اخلطة األسبوعية للصف الثالث األساسي
للفترة من يوم األحد 2018/1/11إلى يوم الخميس 2018/2/ 14
اليوم األول
English

)Unit (6
)Find out more (3
)Student book page (111
) Activity book page ( 95
) Practice CAT4 Test ( 3 / D

اليوم الثاني
Grammar
on – under – in – near
a – an
) activity book page ( 93
) Practice CAT4 Test ( 3 / E,3/F

اليوم الثالث
)Lesson (4
)Find out more (4
)Student book page (112
)Activity book page (96
) Practice CAT4 TEST ( 3 / B

اليوم الرابع
)Time to practice (5
)Student book page (113
)Activity book page (97
) Practice CAT4 Test ( 3 / A

اليوم الخامس
Dictation:
ant, bee, butterfly, cricket,
spider, web, insects, bug,
wings
garden, antennae,
communication, feel, smell,
taste
) Practice CAT4 Test ( 3/C

* سوف ياخذ الطالب يوميا امالء او امتحان قصير بالمادة التي تم شرحها بااليام السابقة * Students will have “EVERY DAY“ dictation or short quiz from the previous lessons.

Support
Students

الرياضيات
Support
Students
اللغة العربية

Support
Students
العلوم

)Unit (6
)Find out more (3
)Student book page (111
) Activity book page ( 95
) Practice CAT4 Test ( 3 / D

الضرب في11و11صفحة 494إلى
 +494التقويم األول من471-383

Grammar
on – under – in – near
a – an
) activity book page ( 93
) Practice CAT4 Test ( 3 / E,3/F

خاصية التوزيع صفحة 414إلى
415

)Time to practice (5
)Student book page (113
)Activity book page (97
) Practice CAT4 Test ( 3 / A

Dictation:
ant, bee, spider, web, bug,
wings, feel, smell, taste
) Practice CAT4 Test ( 3/C

نشاط عملي ( ضرب ثالثة عوامل )
صفحة 431إلى 434

تدريبات Timss

الضرب في 11و 11صفحة 494
التقويم األول من471-383

القسمة على 11و11
صفحة451

خاصية التوزيع صفحة 414

نشاط عملي صفحة 433

تدريبات Timss

اتصال الكلمات بالحروف
كتاب النشاط صفحة 14 -14

النشيد  :هيّا نعمل
كتاب الطالب صفحة 51
الواجب  :حفظ النشيد

الوحدة الخامسة  :صفحة 57 -55
كتاب الطالب ( المفردات والتراكيب )

إمالء  :كتاب الطالب صفحة  45من
كلمة لست بحاجة ......إلى صورة
لنفسك .

اتصال الكلمات بالحروف
كتاب النشاط صفحة  14تدريب + 1
صفحة  14تدريب 3

النشيد  :هيّا نعمل
الواجب  :حفظ المقطع األول من النشيد

الوحدة الخامسة  :صفحة 57 -55
كتاب الطالب ( المفردات والتراكيب )

إمالء محددة في كتاب الطالب صفحة 45
للكلمات اآلتية  :بحاجة – للمدرس –
ليساعدك – بنفسك – ارسم

الكتاب الجزء 2
الوحده :9تغيرات الطقس
الدرس :2دورة الماء الى صفحه
463

القسمة على 11و 11صفحة
455إلى451

)Lesson (4
)Find out more (4
)Student book page (112
)Activity book page (96
) Practice CAT4 TEST ( 3 / B

الدرس  :1تابع درس دوره
الماء الى358

الدرس :1تابع درس دوره
الماء الى +371واجب صفحه
373

حل االسئله الكتاب

الوحدة الخامسة  :قصة مصباح
وبندق
الواجب  :وضع الكلمات اآلتية في
جمل مفيدة  :المروج الخضراء –
يوبخ – بغلظة – تتأمل
قصة مصباح وبندق
الواجب  :وضع كلمة المروج
الخضراء في جملة مفيدة

التدريب على االمتحان الدولي
CAT4

Support
Students

التربية االسالمية
Support
Students
الدراسات
االجتماعية
Support
Students
التربية األخالقية

Support
Students

الكتاب الجزء 2
الوحده :9تغيرات الطقس
الدرس :2دورة الماء الى صفحه
463

لدرس  :1تابع درس دوره
الماء الى358

الدرس :1تابع درس دوره
الماء الى +371واجب صفحه
373

حل االسئله الكتاب

التدريب على االمتحان الدولي
CAT4

مناقشة درس آداب الزيارة صفحة 154-154

تابع درس آداب الزيارة صفحة 159

حل تدريبات الكتاب صفحة 111-111

معرفة بعض آداب الزيارة

تطبيق آداب الزيارة

حل تدريب صفحة 111

( الجبال و السهول الساحلية )
الدرس الثالث ( دالالت األلوان في الخريطة ) أوالً  :الصحراء
الواجب  :ماالمادة التي تستخدم لبناء منزلك ؟ +الكتابةعن بعض األنشطة التي
الواجب  :اكتب في دفتر الواجب مفهوم الصحراء والكثبان الرملية
نمارسها على الساحل على دفتر الواجب .
الواجب  :صفحة ّ 34لون المربع المقابل لإلجابة الصحيحة
الواجب  :صفحة ّ 33لون باللون األصفر الصحراء في خريطة دولة اإلمارات
صفحة  05حوط اإلجابة الصحيحة في الفقرة
العربية المتحدة
( هويتي وهويتك الثقافية – هويتنا الثقافية )
الواجب  :صفحة  43أكمل جواز سفرك الثقافي
الواجب  :أكمل تفاصيل هويتك قي جدول يمثل نموذجا ً عن مستند رسمي
( االسم – الشهرة – اسم األب – تاريخ الوالدة – مكان اإلقامة )

