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GRADE 3A 

E-Weekly Lesson Plan 

Week: Sep27–Oct01, 2020 
TOPIC AND MATERIALS 

(on Microsoft Teams) 

Homework / Assignment 

 
Useful Links 

SUNDAY 27/Sep/2020  

English 
▪ Revision/Overview Part 1: 

Reading 

Reminder: Please prepare for the SHOW 

AND TELL presentation on October 4, 2020, 

Sunday. The first announcement was given 

last September 20, 2020, Sunday. 

*Always refer to the weekly plan for updates. 

 

Math 

Chapter 2- Lesson 1:  

Addition Properties - Page 61 

 

  

Science 
Unit 1- Lesson 1- STEM Connection- Pg 

15 Lesson review – Pg 18 ,19 
  

Arabic لقياس مهارات اللغة العربية "  " تقويم تكويني 

 أحبتي أولياء األمور ... 

 سيتم تخصيص هذه الحصة  بأنَّه   أود أن ألفَت عنايتكم الكريمة

إتقان  منية لقياس مهارات اللغة العربية فقط لمعرفة مدى لزا

  لسابقة من خالل إرسال رابط األسئلةالطالب للكفايات ا

 . االلكتروني 

 مالحظة:

أرجو التأكد من صحة اإلجابات قبل إرسالها حيث  أن لكل طالب  

 . ف رصة واحدة لإلجابة عن األسئلة 

 

French Lesson 3: Révision : Activites sur 

l’Alphabet (revision: Activities about 

alphabet)  

Please keep revising the French Alphabet 

and phonetics done together. 

 

Art Continue Back to school Thanks to all students who send the 

project. If any student doesn’t send his 

work the deadline for submission is at the 

end of this week 30 SEP 2020. 

 

ICT Holiday Project: Apply Paint tools. Dear parents,   
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 Please make sure that your child has a pc 

or a laptop to work on during the ICT class. 

 

MONDAY 28/Sep/2020  

English 

▪ Revision/Overview Part 2: 

Vocabulary and Grammar 

 

  

Math 

Chapter 2- Lesson 1:  

Addition Properties (Continuation) 

 

  

Science Science Skills Overview   

Arabic 
 15ص:شرح القصيدة "العودة إلى المدرسة " 

 قاموس المفردات / األفكار الرئيسة والجزئية . 

 …  الكرام األمور أولياء أحبتي
 أبنائنا الطلبة   مع جهودكم على الوافر بالشكر لكم أتقدم
 للمحتوى  المستمرة بالُمتابعة الكريمة  عنايتكم ألفت أن أود كما

   سيتم التي الدروس طباعة  يتم لو وحبذا بالمنهج  الخاص الرقمي 
  كتاب في الُمتابعة للطالب ليتسنى،  الخطة هذه   خالل دراستها
 .  التدريبات وكتاب القراءة
   :  العربية اللغة واجب
 دفتر  في 15المدرسة "ص إلى العودة" قصيدة نسخ.1
 يُمكن كما وبالحركات ومقروء واضح وبخط العربية اللغة 
  بين  اللقاء  عودة  فرحة  عن  الُمعبَرة  الصور  إرفاق  للطالب 

   ( اختياري  )الطالب
  :   قصة قراءة. 2

اسم كاتب القصة ثمَّ أحدد  ،    صفحاتها  وعدد  القصة   عنوان  أكتب  

   :   أركانها
  الم شكلة / والثانوية  الرئيسة  الشخصيات /    المكان/    الزمان*

    الحل/
  جميلة  بصورة   العربية  اللغة  دفتر  في  أدونه    ثم  سبق  ما  كل   أذكر  )

   " ومرتبة
  :   التَّسليم موعد
  2020 كتوبر أ5:   الموافق االثنين يوم
 تسليم الواجب.  بطريقة أحبتي الحقًا  إشعاركم سيتم

 

Social  Studies 

 

  المواد االجتماعية
  الجهات األصلية والفرعية

11-10-9-8ص :   

 
سيتم إرفاق األنشطة في ملف الواجبات بعد االنتهاء  من  

 . كل درس
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تم تخصيص لكل طالب ملف يرفق  فيه أنشطة   الدروس 

 .التي تم شرحها

 

 

TUESDAY 29/Sep/2020  

English ▪ Listening Practice   

Math Diagnostic Test   

Science 
Unit 1- Lesson 2- Lesson Launch- pg 

21,23 
  

Arabic 
تعلقة بالقصيدة  "العودة إلى المدرسة   حل األسئلة الم 

علمة"في دفتر اللغة العربية "   16"ص:    مع الم 
  

Music String Instruments. 

Play Piano Keyboard. 

  

WEDNESDAY 30/Sep/2020  

English ▪ Writing Practice   

Math 

Chapter 2- Lesson 2:  

Patterns in the Addition Table –  

page 67 

  

Science 
Unit 1- Lesson 2-Inquiry activity Pg 

24,25 
  

Arabic 
 ض/ظ   فيبين حراإلمالئية " التمييز شرح الظاهرة 

 

ليتسنى  من المحتوى الرقمي   9: أرجو طباعة ص: مالحظة

تعلقة بالظاهرة اإلمالئية .  تابعة حل التدريبات الم   للطالب م 
 

French Leçon 1 : La santé   

Texte :“Medor est malade” 

( Lesson 1:Health /text 1) 

Please read the text page 14 in the book 

before the period. 

 

THURSDAY 1/Oct/2020  

English ▪ Speaking Practice   

Math 
Chapter 2- Lesson 3:  

Addition Pattern – page 73 
  

Science Weekly Lesson review   

Arabic 
ناقشته مع المعلمة   القراءة الخارجية : قراءة نص ثمَّ م 

مالء .   والز 
  

ISLAMIC  قناة في   بالدرس  الخاص  النشاط إرفاق  سيتم :الواجب  العقيدة  
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وسلم  وصحبة آله و عليه هللا صلى الرسول أحب  

26صفحة  

 .بالصف الخاصة اإلسالمية  التربية

 الدروس   أنشطة فيه يرفق  ملف طالب لكل تخصيص تم

 .شرحها تم التي

 

 

 


