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Vision: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century            
skills, seeking excellence through supreme educational system. 
  
Mission: At APS we believe that all individuals can fulfil their potential in an inclusive and                
safe environment in which each student is valued and encouraged. Through diversity of             
instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive,           
and adaptive to global citizenship. 
 

 الرؤیة: المساهمة في بناء جیل واع متمیز خلقًا وعلمًا،وطني االنتماء عالمي التفكیر.   
 

آمنة بیئة في إمكاناتهم تحقیق على قادرون األفراد جمیع بأن نؤمن الشروق مدرسة في نحن                 ِرَساَلُتَنـــا:
التدریس استراتیجیات في التنوع خالل ومن وتشجعه. الطالب قیمة تقدر الطلبة، فئات لجمیع               ودامجة
متطلبات مع ویتكیفون یتقبلون ومنتجین، مسؤولین أفراًدا لیصبحوا الطلبة تحفیز نستطیع التعلم،              وتفرید

 المواطنة العالمیة.

Weekly Plan – الخطة االسبوعیة 
            

:Grade – الثالث – 3 الصف  :Week – االسبوع  Eighteenth – الثامن عشر  :From – 24.01.2021 من  :To – 28.01.2021 إلى 

 تاریخ تسلیم الواجبات المدرسیة  الواجبات المدرسیة  المحتوى الذي سیتم تغطیته خالل هذا األسبوع  المادة الدراسیة  م
.No  Subject  Content to be covered  Homework’s  Submission Date 

         
.1   

 
 
 
 
 
 
 
 

 اللغة العربیة
Language Arabic 

 الَوْحدة الخامَسة:  َوَجْدُت طریقي 
 

  - اْعرف ُلغَتَك ...أِحبَّها " ُأْسلوب الَعطف "
        كتاب الطالب صفحة 55-54

       كتاب النشاط صفحة 19
 - اإلْمالء " َوْصل بدایة الكلمات بالحروف "

       كتاب النشاط صفحة 23+22
 مالحظة |  سیكون یوم األربعاء لدینا سطر إمالئي وفًقا لما

 تعلمه الطالب في ما یلي :

 (َتْفَتُح الَحدیَقُة َأبواَبها ِللّراغبیــن فــي الُجلـــوِس َتْحَت
 ِظالِل األْشجاِر، وباَأللعاِب الُمْنَتـــــِشــــَرِة فیها َیـلْـَعُب

 األْطفاُل َأْلعاًبـا َكثــــیـــرًة كالَجْرِي. )
  داخل صفحة 24 في كتاب النَّشاط

 
 -الكتابة " ِكـتابة موضوع "

   سیتم تطویر مهارة الكتابة للطلبة لكتابة مواضیع
 تعبیر تتكون من (عنوان - مقدمة- لّب الموضوع -

 الخاتمة).
 -حصة مكتبیة  " ضرورة تفعیل منصة نهلة وناهل للبدء

 الفعلي بالحصة المكتبیة واحتساب الدرجات بصورة دوریة
 " سواء في الحصة المكتبیة أو خارجها.

 

 الَوْحدة الخامَسة:  َوَجْدُت طریقي 
 

 - متابعة األنشطة الصفیة مع المعلمة وارفاقها حسب
 ما تتفق علیه المعلمة مع الطلبة .

 

 آخر موعد لتسلیم الكتابة  بعد االنتهاء من الحصة 
 الصفیة الخاصة  ب  الكتابة "ِكـتابة موضوع"   مع
 الطلبة حتى یوم السبت تمام الساعة العاشرة مساء

 من خالل منصة LMS  في وحدة الكتابة.
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 الدراسات اإلسالمیة  2.

Islamic Studies 
   حفظ سورة المزمل ( 1- 9 )  الوحدة الثالثة، الدرس الرابع ( صفات المؤمن ) 

         
 اللغة االنجلیزیة  3.

English Language 
 Unit 6  

L.B : Page( 109 - 110) 
A.B: Page ( 93 - 94 
Reading Comprehension  
L.B : Page ( 111 - 112 ) 
A.B : Page ( 95 - 96 ) 
L.B: Page ( 113 -114 ) 
A.B : Page ( 97 - 98 ) 
Writing & Dictation  

 Read aloud assignment posted on the      
classwork assignment  
 
Dictation : What do ants eat ? 
Ants eat leaves , seeds ,bugs and other        
things .When ants go to find food ,        
they leave a smell trail . 
They carry their food home , following       
their smell trail . 
  

 Thursday : Final day of Read aloud 
assignment submission . 
 
 
 
Thursday : Dictation  & Journal 
writing  

         
 الریاضیات  4.

Mathematics 
 1-الضرب في 6 صفحة 423 

 2-الضرب في 7 صفحة 429
 3-القسمة على 6 و 7 صفحة 435

 واجب صفحة (428-427) 
 واجب صفحة (434-433)
 واجب صفحة (440-439)

عمل ورقة تنفیذ سیتم الكرام األمور أولیاء         مالحظة:
التالیة: الدروس في وذلك LMS على        بدرجات

 (الضرب في 6-الضرب في 7)
 یوم الثالثاء الموافق 2021-1-26

  اخر موعد موعد لتسلیم الواجبات هو: 
  یوم الخمیس الموافق :

28-1-2021 

         
 العلوم  5.

Science 
 الوحدة الخامسة : 

  الدرس الثالث : التجویة و التعریة
صفحة  لألرض المفاجئة التغیرات درس       واجب

248 
  

    0     
 الدراسات االجتماعیة  6.

Social Studies 
  وحدة  الجهات وطرق استخدامها 

 درس(خریطة بالدي )
    حل أنشطة البوربوینت 

         
 التربیة األخالقیة  7.

Moral Education 
األول  الجزء المتحدة العربیة اإلمارات دولة ثقافة         فهم

 درس(الثقافة اإلماراتیة 2)
    حل أنشطة البوربوینت 
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 التصمیم والتكنولوجیا  8.
Design & Technology 

 Unit 1: Fun with Computer  
- Hardware && Software 
- Searching the internet  

Student Book (13-23) 
Activity Book (12-17) 
Unit 2: Block - Based Programming  

- Introduction to Programming  
Student Book (24-27) 
Activity Book (21-22) 
 
https://www.mauthor.com/present/58474
67423301632 
 
https://www.mauthor.com/present/62093
91365324800 
 
 
 

    

         
 اإلرشاد النفسي  9.

Counselling 
      

         
 مالحظات إضافیة  10.

Additional remarks 
      

https://www.mauthor.com/present/5847467423301632
https://www.mauthor.com/present/5847467423301632
https://www.mauthor.com/present/6209391365324800
https://www.mauthor.com/present/6209391365324800

