Weekly Plan Form
Academic Year 2017 – 2018 Term

Week Period
2

Grade

3

From

14 / 01 / 18 To

18 / 01 / 18

Note: This is the work that we will cover during the week. Work that is not completed will be
continued later.
English Subjects (Common for Arab & Non-Arab Students)
Subject

English

Period

Class Work

Home Work

1

Unit – 4 (Lesson 2) Cambridge Global
English Learner’s Book page 51
Unit – 4 (Lesson 3) Cambridge Global
English Learner’s Book page 53 +
English Workbook page 37
Unit – 4 (Lesson 5) Cambridge Global
English Learner’s Book pages 56 and 57
Cambridge Global English Activity book
page 43

Cambridge Global English Activity book
page 42
-

5

Spelling Bee Competition – (Round 1)

6

Reading

Cambridge Global English Activity book
page 44
-

7

‘Moral Education’ Unit – 2 ‘Me and my
World’ (Lesson 3) ‘ I take care of my
World’ pages 51 and 52

8

English Workbook page 101

2

3
4

English Workbook page 36
-

Complete pages 53 and 54 in Moral Science
book
-

Remarks (if any): NOTE: Dictation will be conducted on Tuesday, 23rd January 2018
1. A kind person helps the needy.
2. I’m sometimes impatient.
3. The cat is in the box.
4. The mouse was trapped.
5. All living things need water.
**Please Note: DICTATIONS are important as the average of all the dictation MARKS are
added to the final evaluation; students should please learn their words regularly.
REMINDER: Round 1- Classroom Spelling Bee will be conducted on Tuesday, 16th January 2018
Refer to the ling given http://www.alansarschool.net/pages/Activities-n-Competitions.html
NOTE: Grammar QUIZ will be conducted on Sunday, 28th January 2018
PORTION: Cambridge Global English Learner’s Book pages 51(prefixes), 53(Q4 preposition),
54(Q1 pronouns) and 58(Q3 vocabulary) + Cambridge Global English Activity book pages 42,
43 and 45(Q3) + English Workbook pages 36, 37 and 39.
** Homework assigned should be completed on time as marks are given for homework quality
and completion; these marks are then added to the final evaluation.
AIS/6/11AE

Subject
Mathematics
Period
Class Work
Home Work
1
Textbook (3A) pages 63 and 64
2
3A Workbook (Part 2) page 5
3
Workbook pages 6 and 7
3A Textbook page 66
4
Workbook pages 8
5
Workbook page 9
Textbook page 67(Q2), 68(Q3 a, b, c, d, e, f)
6
Workbook page 11
Workbook page 10
Remarks (if any): NOTE: 3A Workbook (Part 2) will be given to students in the class during
this week.
Subject
Science
Period
Class Work
Home Work
1
Unit – 1 Our Sense Organs Textbook
pages 2 – 4
Activity book page 2 (Q6)
2
Unit – 1 Our Sense Organs Textbook
pages 5 – 8
3
Unit – 1 Our Sense Organs Textbook
pages 9 – 12
Remarks (if any):
Subject
Computer Studies
Period
Class Work
Home Work
1
Chapter 4 Input and output Devices
Read pages 24 and 25
pages 24 and 25
Remarks (if any):
Subject
Arts
Period
Class Work
Home Work
1
Art book page 9
Bring colours
Remarks (if any):

Grade - 3

AIS/6/11AE

الخطة األسبوعية ()1
العام الدراسي

1021م1028-م

الفصل الدراسي

للصف

الثالث

الفترة

الثاني

من

1028/1/14م

إلى

1028/2/18م

المواد الوزارية للطالب العرب

مالحظة :في حال عدم استكمال األعمال المقررة لهذا األسبوع ألي طارئ  ،سيتم استكمالها في األسبوع الذي يليه.

اللغة العربية (للطالب العرب)

المادة
الدروس المعطاة واألعمال الصفية

الحصة

الواجبات المنزلية

2

الترحيب بالتالميذ  +مراجعة عامة .

1

كتاب الطالب ج : 2ص (  ) 251 + 258المفردات والتراكيب .

3

كتاب الطالب ج : 2ص (  ) 251 + 258المفردات والتراكيب
شجاعة االعتذار (نص معلوماتي) ص ( . ) 211 + 210

4
5

1

1

قراءة ص  251 + 258مع الحركات والمتابعة باإلصبع .
قراءة ص (  ) 211 + 251 + 258مع الحركات والمتابعة
باإلصبع  +إمالء سبوري ص  211السطر (  ) 5 + 4كلمة األخيار
مع الحركات .

كتاب الطالب ج :2شجاعة االعتذار ( نص معلوماتي )

قراءة ص (  ) 213 + 211مع الحركات والمتابعة باإلصبع

ص ( . ) 213 + 211

 +مراجعة كل ماكتب من مهارات ومعاني وأضداد و . .............

كتاب الطالب ج :2شجاعة االعتذار ( نص معلوماتي )

قراءة ص  214مع الحركات والمتابعة باإلصبع  +ص  215التعبير

ص ( . ) 215 + 214

عنها شفويآ .

كتاب الطالب ج : 2شجاعة االعتذار ( نص معلوماتي )

قراءة ص (  ) 211 + 211مع الحركات والمتابعة باإلصبع

ص ( . ) 211 + 211

 +مراجعة كل ماكتب على الدرس من مهارات وغيرها .

مالحظات :
الدراسات االجتماعية (للطالب العرب)

المادة
الحصة
2

الواجبات المنزلية

الدروس المعطاة واألعمال الصفية

الدرس  3الباني المؤسس  /الشيخ زايد القيادة ( ) 81 + 85

قراءة الدرس وفهمه وتثبيت المعلومات واألفضل تثبيتها كتابيآ وليس
شفويآ إلتقان مهارة اإلمالء .

مالحظات (إن وجدت)  – 2 :سيتم توزيع أوراق االمتحان خالل األسبوع الرجاء االطالع عليها ومعالجة مافيها من أخطاء لتالفيها
وتحقيق التقدم في التحصيل الدراسي – 1 .اإلكثار من القراءة مع الضبط الصحيح للحركات للتقدم في هذه المهارة من حيث
الطالقة والسرعة والمعنى مع االهتمام بذلك وسيحسب درجات للتلميذ بكل مايقرؤه داخل الحصة  – 3.االهتمام بكتابة الواجبات
وفق قواعد خط النسخ وسيحاسب التلميذ على قواعد خطة بالدرجات  – 4 .االهتمام بفرع اإلمالء أيضا وذلك بالتدريب يوميآ على
جملة خارجية أو أكثر مع الحركات لتالفي األخطاء اإلمالئية الكثيرة في االمتحانات وغيرها  – 5 .الرجاء إحضار السبورة
الشخصية يوميآ مع الطالب نظيفة  +قلم سبورة  +مساحة .
الخطة األسبوعية ()1
العام الدراسي
AIS/6/11AE

1028- 1021

الفصل الدراسي

للصف الثالث الفترة من  1028/2/24إلى
الثاني

المواد الوزارية للطالب العرب

1028/2/28

مالحظة :في حال عدم استكمال األعمال المقررة لهذا األسبوع ألي طارئ  ،سيتم استكمالها في األسبوع الذي يليه .
التربية اإلسالمية (للطالب العرب)

المادة
الحصة

الدروس المعطاة واألعمال الصفية

الواجبات المنزلية

2

شرح سورة الهمزة ص 211

حفظ السورة ومعاني المفردات

1

تتمة الدرس

أثري خبراتي ص  + 211حفظ السورة ومعاني المفردات

3

تنفيذ األنشطة

أقيم ذاتي ص  + 211حفظ السورة ومعاني المفردات

مالحظات :

سيتم تسليم التالميذ أوراق امتحان نهاية الفصل الدراسي األول في الفترة من( األحد  1028 /2/24إلى األربعاء  ،،)1028/2/21يرجى االطالع

عليها  ...شاكرين حسن تعاونكم .

القرآن الكريم (للطالب العرب)

المادة
الحصة

الدروس المعطاة واألعمال الصفية

الواجبات المنزلية

2

مراجعة وتسميع سورة اإلنسان من آية () 25 - 19

حفظ اآليات

مراجعة و تسميع سورة اإلنسان من آية (31 - 26
1

3

)
تالوة سورة القيامة من آية ( ) 4 -1

مالحظات :

 -2بني الحبيب  :لقد تجدد اللقاء  ...ومع أول أيام فصلنا الثاني نرحب بك نجما ساطعـ ــا في سماء
مدرستنا الحبيبة  ،استعن باهلل واعلم أن معلمتك فخورة بكل محاوالتك ...

 -1سيتم بمشيئة اهلل تعالى تفعيل قيمة ( في حب رسول اهلل ﷺ ) فيرجى التعاون لغرس حبه في
نفوس أبنائنا .

 -3تحكيم مسابقة األنصار للقرآن الكريم جزء ( عم  +تبارك ) يوم الثالثاء  1028/2/30للشعب

 ، I-Pويوم األربعاء  1028/2/32للشعب  ،، A-Hللمتابعة  ،يرجى الرجوع لموقع المدرسة ←
التعلم اإللكتروني ←

األنشطة والمسابقات http://alansarschool.net/pages/Activities- :

n-Competitions.html
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حفظ اآليات
حفظ اآليات

