
 

 

 الخطة األسبوعیة للصف الثالث

Grade One Weekly Plan (3 A )    

 من  تاریخ  6 / 7/ 1441 هـ  إلى 10/ 7/ 1441هـ

 یبدأ طالب الصف الثالث في الفصل الدراسي الثاني بوحدة االستقصاء الخامسة وهي: كیف ننظم انفسنا ومن خالل هذه الوحدة ، سیقوم الطالب بتطویر المهارات والمواقف والمعرفة
 والتفكیر بأنفسهم وطرح األسئلة لیصبحوا متعلمین مدى الحیاة.

 كیف ننظم أنفسنا

 (بحث في عالقة األنظمة التي صنعها اإلنسان بالمجتمعات وهیكل المنظمات ووظیفتها وصناعة القرارات االجتماعیة والنشاطات االقتصادیة وتأثیرها على البشر والبیئة)

 الفكرة المركزیة :
 المجتمع یعمل ویتطور من خالل مشاركة أفراده

 خطوط البحث:

 فهم حاجات المجتمع(الوظیفة)●
 اهمیة اتباع قوانین األمن والسالمة في المجتمع(السببیة)●
 عملیة اتخاذ القرارات في المجتمع●

 



 

 

 

  

 األحد الواجب المنزلي

  تابع نص ماأجمل العمل ! التراكیب اللغویة 

 إمالء النص ص (انظر الى هذه النمالت ….. عمال ونشاط ) ص 92

 لغتي

 تربیة اسالمیة  قرآن حفظ سورة  القیامة من آیة 5-1 

 تربیة أسریة  بسكویت التمر ( احضار فردات من التمر مع بسكویت أو حشو مما تحب  ) 

-Read fluency book and record 
WCBM.  

  -الرجاء إحضار كتاب اللغة االنجلیزیة
Language book  

Unit 8: Reading  -  p. 70/71 - The giant carrot  
Spelling: Friday- potato- angry- blue- peas 

English 

  ریاضیات الزمن 

  اختبار الفترة الثالثة من ص 24-8 

  من ورقة المراجعة

        فقه



practice at home Unit :4 lesson 2: parts of the main screen 
Vocabulary: formula bar- active cell bar 

  حاسب

 

 األثنین الواجب المنزلي

   الواجب المنزلي المدون أسفل مكون أعبر

 ص 97

  تابع نص ماأجمل العمل ! الخط + التعبیر

  امالء اختباري

 لغتي

  تربیة اسالمیة  تالوة سورة المنافقون من آیة 5-1 

 علوم  حاالت المادة   بطلتا النشاط ( ورد أبو السعود+ رزان األربش ) 

-Read fluency book and record 
WCBM.  

  -الرجاء إحضار كتاب اللغة االنجلیزیة
Language and practice 

book-Science book  
-  practice book p.54  

Unit 8: Reading and understanding    p. 72 
Science lesson:  
Topic 11: what is matter?   P. 54 

English 

  ریاضة  ارتداء الزي الریاضي 

  ریاضیات  تقییم الفصل 8   ص 107, 108

  ریاضیات  اختبار الفترة الثالثة  الفصل 8 القیاس 



 صحتي ارتداء الزي الریاضي 

 

 

 الثالثاء الواجب المنزلي

 لغتي   التقویم التشخیصي  ( الحل فردي في الصف ) 

    تربیة اسالمیة  تابع تالوة سورة المنافقون من آیة 5-1 

 علوم  تابع حاالت المادة 

  ریاضیات  حل اختبار الفصل والتراكمي 

-Read fluency book and record 
WCBM.  

  -الرجاء إحضار كتاب اللغة االنجلیزیة
Language and practice 

book-Social book  
-practice book P. 55 

Unit 8: working with words and sentence building    p. 73 
(I-he-she-it) was  \   (you-we-they) were  
Social lesson:  Life in different places p.134  
 

English 

  توحید   اختبار الفترة الثالثة من ص   9-23 من ورقة المراجعة 



 Project execution Maker 
Space 

 

 

 األربعاء الواجب المنزلي

  التقویم التشخیصي  ( الحل فردي في الصف ) 

 

  لغتي

 لغتي        اختبار الفترة الثالثة  الوحدة السادسة 

 تابع تالوة سورة المنافقون من آیة 5-1 
  دین+

 تربیة اسالمیة

 ریاضیات  التهیئة 

-Read fluency book and record 
WCBM.  

  -الرجاء إحضار كتاب اللغة االنجلیزیة
Language and practice book 

Unit 8: Grammar   p. 74 
Making questions with was-were  
 
 

English 

 



 الخمیس الواجب المنزلي

 لغتي   تهیئة وحدة من علماء المسلمین + النشید 

 تربیة اسالمیة  تقییم تالوة سورة المنافقون من آیة 1-5+تقییم  حفظ سورة القیامة 

  ریاضیات  المجسمات 

  فنیة  ارتداء المریلة وإحضار الكراسة 

  Drama 

-Pick a story of your interest 
and write about it in your 

reading log 
  -الرجاء إحضار كتاب اللغة االنجلیزیة

Language and practice book 

Unit 8: Complete grammar listening   p. 74/75 
Dictation:  They looked at tins of peaches and tins of peas, two 
giant bananas and a huge carrot. 

English 

  

 فعالیات 
 األسبوع

 



 


