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الخطة األسبوعية للصف :الثالث (أ+ب) من  7112/11/5إلى 7112/11/9
المادة

اللغة العربية

اليوم

المقرراألسبوعي

األحد

قراءة درس كرة القدم ص809 -89
من كتاب الطالب
قراءة درس كرة القدم ص809 -89
من كتاب الطالب
اسلوب االستفهام ص  808من كتاب
الطالب
إمالء فقرة خارجية
قراءة القصة ص 49 - 43
إمالء فقرة خارجية
قراءة القصة ص 49 - 43
االيمان بالمالئكة

األثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
األولى

التربية
اإلسالمية

اللغة
اإلنجليزية

واجب ص 880
واجب ص 41
واجب ص 48 - 43
النشاط الثاني ص 68

الثالثة

المقارنة بين الملك واإلنسان

أثري خبراتي ص69

األحد

L.B p 48- 49

A.B p41

األثنين

L .B p 50-51
Dictation 1630 in the
words List
L. B p52- 53
Reading Quiz

الثالثاء

الخميس

L .B p 54-58
A.B p44
L .B p 60-62
Revision
تمثيل حساب الضرب

صفحة 881- 888

األثنين

عملية الضرب كعملية جمع متكرر

صفحة 889- 883

الثالثاء

الضرب باستخدام المصفوفة

صفحة 103- 104

األربعاء

المصفوفات والضرب

صفحة 180- 108

الخميس

استقصاء حل المسائل

صفحة  189سؤال ()4-3

األحد

ما المقصود بالسلسلة الغذائية ؟

مراجعة لدرس اليوم

األثنين

ما المقصود بالشبكة الغذائية ؟

ص 150

الثالثاء

لماذا تعد الكائنات مهمة ؟  +مراجعة
على الدرس ص . 151
مراجعة لدرس اليوم
كيف اعتمدت الكائنات الحية على
أعضائها للبقاء على قيد الحياة ؟
ما مظاهر التكيف التي تساعد النباتات مراجعة لدرس اليوم
و الحيوانات الصحراوية
الصف الثالث (ج ) درس خطوات
الواجب صفحة 18
قيام االتحاد لدولة االمارات العربية
تابع ( خطوات قيام االتحاد +
( اختبار قصير )
درس قرارات االتحاد
الواجب صفحة 34

األربعاء
الخميس
األولى

الدراسات
االجتماعية

نسخ ص 811

الثانية

األحد

العلوم

نسخ ص 811

تحديد أسماء وأعمال بعض المالئكة

األربعاء

الرياضيات

تكاليف الطالب

الثانية
الثالثة

المالحظات

A.B p43

مراجعة لدرس اليوم

مشرفة القسم :

وامتحان قصير ص 10 - 38

آالء اسماعيل حامد

