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األنشطة والمهارات المستهدفة خالل األسبوع
الصفحة
21
24
26
27

النشاط
الشراب المفي ُد ( القراءة )
●
ُ
● كتابتي صحيحةٌ ( همزة ُ
القطع )
ِ
● خطي الجمي ُل .
● زيارة ٌ إلى المكتبة  ( .القراءة )

يوم األربعاء عبر برنامج كالس دوجو )
الواجبات المنزلية ( تُرسل الواجبات األسبوعيّـة َ

ب نوع ّ
الّلم فيها ( شمسيّة  -قمريةً ) :
ف الكلما ِ
 يُصنّ ُت اآلتية بحس ِ
سعادةُ )
( النّحـ ُل -
األزهار  -األ ّم  -ال ّ
غير  -العظي ُم  -ال ّ
ص ُ
ُ
الّل ُم القمريّةُ
ّ

الّل ُم الشمسيّةُ
ّ

معلومات التواصل مع معلم المادة
سيكون التواصل المباشر مع أولياء األمور فيما يخص المستوى األكاديمي للطالب والمادة العلمية من خّلل برنامج

)(Class dojo
فيما سيتم التواصل مع الطّلب وشرح المادة العلمية بالبث المباشر عن طريق برنامج

)mS. Eman:(Zoom Cloud Meetings
Zoom ID: 639 970 4692

)m. KARIM:(Zoom Cloud Meetings
Zoom ID: 3208075730

Password: kbs1

األنشطة المقررة لمادة اللغة العربية للصف الثالث االبتدائي خّلل شهر أكتوبر
للعام الدراسي 2021 – 2020
األسبوع

األسبوع األول

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث

الخير يا كويت )
ح
الوحدة األولى ( :صبا ُ
ِ
الصفحة
الدرس
حوار بين عذاري
18
21
الشراب المفي ُد
ُ
24
كتابتي صحيحة1
26
خطي الجميل 1
زيارةٌ إلى المكتبة
27
29
لغتي الجميلة 1
النمل وقطعة الخبز
32
36
الشرطي المحبوب
من مرافق مدرستي
38
42
ريشةُ فنان
44
كتابتي صحيحة2
46
خطي الجميل2
في مكتبة مدرستي
47
49
لغتي الجميلة 2
الحمامةُ والنحلةُ
51
مدهش
اختراعٌ
57
ٌ
58
من معالم الكويت

المجال  /التناول
االستماع
القراءة
همزةُ القطعِ
الكتابة
القراءة
ضمائ ُر الغائب
القراءة
االستماع
الكتابة
القراءة
همزة القطعِ
الكتابة
القراءة
ضمائر الغائب
القراءة
االستماع
الكتابة

األسبوع الرابع
المشروع  :بصمةٌ كويتيةٌ

60

مشروع نهاية الوحدة

