
 
 

 

  الخطة األسبوعیة للصف الثالث

Grade One Weekly Plan (3C )    

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

 یبدأ طالب الصف الثالث في الفصل الدراسي الثاني بوحدة االستقصاء الخامسة وهي: كیف ننظم أنفسنا 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

 لغتي التقویم التجمیعي(الحل فردي في الفصل) 

 ریاضیات  الزمن 

Dictation :امالء 
1-The giant carrot wasn’t 
next to the vegetables . 

2- The enormous bananas 
were not next to the fruit . 

-Read fluency passage and 
record WCPM ( The wink ) 

Language book .Listening .p.75 

-Science book 

What's the matter? 

 

English 

 توحید  اإلیمان بالرسل 

 تربیة أسریة التمر 

 قرآن حفظ سورة اإلنسان(28-26) 

 

 األثنین الواجب المنزلي



 

 لغتي وحدة من علماء المسلمین(نشاطات التهیئة) 

 ریاضیات  تقییم الفصل(8) والواجب ص 108 - 107 

Homework .p.57 
Read fluency passage 
and record WCPM  
( The wink ) 

Language book.Phonics .p.79 English 

 علوم التغیرات الفیزیائیة 

 قرآن  تالوة سورة المنافقون 

 

 الثالثاء الواجب المنزلي

 لغتي وحدة من علماء المسلمین(نص االستماع) 

 ریاضیات حل اختبار الفصل التراكمي 

-Dictation : امالء 
Snow–yellow-shadow-window. 
-Read fluency passage and 
record WCPM ( The wink ) 
-Homework.p.58-59 

Language book.Class writing .p.77 

 

English 



 

 قرآن  تالوة وتقییم للسور 

practice at home Unit :4 lesson 2: parts of the main screen 

Vocabulary: formula bar- active cell bar 

 حاسب

 

 

 األربعاء الواجب المنزلي

 لغتي اختبار الوحدة 

 ریاضیات التهیئة 

Read fluency passage 
and record WCPM ( The 
wink ) 

Reading assessment.p.70-71 تقییم قراءة  
 Social book .p.137 

Life in different places  

English 

 قرآن  تالوة وتقییم للسور 

 Action DRAMA 

 فنیة إحضار الكراسة والمریلة 



 
 

 الخمیس الواجب المنزلي

  لغتي وحدة من علماء المسلمین(نشید العلم والعلماء) 

 ریاضیات المجسمات 

-Pick a story of your 
interest and write about it 

in your reading log 

Unit 8 Review  
  مراجعة

English 

  فقه  آداب المجالس1 

 قرآن تالوة وتقییم للسور 

 Project execution Maker space 

  

 فعالیات األسبوع 

 



 

 

 


