرتٍح انررتٍح اإلساليٍح انًادج

 ىنىاذج انرعه
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌسًع سىرج اننصر

 ذالوج االٌاخ انقرانٍح انكرًٌح ذالوه صحٍحح
 ٌرعرف انًرعهى عهى يعانً انكهًاخ وانًصطهحاخ انىاردج فً اننص

To identify different animals. 
To write some facts about these animals. 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 االحذ

 صفً

 انٍىو األول 

 ذسًٍع سىرج اننصر

 

----------------------------------- 

 

 انثانًانٍىو 

 ذالوه االٌاخ انكرًٌح ين انكراب

 232-222انرذرٌة عهى قراءج 

  
Bridge to Success Unit 9 
Learner’s Book .Page 170 

 يراجعح انقراءج واجة

Practice reading  
Bridge to Success  

Learner’s Book .Page 173 

 االثنٍن

 232-242انرذرٌة عهى قراءج  صفً

  
Bridge to Success .Unit 9  
Learner’s Book .Page 179 

 يراجعح انقراءج فً انثٍد واجة

Read  
Bridge to Success  

Learner’s Book .Page 180 

 انثالثاء
 242-262-انرذرٌة عهى قراءج  صفً

Bridge to Success Unit 9  
Learner’s Book .Page 181 

 ----------------------------------------------------------  انرذرٌة عهى ذحهٍم انحرف انًشذد واجة

 األرتعاء
   صفً

   واجة

 انخًٍس
   صفً

   واجة



 

QM-119-F3                   على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالرياضيات مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                       

 

kh 

 ( و ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انررتٍح األخالقٍح انذراساخ االجرًاعٍح انرٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 نىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌعذد اشكال انطاقح 

 ٌثٍن كٍف نسرخذو انحرارج 

 ٌثٍن كٍف نسرخذو انضىء 

 ٌثٍن كٍف ٌحذز انصىخ

 ٌرسى ذًثٍم تٍانً تانصىر واألعًذج

 قد تانساعح ونصف انساعحٌكرة انى

 ٌكرة عذد اضالع ورؤوس االشكال ثنائٍح االتعاد

 ٌكرة عذد أوجو ورؤوس االشكال ثالثٍح االتعاد 

 ٌىضح انفرق تٍن انرراز انًادي وانرراز انًعنىي ٌىضح اسرخذاياخ اننثاخ انطثٍعً.

 االحذ
 يراجعح انرًثٍالخ انثٍانٍح وانساعاخ يراجعح درس انطاقح  صفً

اسرخذاياخ اننثاخ انطثٍعً فً دونح االياراخ درس 

 انعرتٍح انًرحذج

 .انىاجة : ارسى نثاخ يعًر ونثاخ حىنً 

 درس انرراز انًادي 

انىاجة  ارسى يا ٌذل عهى انرراز انًادي فً دونح 

 االياراخ انعرتٍح انًرحذج

 - ------------ واجة

 االثنٍن
 يراجعح درس انحرارج  صفً

 

 ل ثنائٍح االتعاديراجعح االشكا

 

 - ------------- واجة

 انثالثاء
 يراجعح االشكال ثالثٍح االتعاد يراجعح درس انضىء وانصىخ صفً

 - ---------------- واجة

 األرتعاء
   صفً

   واجة

 انخًٍس
   صفً

   واجة



 

QM-119-F3                   على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالرياضيات مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                       

 

kh 

 الخطة االسبوعية

 20/ 6/  2019ـى   إلـ     16/  6/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ز األول:  الصف والشعبة

   

 English انهغح انعرتٍح انررتٍح اإلساليٍح انًادج

 نىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌسًع سىرج اننصر

 ذالوج االٌاخ انقرانٍح انكرًٌح ذالوه صحٍحح
 ٌرعرف انًرعهى عهى يعانً انكهًاخ وانًصطهحاخ انىاردج فً اننص

To identify different animals. 
To write some facts about these animals. 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 االحذ

 صفً

 انٍىو األول 

 ذسًٍع سىرج اننصر

 

----------------------------------- 

 

 انثانًو انٍى

 ذالوه االٌاخ انكرًٌح ين انكراب

 232-222انرذرٌة عهى قراءج 

  
Bridge to Success Unit 9 
Learner’s Book .Page 170 

 يراجعح انقراءج واجة

Practice reading  
Bridge to Success  

Learner’s Book .Page 173 

 االثنٍن

 232-242انرذرٌة عهى قراءج  صفً

  
Bridge to Success .Unit 9  
Learner’s Book .Page 179 

 يراجعح انقراءج فً انثٍد واجة

Read  
Bridge to Success  

Learner’s Book .Page 180 

 انثالثاء
 242-262-انرذرٌة عهى قراءج  صفً

Bridge to Success Unit 9  
Learner’s Book .Page 181 

 ----------------------------------------------------------  انرذرٌة عهى ذحهٍم انحرف انًشذد واجة

 األرتعاء
   صفً

   واجة

 انخًٍس
   صفً

   واجة



 

QM-119-F3                   على أن تكون من عمل الطالب واالبتعاد عن االعمال الجاهزةالرياضيات مادة تسليم المطويات واللوحات الخاصة ب مالحظة:
                                                                                                                                       

 

kh 

 ( ز ) األول:  الصف والشعبةتابع 

 

 انررتٍح األخالقٍح انذراساخ االجرًاعٍح انرٌاضٍاخ انعهىو انًادج

 نىاذج انرعهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌعذد اشكال انطاقح 

 ٍن كٍف نسرخذو انحرارج ٌث

 ٌثٍن كٍف نسرخذو انضىء 

 ٌثٍن كٍف ٌحذز انصىخ

 ٌرسى ذًثٍم تٍانً تانصىر واألعًذج

 ٌكرة انىقد تانساعح ونصف انساعح

 ٌكرة عذد اضالع ورؤوس االشكال ثنائٍح االتعاد

 ٌكرة عذد أوجو ورؤوس االشكال ثالثٍح االتعاد 

 فرق تٍن انرراز انًادي وانرراز انًعنىيٌىضح ان ٌىضح اسرخذاياخ اننثاخ انطثٍعً.

 االحذ
 يراجعح انرًثٍالخ انثٍانٍح وانساعاخ يراجعح درس انطاقح  صفً

درس اسرخذاياخ اننثاخ انطثٍعً فً دونح االياراخ 

 انعرتٍح انًرحذج

 .انىاجة : ارسى نثاخ يعًر ونثاخ حىنً 

 درس انرراز انًادي 

دي فً دونح انىاجة  ارسى يا ٌذل عهى انرراز انًا

 االياراخ انعرتٍح انًرحذج

 - ------------ واجة

 االثنٍن
 يراجعح درس انحرارج  صفً

 

 يراجعح االشكال ثنائٍح االتعاد

 

 - ------------- واجة

 انثالثاء
 يراجعح االشكال ثالثٍح االتعاد يراجعح درس انضىء وانصىخ صفً

 - ---------------- واجة

 عاءاألرت
   صفً

   واجة

 انخًٍس
   صفً

   واجة

 


