
 الصف الثالث أساسي

 2020 نيسان ٦اإلثنين 

1st Period Math: Math book: Lesson 26: Review p. 104 to find out which figures has a 

right angle using a T-square.  

2nd Period German: verben haben und sein. https://youtu.be/SjJHBZYKY6k  

2nd Period French: Devoir:  Réponses aux dessins ( regardez les listes des dessins " 

Parle"  et répondez aux questions de la Rubrique  à l'oral). 

3rd Period Science: Read and revise all the exercises from page 60 till 63. Study 

definition on copybook. 

4th and 5th Periods English: On Language Book p. 65, review Exercise 2 and study 

meanings of vocabulary words. 

مع مراجعة القاعدة صفحة   ١١٠و   ١٠٩قواعد مراجعة  التّمارين صفحة   : الحصة السادسة اللغة العربية

١١١ . 

 

 2020 نيسان ٧الثالثاء 

مع اإلجابة   ١٠٠و   ٩٩قراءة مراجعة درس القراءة الّصّماء صفحة  :الحصتان األولى والثالثة اللغة العربية

 . ١٠٣و   ١٠٢على األسئلة صفحة 

2nd Period English: Review Practice Book p. 49 and study each collective noun. 

4th Period Math: Math book: Lesson 26: Review ex. 2 p. 105 to draw right angles at 

the given vertices.  

5th Period Science: Read and revise all the exercises from page 64 till 67 and study 

copybook. 

 

 2020نيسان  ٨األربعاء 

1st and 6th Periods English: Read Language Book pages 62 – 63 two times. Over the 

Easter holiday, please have your child read the Pinocchio storybook and do the 

activities. 

مع اإلجابة على   ١٠١و  ١٠٠الّصّماء صفحة  مراجعة درس القراءة :الحصتان الثانية والثالثة اللغة العربية

 . ١٠٥و   ١٠٤األسئلة  صفحة  

https://youtu.be/SjJHBZYKY6k


  المستندات والخالصة يمكن االجابة على السؤالين التاليين: فرض منزلي: بالعودة الى : الحصة الرابعة تربية

 ؟ االم يؤدي رمي النفايات في الطرقات؟ث ما مفهوم التلو

5th Period Math: Math book: Lesson 26: Review ex. 3 p. 105 to find right angles using a 

T-square. 

 

نيسان على أمل أن يحمل العيد   21يوم الثالثاء عطلة عيد القيامة تستمر حتي 

 . كل عام وأنتم بخير.  الصحة والسالمة لكم جميعًا وللعالم أجمع

 

 2020نيسان  ٩الخميس 

2nd Period English:  

3rd Period German:  

3rd Period French: 

4th Period Math:  

  :الحصة الخامسة عرب   

 

 

 2020نيسان  10الجمعة 



   :الحصتان األولى والخامسة اللغة العربية

2nd Period Math:  

4th Period English:  

   :الحصة السادسة جغرافيا

 

 


