
Grade Three
English

The Boxcar Children

Key Concepts: 
- Grammar:

● Present simple verbs with “s”.
● Conjunctions (and / but / or / so).
● Capitalization and punctuation.

- ELA:
● Homophones.

- Writing:
● Editing sentences for sentence structure (fragments vs. run-ons) and tense continuity.

- Vocabulary.

Strange Animals (in progress): Texts covered were Ugly Animals (National Geographic), Weird Sea
Creatures (National Geographic).

Key Concepts: 
● Grammar:

● Review of past tense.
● Subject and object pronouns.
● Present simple vs. present continuous.

● Vocabulary:
● Constructions (to use).

Learning Activities: Students will select an animal to research and write a report on.

Percentage of curriculum to be completed: We will complete everything essential, partly
because we planned for a shortened year (we used an easier version of Boxcar Children so that
unit took less time).

We did not get to work on writing as much as we would have liked.

الریاضیات



 الضرب والمساحةالوحدة الرابعة :

 المفاھیم األساسیة:
المساحة لألشكال ثنائیة األبعاد.-
المساحة باستخدام مربعات الوحدات دون فجوات أو تداخالت.-
معالجة المصفوفات المستطیلة إلظھار الخصائص الحسابیة.-

نشاطات التعلم:
تمارین وأنشطة تنمیة الطالقة (نماذج الضرب والقسمة).-
الشكل، أو أطوال أضالع الشكل).مفھوم الدرس (استخدام العملیات الحسابیة إلیجاد مساحة-
مسائل تطبیقیة.-
تصمیم الطالب لشكل بسیط یتوافق مع مواصفات مساحة معینة.-

الكالمیة.والقیاسالھندسةمسائلعنعبارةالنھائیةالوحدة.7أصلمنوحدات6مناالنتھاءسیتم
كاملة.سیكون من الجید إذا كان ھناك وقت إلعطاء الوحدة النھائیة

العلوم

الطقس والمناخ.إنھاء الوحدة الرابعة:

المفاھیم األساسیة:
السنة.التبخر، التكاثف، دورة الماء، الغیمة، المناخ وفصول

نشاطات التعلم:

الجوي لألرض ونظام المناخ.التقاط صور السماء من المنزل الستكشاف المزید عن الغالف-
التجربة البسیطة في المنزل "دورة الماء في كیس".-

المادةالوحدة الخامسة:

المفاھیم األساسیة:
والطفو، المادة الصلبة، السائل، الغاز.المادة، الخاصیة، الحجم والكتلة، المغناطیسیة، االنغمار

نشاطات التعلم:

تجربة اكتشاف خاصیة أخرى للمادة "نقطة االنصھار"-
الطین، ورق، مسمار،ماء مالح، زیت). واستخدام مواد أخرى غیر البیضة، مثلتجربة اختبار المواد في الماء، وسائًال آخر (ماء وسكر،-

مشبك في المنزل.
أسرع فيوالشاي والماء والحلیب لمعرفة السائل الذي یتجمد بشكلتجربة اختبار مجموعة متنوعة من السوائل مثل عصیر البرتقال-

المنزل.

سیتم االنتھاء من الوحدات الستة للصف الثالث



لغة عربیة

األردني،المنھاجمندرسینشرحوتم)،دروس8وبقي(الفلسطینيالمنھاجدروسمن7إنجازمنوالتحققالشرحتم-
للتعبیر عن آرائھم.مع مشاركة الطالب في أفكارھم وتشجیعھم على الثقة بالنفس

ابتدائیةتغرید النجار، والبدء بمناقشة وتحلیل قصة مذكرات تلمیذتم االنتھاء من مناقشة قصة مغامرة غریبة عجیبة للكاتبة-
للمؤلف خالد جمعة.

وكتابة نھایات أخرى للقصص والدروس المعطاةتم تعریف الطالب على عناصر القصة ، وقیامھم بتألیف قصص-

تم تقدیم مواضیع مختلفة بأسالیب متنوعة، منھا:

إتقانوألعاب تربویة في كل حصة، وتعوید الطالب على ضرورةیتم استخدام استراتیجیات حدیثة ومتنوعة جذابة وھادفة-
طریقوتذكیرھم بأن تكرار المحاوالت لیست فشالً، وإنما ھيالعمل مھما كان ومھما أخذ ذلك وقت أطول دون یأس أو كلل،

الكرام وعن علماء مثل توماس أدیسون وھیلین كیلر.للتمیز والصعود للقمة، مع ذكر أمثلة عن سیدنا محمد والصحابة

والتفكیر اإلبداعي وعرض فیدیوھات متنوعة ُتْظِھر للطالبزرع بعض القیم األساسیة في الطالب مثل اإلخالص في العمل-
نتائج الغش وعدم اإلخالص في العمل.

تعوید الطالب على تحّمل المسؤولیة وُحب اآلخرین.-

بطریقة سلیمة ومعبرة وتعزیزھم على االبتكار واالبداعتشجیع الطالب على قراءة الدروس والقصص وأي نص خارجي-
والتعبیر الشفوي والكتابي بلغة فصحى سلیمة.

من تطبیق ذلك في حیاتھم الیومیةتم إعطاء الطالب مجموعة من الحصص حول المثابرة والتحقق-

تم تعریفھم بمفھوم المبادرة.-

جدیدة وتذكیرھم بھا بشكل مستمر واستخدامھا في تعبیرھمزیادة الحصیلة اللغویة عند الطالب بالتعرف على مفردات-
الطالبتعزز مھارات التفكیر مع دمج الخیال بالواقع ، وتشجیعالشفوي والكتابي واإلجابة عن أسئلة استنتاجیة خارجیة

على التخیل

وھي:تم التحقق من فھم الطالب للمھارات األساسیة المطلوبة

ووضع جمیع الحركاترسم جمیع الحروف بشكلھا الصحیح والتفریق بینھا في الكتابة-
تعوید الطالب على اإلجابة الكاملة عند طرح السؤال-
ضرورة وضع عالمات الترقیم عند الكتابة-
إدخال ال التعریف الشمسیة والقمریة على األسماء-
وضع التنوین في أواخر الكلمات.-
التفریق بین حروف المد الطویلة والحركات القصیرة.-
التفریق بین ( ة ، ت ، ه ) ووضعھا في نھایة الكلمات.-
وضع الشدة في مكانھا المناسب.-



التعرف على جمیع الضمائر وأدوات االستفھام وأسماء اإلشارة واستخداماتھا.-
التمییز بین االسم والفعل والحرف.-
معرفة الفرق بین المذكر والمؤنث.-
التعرف على مرادف ومضاد الكلمات المعطاة.-

من خالل عرض بعض المالبس واألكالت واألدواتتم عمل نشاط مباشر مع الطالب حول قصة مغامرة غریبة عجیبة▪
المعلومات واألفكار بین الطالب في حصة األون الین.التراثیة والشعبیة الفلسطینیة وتعریف اآلخرین بھا، وتبادل

مخصصةحیث یقوم الطالب بكتابة مذكراتھم الیومیة على دفاترسیتم عمل مشروع ختامي عن قصة مذكرات تلمیذ ابتدائیة▪
مع التشدید على ضرورة الكتابة بلغة فصحى سلیمة ورسملذلك وربطھا باألثر النفسي على الطالب بسبب الكورونا،

الحروف بشكلھا الصحیح.
بینوحل األلغاز وأسئلة تثیر التفكیر اإلبداعي وإیجاد الفرقیتم بشكل یومي إعطاء واجبات متنوعة تشمل الكتابة والتعبیر▪

الصور.
وحل سؤال حول مھارة محددة على الدفتر وتعزیزھمیتم بشكل یومي عمل تذكرة خروج بحیث یقوم الطالب بالكتابة▪

وتقییمھم.

األردني التيوالقصة الثانیة المرفقة مع الطالب، وبعض من دروس المنھاجتم عمل خطة دراسیة تضمن توقعات لختم المادة المقررة
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