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إعداد جيل متعلم يساهم في تقدم دولة اإلمارات  : رؤيتنا 
 ةكرائد ملشروع نهضة عربية شامل

رتقاء تفعيل دور املدرسة كمؤسسة اجتماعية شاملة تعمل على اإل : رسالتنا
 واملسؤولية واملبادرةبمستوى األداء التربوي والتعليمي وغرس قيم املواطنة 

عجمان  -  مدرسة الشعلة الخاصة  
+ 

 ثالث ال الصف:  ( 07- 01-2022إلى   03-01- 2022من )  2022/ 2021 ( 1)األسبوع  الثاني الخطة األسبوعية / الفصل الدراسي 

 اليوم            
               المادة

 الجمعة  الخميس  األربعاء الثالثاء اإلثنين 

تغذية راجعة الجملة االسمية   تغذية راجعة أقسام الكالم  اللغة العربية
  والجملة الفعلية

تغذية راجعة همزة القطع وهمزة  
مفردات وتراكيب قصة حال تجعل    تغذية راجعة األساليب اللغوية الوصل 

  أيامها أحلى
  ورقة عمل تفاعلية     ورقة عمل تفاعلية   الواجبات 

 ةاللغة اإلنجليزي
Revision 

Reading 

Use of English 

Revision 

Writing 

Use of English 

Unit  5 

Let’s count and measure 

Lesson (1) 

Listening 

L.B Page (62+63) 

A.B page (52+53) 

New words 

(ten, twenty, thirty, forty, fifty, 

sixty, seventy, eighty, ninety, 

hundred) 

Lesson (2) 

Listening 

L.B Page (64+65) 

A.B Page (54+55) 

New words 

(ten, twenty, thirty, forty, 

fifty, sixty, seventy, eighty, 

ninety, hundred) 

Lesson (3) 

Listening 

L.B Page (66+67) 

A.B Page (56+57) 

New words 

Homework  
H.W 

Do page (1) in your booklet 
  

H.W 

Do page (3) in your  
booklet 

الجمع و الطرحمراجعة الوحدة  الرياضيات  وحدة الضرب و القسمة مراجعة      3القسمة على    3الضرب في     مضاعفة حقيقة معروفة   

 376- 375صفحة  364- 363صفحة     الواجبات 

 النباتات وأجزاؤها وتصنيف الحيوانات مراجعة على درس  علوم 
 ) مهارة المالحظة والتصنيف ( 

 مراجعة على درس النباتات تنمو وتتغير وعملية التلقيح في الزهرة 

 مهارة االستدالل واالستقراء ( ) 
 خصائص األرض  

 ورقة عمل تفاعلية    الواجبات 
 

 

 

 

 

 في األسبوع الثالثالدرس  األسبوعالدرس الثاني في  الدرس األول في األسبوع  المادة 
 سورة القارعة   تالوة سورة القارعة  مراجعة عامة التربية اإلسالمية 

 ورقة عمل تفاعلية    الواجبات 

  مراجعه مهارات عامه االجتماعيات
سنع )دور الشيخ زايد في 
 (تأصيل السنع االماراتي

متابعة درس دور الشيخ زايد في  
االماراتيتأصيل السنع   

 ( كتاب الطالب 43حل صفحه )   الواجبات 

Design Technology Cyber Security Cyber Security Cyber Security 


