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 الخطة االسبوعية
 30/ 05/  2019إلــى         26/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼزثٍخ انتزثٍخ اإلطاليٍخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ُنجٍزاَهجٌذكز كٍفٍخ يؼبيهخ ان ً 

 ٌؼذد حمىق انجبر 

 ثبنًؼجى. ٌفظز يؼبًَ انكهًبد يظتؼًٍُب 

 .ٌمزأ انُض لزاءح جهزٌخ طهًٍخ 

 

 انُشبط اإلثزائً: تهخٍض لظخ 

 To compare places inside and outside 
the city. 

 To write  a letter about a holiday. 

Reading: Practice reading the story ( Mail For 
Mia ) Ps.28-31 

Writing:. Look up the history of stamps and write three 
interesting facts. Share your facts with your classmates. 

 االحذ
 تهخٍض َض يؼهىيبتً شزح درص انزطىل ٌحت جٍزاَه طفً

Bridge to Success     Unit 9        Lesson 8 
Learners' Book  P.178 

كتبة انُشبطفً  49تكًهخ انتهخٍض طفحخ  ػًم يطىٌخ ػٍ حمىق انجبر واجت  
Bridge to Success     Unit 9         Lesson 8 

Activity Book      P.152 

 االثٍٍُ
139+138انًفزداد وانتزاكٍت طفحخ  يتبثؼخ انذرص طفً  

Bridge to Success      Unit 9        Lesson 9 
Learners' Book  P.179 

بطيٍ كتبة انُش 54حم طفحخ  حفظ حذٌث انتزاحى واجت  
Bridge to Success     Unit 9         Lesson 9 

Activity Book      P.153 

 انثالثبء
 َشطخ انذرصحم أ طفً

 Bridge to Success      Unit 9         Lesson 10 قصة ُمساومة ثعلب
Learners' Book  P.180 

 97جزاتً طـ حم َشبط أثزي خ واجت
فتر النسخمن كتاب الطالب على د 451نسخ صفحة   Bridge to Success     Unit 9         Lesson 10 

Activity Book      P.154 

 األرثؼبء
 ............................ طفً

 Bridge to Success       Unit 9         Lesson 11 قصة ُمساومة ثعلب
Learners' Book  P.181 

 ............................ واجت
من كتاب النشاط 55 حل صفحة  Bridge to Success     Unit 9         Lesson 11 

Activity Book      P.155 

 انخًٍض
 ............................ طفً

 Bridge to Success       Unit 9       Lesson 12 نشيد أغنيات الفصول
Learners' Book  P.182 

 ............................ واجت
............................ Bridge to Success     Unit 9         Lesson 12 

Activity Book      P.156 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( أ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزثٍخ األخاللٍخ انذراطبد االجتًبػٍخ انزٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌؼزف انحزارح 

 زارح وكٍف ٌذكز يظبدر انح

 َظتخذيهب 
  انًمبرَخ ثٍٍ انطبلخ انحزارٌخ

 ودرجخ انحزارح 

 انًجظًبد يٍ انًشٌذ  ػهى ٌتؼزف  

 انًحٍظ يفهىو ٌظتكشف  

 االشكبل يظبحخ ٌظتكشف  

 انًظبحخ لٍبص 

  يعدد جهود العلماء المسلمين في النظريات
 العلمية ) ابن الهيثم (.

  يحدد على خريطة العراق موقع مدينة
 البصرة.

 ٌ ًظتكشف انتُىع انثمبف

 فً دونخ االيبراد 

 االحذ
 610يب انًمظىد ثبنحزارح ص  طفً

ص : انًشٌذ يٍ انًجظًبد در  

798- 797ص   

 86 -85واجت 

تظًٍى يهظك  5َشبط رلى  40واجت طفحخ 

 .يُخ تخذاو انشجكخ انؼُكجىتٍخ ثطزٌمخ آحىل اط

 حضبر انًهف نىضغ انذرجبد : إ يالحظخ

 ............................ واجت
  خواججبتً انًُشنٍ

 888 - 799ص 

 االثٍٍُ
 612كٍف تؤثز انحزارح ػهى انًبدح  طفً

 درص : اٌجبد انًحٍظ 

  816- 815ص 

 ............................ واجت
  خواججبتً انًُشنٍ

  818- 817ص 

 انثالثبء
 614كٍف تُتمم انحزارح ص  طفً

 درص : انًحٍظ 

  822 – 821ص 

 واجت
ػًم َشبط ٌمبرٌ ثهب طزق اَتمبل 

 انحزارح 

 واججبتً انًُشنٍه 

  824 – 823ص 

 األرثؼبء
 طفً

 انًمبرَخ ثٍٍ انًىطالد وانؼىاسل

 616ص  
 درص : فهى انًظبحخ 

 828-827ص 

 621-620واجت ص             واجت
  خواججبتً انًُشنٍ

 838- 829ص 

 انخًٍض
 619انذرص ص طئهخ حم أ طفً

 درص : لٍبص انًظبحخ 

  834-833ص 

 618واجت ص  واجت
  خواججبتً انًُشنٍ

  836- 835ص

 الرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة العلوم على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 30/ 05/  2019إلــى         26/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼزثٍخ انتزثٍخ اإلطاليٍخ انًبدح

 ج انتؼهىَىات
 
 

 ىوـــانــٍ

 ُنجٍزاَهجٌذكز كٍفٍخ يؼبيهخ ان ً 

 ٌؼذد حمىق انجبر 

 .ٌفظز يؼبًَ انكهًبد يظتؼًٍُب ثبنًؼجى 

 .ٌمزأ انُض لزاءح جهزٌخ طهًٍخ 

 

 انُشبط اإلثزائً: تهخٍض لظخ 

 To compare places inside and outside 
the city. 

 To write  a letter about a holiday. 

Reading: Practice reading the story ( Mail For 
Mia ) Ps.28-31 

Writing:. Look up the history of stamps and write three 
interesting facts. Share your facts with your classmates. 

 االحذ
 تهخٍض َض يؼهىيبتً شزح درص انزطىل ٌحت جٍزاَه طفً

Bridge to Success     Unit 9        Lesson 8 
Learners' Book  P.178 

فً كتبة انُشبط 49تكًهخ انتهخٍض طفحخ  ػًم يطىٌخ ػٍ حمىق انجبر واجت  
Bridge to Success     Unit 9         Lesson 8 

Activity Book      P.152 

 االثٍٍُ
139+138انًفزداد وانتزاكٍت طفحخ  يتبثؼخ انذرص طفً  

Bridge to Success      Unit 9        Lesson 9 
Learners' Book  P.179 

يٍ كتبة انُشبط 54حم طفحخ  حفظ حذٌث انتزاحى واجت  
Bridge to Success     Unit 9         Lesson 9 

Activity Book      P.153 

 انثالثبء
 حم أَشطخ انذرص طفً

 Bridge to Success      Unit 9         Lesson 10 قصة ُمساومة ثعلب
Learners' Book  P.180 

 97جزاتً طـ حم َشبط أثزي خ واجت
من كتاب الطالب على دفتر النسخ 451نسخ صفحة   Bridge to Success     Unit 9         Lesson 10 

Activity Book      P.154 

 األرثؼبء
 ............................ طفً

 Bridge to Success       Unit 9         Lesson 11 قصة ُمساومة ثعلب
Learners' Book  P.181 

 ............................ واجت
من كتاب النشاط 55حل صفحة   Bridge to Success     Unit 9         Lesson 11 

Activity Book      P.155 

 انخًٍض
 ............................ طفً

 Bridge to Success       Unit 9       Lesson 12 نشيد أغنيات الفصول
Learners' Book  P.182 

 ............................ واجت
............................ Bridge to Success     Unit 9         Lesson 12 

Activity Book      P.156 
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 ( ب )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزثٍخ األخاللٍخ انذراطبد االجتًبػٍخ ضٍبدانزٌب انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌؼزف انحزارح 

  ٌذكز يظبدر انحزارح وكٍف

 َظتخذيهب 
  انًمبرَخ ثٍٍ انطبلخ انحزارٌخ

 ودرجخ انحزارح 

 انًجظًبد يٍ انًشٌذ  ػهى ٌتؼزف  

 انًحٍظ يفهىو ٌظتكشف  

 االشكبل يظبحخ ٌظتكشف  

 انًظبحخ لٍبص 

 ود العلماء المسلمين في النظريات يعدد جه
 العلمية ) ابن الهيثم (.

  يحدد على خريطة العراق موقع مدينة
 البصرة.

  ًٌظتكشف انتُىع انثمبف

 فً دونخ االيبراد 

 االحذ
 610يب انًمظىد ثبنحزارح ص  طفً

ص : انًشٌذ يٍ انًجظًبد در  

798- 797ص   

 86 -85واجت 

ك تظًٍى يهظ 5َشبط رلى  40واجت طفحخ 

 حىل اطتخذاو انشجكخ انؼُكجىتٍخ ثطزٌمخ آيُخ .

 : إحضبر انًهف نىضغ انذرجبد  يالحظخ

 ............................ واجت
 واججبتً انًُشنٍخ 

 888 - 799ص 

 االثٍٍُ
 612كٍف تؤثز انحزارح ػهى انًبدح  طفً

 درص : اٌجبد انًحٍظ 

  816- 815ص 

 ............................ واجت
 واججبتً انًُشنٍخ 

  818- 817ص 

 انثالثبء
 614كٍف تُتمم انحزارح ص  طفً

 درص : انًحٍظ 

  822 – 821ص 

 واجت
ػًم َشبط ٌمبرٌ ثهب طزق اَتمبل 

 انحزارح 

 واججبتً انًُشنٍه 

  824 – 823ص 

 األرثؼبء
 طفً

 انًمبرَخ ثٍٍ انًىطالد وانؼىاسل

 616ص  
 درص : فهى انًظبحخ 

 828-827ص 

 621-620واجت ص             واجت
 واججبتً انًُشنٍخ 

 838- 829ص 

 انخًٍض
 619طئهخ انذرص ص حم أ طفً

 درص : لٍبص انًظبحخ 

  834-833ص 

 618واجت ص  واجت
 واججبتً انًُشنٍخ 

  836- 835ص

 العلوم على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة الرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة
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 الخطة االسبوعية
 30/ 05/  2019 إلــى        26/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼزثٍخ انتزثٍخ اإلطاليٍخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ُنجٍزاَهجٌذكز كٍفٍخ يؼبيهخ ان ً 

 ٌؼذد حمىق انجبر 

 .ٌفظز يؼبًَ انكهًبد يظتؼًٍُب ثبنًؼجى 

 .ٌمزأ انُض لزاءح جهزٌخ طهًٍخ 

 

 ٍض لظخانُشبط اإلثزائً: تهخ 

 To compare places inside and outside 
the city. 

 To write  a letter about a holiday. 

Reading: Practice reading the story ( Mail For 
Mia ) Ps.28-31 

Writing:. Look up the history of stamps and write three 
interesting facts. Share your facts with your classmates. 

 االحذ
 تهخٍض َض يؼهىيبتً شزح درص انزطىل ٌحت جٍزاَه طفً

Bridge to Success     Unit 9        Lesson 8 
Learners' Book  P.178 

فً كتبة انُشبط 49تكًهخ انتهخٍض طفحخ  ػًم يطىٌخ ػٍ حمىق انجبر واجت  
Bridge to Success     Unit 9         Lesson 8 

Activity Book      P.152 

 االثٍٍُ
139+138انًفزداد وانتزاكٍت طفحخ  يتبثؼخ انذرص طفً  

Bridge to Success      Unit 9        Lesson 9 
Learners' Book  P.179 

يٍ كتبة انُشبط 54حم طفحخ  حفظ حذٌث انتزاحى واجت  
Bridge to Success     Unit 9         Lesson 9 

Activity Book      P.153 

 انثالثبء
 حم أَشطخ انذرص طفً

 Bridge to Success      Unit 9         Lesson 10 قصة ُمساومة ثعلب
Learners' Book  P.180 

 97جزاتً طـ حم َشبط أثزي خ واجت
من كتاب الطالب على دفتر النسخ 451نسخ صفحة   Bridge to Success     Unit 9         Lesson 10 

Activity Book      P.154 

 األرثؼبء
 ............................ طفً

 Bridge to Success       Unit 9         Lesson 11 قصة ُمساومة ثعلب
Learners' Book  P.181 

 ............................ واجت
من كتاب النشاط 55حل صفحة   Bridge to Success     Unit 9         Lesson 11 

Activity Book      P.155 

 انخًٍض
 ............................ طفً

 Bridge to Success       Unit 9       Lesson 12 نشيد أغنيات الفصول
Learners' Book  P.182 

 ............................ واجت
............................ Bridge to Success     Unit 9         Lesson 12 

Activity Book      P.156 
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 ( ج ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزثٍخ األخاللٍخ انذراطبد االجتًبػٍخ انزٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌؼزف انحزارح 

  ٌذكز يظبدر انحزارح وكٍف

 َظتخذيهب 
  انًمبرَخ ثٍٍ انطبلخ انحزارٌخ

 ودرجخ انحزارح 

 انًجظًبد يٍ انًشٌذ  ػهى ٌتؼزف  

 انًحٍظ يفهىو ٌظتكشف  

 االشكبل يظبحخ ٌظتكشف  

 انًظبحخ لٍبص 

  يعدد جهود العلماء المسلمين في النظريات
 العلمية ) ابن الهيثم (.

  يحدد على خريطة العراق موقع مدينة
 البصرة.

  ًٌظتكشف انتُىع انثمبف

 فً دونخ االيبراد 

 االحذ
 610نحزارح ص يب انًمظىد ثب طفً

ص : انًشٌذ يٍ انًجظًبد در  

798- 797ص   

 86 -85واجت 

تظًٍى يهظك  5َشبط رلى  40واجت طفحخ 

 حىل اطتخذاو انشجكخ انؼُكجىتٍخ ثطزٌمخ آيُخ .

 : إحضبر انًهف نىضغ انذرجبد  يالحظخ

 ............................ واجت
 واججبتً انًُشنٍخ 

 888 - 799ص 

 االثٍٍُ
 612كٍف تؤثز انحزارح ػهى انًبدح  طفً

 درص : اٌجبد انًحٍظ 

  816- 815ص 

 ............................ واجت
 واججبتً انًُشنٍخ 

  818- 817ص 

 انثالثبء
 614كٍف تُتمم انحزارح ص  طفً

 درص : انًحٍظ 

  822 – 821ص 

 واجت
ػًم َشبط ٌمبرٌ ثهب طزق اَتمبل 

 انحزارح 

 انًُشنٍه واججبتً 

  824 – 823ص 

 األرثؼبء
 طفً

 انًمبرَخ ثٍٍ انًىطالد وانؼىاسل

 616ص  

 درص : فهى انًظبحخ 

 828-827ص 

 621-620واجت ص             واجت
 واججبتً انًُشنٍخ 

 838- 829ص 

 انخًٍض
 619طئهخ انذرص ص حم أ طفً

 درص : لٍبص انًظبحخ 

  834-833ص 

 618واجت ص  واجت
 واججبتً انًُشنٍخ 

  836- 835ص
 

  
 الرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة العلوم على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة
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 الخطة االسبوعية
 30/ 05/  2019إلــى         26/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼزثٍخ انتزثٍخ اإلطاليٍخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ُنجٍزاَهجٌذكز كٍفٍخ يؼبيهخ ان ً 

 مىق انجبرٌؼذد ح 

 .ٌفظز يؼبًَ انكهًبد يظتؼًٍُب ثبنًؼجى 

 .ٌمزأ انُض لزاءح جهزٌخ طهًٍخ 

 

 انُشبط اإلثزائً: تهخٍض لظخ 

 To compare places inside and outside 
the city. 

 To write  a letter about a holiday. 

Reading: Practice reading the story ( Mail For 
Mia ) Ps.28-31 

Writing:. Look up the history of stamps and write three 
interesting facts. Share your facts with your classmates. 

 االحذ
 تهخٍض َض يؼهىيبتً شزح درص انزطىل ٌحت جٍزاَه طفً

Bridge to Success     Unit 9        Lesson 8 
Learners' Book  P.178 

حمىق انجبر ػًم يطىٌخ ػٍ واجت فً كتبة انُشبط 49تكًهخ انتهخٍض طفحخ    
Bridge to Success     Unit 9         Lesson 8 

Activity Book      P.152 

 االثٍٍُ
139+138انًفزداد وانتزاكٍت طفحخ  يتبثؼخ انذرص طفً  

Bridge to Success      Unit 9        Lesson 9 
Learners' Book  P.179 

يٍ كتبة انُشبط 54حم طفحخ  حذٌث انتزاحى حفظ واجت  
Bridge to Success     Unit 9         Lesson 9 

Activity Book      P.153 

 انثالثبء
 حم أَشطخ انذرص طفً

 Bridge to Success      Unit 9         Lesson 10 قصة ُمساومة ثعلب
Learners' Book  P.180 

 97 جزاتً طـحم َشبط أثزي خ واجت
من كتاب الطالب على دفتر النسخ 451نسخ صفحة   Bridge to Success     Unit 9         Lesson 10 

Activity Book      P.154 

 األرثؼبء
 ............................ طفً

 Bridge to Success       Unit 9         Lesson 11 قصة ُمساومة ثعلب
Learners' Book  P.181 

 ............................ واجت
من كتاب النشاط 55حل صفحة   Bridge to Success     Unit 9         Lesson 11 

Activity Book      P.155 

 انخًٍض
 ............................ طفً

 Bridge to Success       Unit 9       Lesson 12 نشيد أغنيات الفصول
Learners' Book  P.182 

 ............................ واجت
............................ Bridge to Success     Unit 9         Lesson 12 

Activity Book      P.156 
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 ( د )الثالث  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزثٍخ األخاللٍخ انذراطبد االجتًبػٍخ انزٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــٍانــ

  ٌؼزف انحزارح 

  ٌذكز يظبدر انحزارح وكٍف

 َظتخذيهب 
  انًمبرَخ ثٍٍ انطبلخ انحزارٌخ

 ودرجخ انحزارح 

 انًجظًبد يٍ انًشٌذ  ػهى ٌتؼزف  

 انًحٍظ يفهىو ٌظتكشف  

 االشكبل يظبحخ ٌظتكشف  

 انًظبحخ لٍبص 

  يعدد جهود العلماء المسلمين في النظريات
 العلمية ) ابن الهيثم (.

 ى خريطة العراق موقع مدينة يحدد عل
 البصرة.

  ًٌظتكشف انتُىع انثمبف

 فً دونخ االيبراد 

 االحذ
 610يب انًمظىد ثبنحزارح ص  طفً

ص : انًشٌذ يٍ انًجظًبد در  

798- 797ص   

 86 -85واجت 

تظًٍى يهظك  5َشبط رلى  40واجت طفحخ 

 حىل اطتخذاو انشجكخ انؼُكجىتٍخ ثطزٌمخ آيُخ .

 ًهف نىضغ انذرجبد : إحضبر ان يالحظخ

 ............................ واجت
 واججبتً انًُشنٍخ 

 888 - 799ص 

 االثٍٍُ
 612كٍف تؤثز انحزارح ػهى انًبدح  طفً

 درص : اٌجبد انًحٍظ 

  816- 815ص 

 ............................ واجت
 واججبتً انًُشنٍخ 

  818- 817ص 

 انثالثبء
 614انحزارح ص  كٍف تُتمم طفً

 درص : انًحٍظ 

  822 – 821ص 

 واجت
ػًم َشبط ٌمبرٌ ثهب طزق اَتمبل 

 انحزارح 

 واججبتً انًُشنٍه 

  824 – 823ص 

 األرثؼبء
 طفً

 انًمبرَخ ثٍٍ انًىطالد وانؼىاسل

 616ص  
 درص : فهى انًظبحخ 

 828-827ص 

 621-620واجت ص             واجت
 واججبتً انًُشنٍخ 

 838- 829ص 

 انخًٍض
 619طئهخ انذرص ص حم أ طفً

 درص : لٍبص انًظبحخ 

  834-833ص 

 618واجت ص  واجت
 واججبتً انًُشنٍخ 

  836- 835ص

 االبتعاد عن األعمال الجاهزةالرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة العلوم على أن تكون من عمل الطالب و 
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 الخطة االسبوعية
 30/ 05/  2019إلــى         26/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـالثالث :  الصف والشعبة
   

 

 English انهغخ انؼزثٍخ اإلطاليٍخانتزثٍخ  انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ُنجٍزاَهجٌذكز كٍفٍخ يؼبيهخ ان ً 

 ٌؼذد حمىق انجبر 

 .ٌفظز يؼبًَ انكهًبد يظتؼًٍُب ثبنًؼجى 

 .ٌمزأ انُض لزاءح جهزٌخ طهًٍخ 

 

 انُشبط اإلثزائً: تهخٍض لظخ 

 To compare places inside and outside 
the city. 

 To write  a letter about a holiday. 

Reading: Practice reading the story ( Mail For 
Mia ) Ps.28-31 

Writing:. Look up the history of stamps and write three 
interesting facts. Share your facts with your classmates. 

 االحذ
ض يؼهىيبتًتهخٍض َ شزح درص انزطىل ٌحت جٍزاَه طفً  

Bridge to Success     Unit 9        Lesson 8 
Learners' Book  P.178 

فً كتبة انُشبط 49تكًهخ انتهخٍض طفحخ  ػًم يطىٌخ ػٍ حمىق انجبر واجت  
Bridge to Success     Unit 9         Lesson 8 

Activity Book      P.152 

 االثٍٍُ
139+138زاكٍت طفحخ انًفزداد وانت يتبثؼخ انذرص طفً  

Bridge to Success      Unit 9        Lesson 9 
Learners' Book  P.179 

يٍ كتبة انُشبط 54حم طفحخ  حفظ حذٌث انتزاحى واجت  
Bridge to Success     Unit 9         Lesson 9 

Activity Book      P.153 

 انثالثبء
 حم أَشطخ انذرص طفً

 Bridge to Success      Unit 9         Lesson 10 قصة ُمساومة ثعلب
Learners' Book  P.180 

 97جزاتً طـ حم َشبط أثزي خ واجت
من كتاب الطالب على دفتر النسخ 451نسخ صفحة   Bridge to Success     Unit 9         Lesson 10 

Activity Book      P.154 

 األرثؼبء
 ............................ طفً

 Bridge to Success       Unit 9         Lesson 11 قصة ُمساومة ثعلب
Learners' Book  P.181 

 ............................ واجت
من كتاب النشاط 55حل صفحة   Bridge to Success     Unit 9         Lesson 11 

Activity Book      P.155 

 انخًٍض
 ............................ طفً

 Bridge to Success       Unit 9       Lesson 12 نشيد أغنيات الفصول
Learners' Book  P.182 

 ............................ واجت
............................ Bridge to Success     Unit 9         Lesson 12 

Activity Book      P.156 
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 ( هـ ) الثالث : الصف والشعبةتابع 
 

 انتزثٍخ األخاللٍخ انذراطبد االجتًبػٍخ انزٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌؼزف انحزارح 

  ٌذكز يظبدر انحزارح وكٍف

 َظتخذيهب 
  انًمبرَخ ثٍٍ انطبلخ انحزارٌخ

 ودرجخ انحزارح 

 انًجظًبد يٍ انًشٌذ  ػهى ٌتؼزف  

 انًحٍظ يفهىو ٌظتكشف  

 االشكبل يظبحخ ٌظتكشف  

 انًظبحخ لٍبص 

  يعدد جهود العلماء المسلمين في النظريات
 العلمية ) ابن الهيثم (.

  يحدد على خريطة العراق موقع مدينة
 البصرة.

  ًٌظتكشف انتُىع انثمبف

 فً دونخ االيبراد 

 االحذ
 610يب انًمظىد ثبنحزارح ص  طفً

ص : انًشٌذ يٍ انًجظًبد در  

798- 797ص   

 86 -85واجت 

تظًٍى يهظك  5َشبط رلى  40واجت طفحخ 

 حىل اطتخذاو انشجكخ انؼُكجىتٍخ ثطزٌمخ آيُخ .

 : إحضبر انًهف نىضغ انذرجبد  يالحظخ

 ............................ واجت
 واججبتً انًُشنٍخ 

 888 - 799ص 

 االثٍٍُ
 612كٍف تؤثز انحزارح ػهى انًبدح  طفً

 درص : اٌجبد انًحٍظ 

  816- 815ص 

 ............................ واجت
 واججبتً انًُشنٍخ 

  818- 817ص 

 انثالثبء
 614كٍف تُتمم انحزارح ص  طفً

 درص : انًحٍظ 

  822 – 821ص 

 واجت
ػًم َشبط ٌمبرٌ ثهب طزق اَتمبل 

 انحزارح 

 واججبتً انًُشنٍه 

  824 – 823ص 

 األرثؼبء
 طفً

 وانؼىاسل انًمبرَخ ثٍٍ انًىطالد

 616ص  

 درص : فهى انًظبحخ 

 828-827ص 

 621-620واجت ص             واجت
 واججبتً انًُشنٍخ 

 838- 829ص 

 انخًٍض
 619طئهخ انذرص ص حم أ طفً

 درص : لٍبص انًظبحخ 

  834-833ص 

 618واجت ص  واجت
 واججبتً انًُشنٍخ 

  836- 835ص
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 الخطة االسبوعية
 30/ 05/  2019إلــى         26/  05/  2019وع مــن  لألســـبـ

 ( ) والثالث  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼزثٍخ انتزثٍخ اإلطاليٍخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ُنجٍزاَهجٌذكز كٍفٍخ يؼبيهخ ان ً 

 ٌؼذد حمىق انجبر 

 .ٌفظز يؼبًَ انكهًبد يظتؼًٍُب ثبنًؼجى 

 هزٌخ طهًٍخ.ٌمزأ انُض لزاءح ج 

 

 انُشبط اإلثزائً: تهخٍض لظخ 

 To compare places inside and outside 
the city. 

 To write  a letter about a holiday. 

Reading: Practice reading the story ( Mail For 
Mia ) Ps.28-31 

Writing:. Look up the history of stamps and write three 
interesting facts. Share your facts with your classmates. 

 االحذ
 تهخٍض َض يؼهىيبتً شزح درص انزطىل ٌحت جٍزاَه طفً

Bridge to Success     Unit 9        Lesson 8 
Learners' Book  P.178 

فً كتبة انُشبط 49تكًهخ انتهخٍض طفحخ  ػًم يطىٌخ ػٍ حمىق انجبر واجت  
Bridge to Success     Unit 9         Lesson 8 

Activity Book      P.152 

 االثٍٍُ
139+138انًفزداد وانتزاكٍت طفحخ  يتبثؼخ انذرص طفً  

Bridge to Success      Unit 9        Lesson 9 
Learners' Book  P.179 

يٍ كتبة انُشبط 54حم طفحخ  حفظ حذٌث انتزاحى واجت  
Bridge to Success     Unit 9         Lesson 9 

Activity Book      P.153 

 انثالثبء
 حم أَشطخ انذرص طفً

 Bridge to Success      Unit 9         Lesson 10 قصة ُمساومة ثعلب
Learners' Book  P.180 

 97جزاتً طـ حم َشبط أثزي خ واجت
من كتاب الطالب على دفتر النسخ 451نسخ صفحة   Bridge to Success     Unit 9         Lesson 10 

Activity Book      P.154 

 األرثؼبء
 ............................ طفً

 Bridge to Success       Unit 9         Lesson 11 قصة ُمساومة ثعلب
Learners' Book  P.181 

 ............................ واجت
من كتاب النشاط 55حل صفحة   Bridge to Success     Unit 9         Lesson 11 

Activity Book      P.155 

 انخًٍض
 ............................ طفً

 Bridge to Success       Unit 9       Lesson 12 نشيد أغنيات الفصول
Learners' Book  P.182 

 ............................ واجت
............................  Bridge to Success     Unit 9         Lesson 12 

Activity Book      P.156 
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 ( و )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزثٍخ األخاللٍخ انذراطبد االجتًبػٍخ انزٌبضٍبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

  ٌؼزف انحزارح 

  ٌذكز يظبدر انحزارح وكٍف

 َظتخذيهب 
  ثٍٍ انطبلخ انحزارٌخ انًمبرَخ

 ودرجخ انحزارح 

 انًجظًبد يٍ انًشٌذ  ػهى ٌتؼزف  

 انًحٍظ يفهىو ٌظتكشف  

 االشكبل يظبحخ ٌظتكشف  

 انًظبحخ لٍبص 

  يعدد جهود العلماء المسلمين في النظريات
 العلمية ) ابن الهيثم (.

  يحدد على خريطة العراق موقع مدينة
 البصرة.

  ًٌظتكشف انتُىع انثمبف

 االيبراد فً دونخ 

 االحذ
 610يب انًمظىد ثبنحزارح ص  طفً

ص : انًشٌذ يٍ انًجظًبد در  

798- 797ص   

 86 -85واجت 

تظًٍى يهظك  5َشبط رلى  40واجت طفحخ 

 حىل اطتخذاو انشجكخ انؼُكجىتٍخ ثطزٌمخ آيُخ .

 : إحضبر انًهف نىضغ انذرجبد  يالحظخ

 ............................ واجت
 ًُشنٍخ واججبتً ان

 888 - 799ص 

 االثٍٍُ
 612كٍف تؤثز انحزارح ػهى انًبدح  طفً

 درص : اٌجبد انًحٍظ 

  816- 815ص 

 ............................ واجت
 واججبتً انًُشنٍخ 

  818- 817ص 

 انثالثبء
 614كٍف تُتمم انحزارح ص  طفً

 درص : انًحٍظ 

  822 – 821ص 

 واجت
ٌ ثهب طزق اَتمبل ػًم َشبط ٌمبر

 انحزارح 

 واججبتً انًُشنٍه 

  824 – 823ص 

 األرثؼبء
 طفً

 انًمبرَخ ثٍٍ انًىطالد وانؼىاسل

 616ص  

 درص : فهى انًظبحخ 

 828-827ص 

 621-620واجت ص             واجت
 واججبتً انًُشنٍخ 

 838- 829ص 

 انخًٍض
 619طئهخ انذرص ص حم أ طفً

 خ درص : لٍبص انًظبح

  834-833ص 

 618واجت ص  واجت
 واججبتً انًُشنٍخ 

  836- 835ص

 

 الرجاء تسليم المطويات و اللوحات الخاصة بمادة العلوم على أن تكون من عمل الطالب و االبتعاد عن األعمال الجاهزة

 


