
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/3                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث في مادة المناهج ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/3curriculum                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث في مادة المناهج الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/ae/3curriculum1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade3                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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اليوم 
املادة 

ألاحــــد 
13 / 10 / 2017 

الاثـنـيـن 
14 /10 / 2017 

الثـــالثــاء 
15 /10  /2017 

ألاربعـــاء 
16 / 10 / 2017 

الخميــس 
17 /10  /2017 

  اللغة العربية 

 :النض اتطبيقي 
 ريوا والبلبل كتاب 

 36ص :النشاط واجة 

 المفردات والتراكٌب:كتاب الطالب 
 قراءة درس كرة القدم 

 37كتاب النشاط ص :واجب 

نسخ درس كرة القدم : كتاب الطالب 
  فً دفتر الصف98ص 

  من كتاب النشاط39ص:واجب 
 امالء اختباري 

 98 من كتاب الطالب ص
 اسلوب النداء 

 108 +107من كتاب الطالب ص 

 الرياضيات 

 التقوٌم األول
 لمادة الرٌاضٌات

 طرح األعداد المكونة من أربعة 
 162 إلى ص 159أرقاممن ص 

 الطرح مع وجود أصفار 
 168إلى 165من ص 

 : نشاط عملً 
 عملٌة الضرب كعملٌة جمع متكرر  (تمثٌل مسائل الضرب )

 

 
   :واجب منزلً

 164و ص163ص 
   :واجب منزلً

   170 و ص 169ص 

  العلوم العامة 
كٌف تحافظ الحٌوانات على 

 سالمتها ؟ 
 61+58الطالب  ص 
  كتاب الطالب 60الواجب ص 

 تصنٌف الحٌوانات
 تصنٌف الحٌوانات اختبار العلوم العملً 24+23النشاط ص 

 26+25كتاب النشاط ص  69+68الطالب ص 

 الواجب كتاب الطالب
    66+65+64ص 

 
 اليوم الثالثاليوم الثاني اليوم ألاول  

التربية إلاسالمية 
 درس اإلٌمان بالمالئكة 

 63-62            ص 
  تابع درس اإلٌمان بالمالئكة 

  66-64           ص
       الحصة الثانٌة للتالوة 
          تالوة سورة الضحى

  67        واجب ص  
 

الدراسات 
الاجتماعية و 

 التربية الوطنية

 فخر االمارات الشٌخ محمد بن زاٌد ال نهٌان
 50ص_ 48مواقفه ص : ثالثا

  (اماراتً وأفتخر): الوحدة الثانٌه 
 خطوات قٌام االتحاد لدولة : أوال :الدرس االول

 57ص_55االمارات العربٌه المتحدة ص

 

 
   51ص :الواجب 

  39ص_35مكانً فً العالم ص :1الدرس :  انا وعالمً  التربية ألاخالقية
  صمم بطاقة شكر وتقدٌر لمعلمتك 

 الثالث األساسيالخطة األسبوعية لتالهيذ الصف 
 ( 2019 /  10/  17)إلى  (   2019 /  10/ 13)عتباًرا هنا

 ( 2020 - 2019 ) للعام الدراسي األولالفصل الدراسي  (7)الخطة رقن 

إعداد جٌل : رؤٌتنا
متعلم ٌساهم فً تقدم 
دولة اإلمارات كرائد 

لمشروع نهضة عربٌة 
 شاملة

تفعٌل دور المدرسة : رسالتنا
كمؤسسة اجتماعٌة شاملة تعمل على 
االرتقاء بمستوى األداء التربوي و 
التعلٌمً و غرس قٌم المواطنة و 

 المسؤولٌة و المبادرة
 

 
أراجع دروسي بانتظام 
كي أكون من المتفوقين

 



English Weekly Plan(7) 

 Grade 3 - first Term 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design and Technology Plan (7) 

First day Second day Third day 

First evaluation exam 

 

Unit 1 : A.B Activity 1 

page (25-33) 
Unit 1 : A.B Activity 2 

page (34-37) 

Vocabulary Days Weekly Schedule 

first – second – third  

fourth – fifth -race 

apartment 

painter –baker –taxi 

driver 

writer –clothes 

designer  

window cleaner 

 

Sunday 

13/10/2019 

Unit 2 ( lesson 5) ( listening + reading )  

L.B  : page  31     A.B : page 27   

Monday 

14/10/2019 

Unit 2  (lesson 6 + 7 )(speaking + listening)   

L.B: Page  :32-33      A.B : page : 28   (H.W p.g 29 ) 

-Tuesday 

15/10/2019 

Unit 2  (lesson 8 )( reading + listening)   

L.B: Page : 34     A.B : page : 30  

Wednesday 

16/10/2019 

Unit 2 (  lesson 9)(listening   + speaking ) 

L.B :page : 35  A.B : page 31 

Thursday 

17/10/2019 

Dictation :  

Ten words from the new words   



 


