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 األيام               

 المواد

 األحد
 

ز   الخميس األربعاء الثالثاء األثني 

 اللغة العربية
Arabic 

 الدروس: 
Lessons 

ختبار تدريب عىل "ا
   IBT "القياس الدوىلي 

 الدروس: 
Lessons 

..أِحبها 
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 الدروس: 
Lessons 

 ِفقرة )ا
ُ
لمولد الٍكتابة :كتابة

 (النبوي
 

 الدروس: 
Lessons 

الوحدة الثالثة:كيف نعيش 
 ُسعداء

 
 قراءة ومناقشة )

ُ
قصة غاَبة

عَ 
ْ
 ( مفردات وتراكيبجاِئِب ال

 الدروس: 
Lessons 

 

 المصادر: 
Resources 

 
 عرض تقديمي 

 المصادر: 
Resources 

 عرض تقديمي *
 

 *كتاب الطالب: 
 (108- 107صفحة) 

كتاب النشاط : 
 41/42)صفحة 

 المصادر: 
Resources 

 *عرض تقديمي 
 

 المصادر: 
Resources 

 عرض تقديمي *
 *كتاب الطالب 

 المصادر: 
Resources 

 

 الواجبات: 
Homework 

لية للتدريب عىل  ز مهام ميز
 " اختبار القياس الدوىلي "

IBT 

 الواجبات: 
Homework 

حل تدريبات كتاب 
 (40النشاط صفحة )

 الواجبات: 
Homework 

كتاب النشاط :كتابة فقرة 
 (46/47صفحة )

 الواجبات: 
Homework 

حل تدريبات كتاب النشاط 
 (52صفحة )

 

 الواجبات: 
Homework 

 

ية ز  اللغة االنجلي 
English 

 الدروس: 
Lessons 

Bridge to Success 
Unit 3  

 الدروس: 
Lessons 

Bridge to Success 
Unit 3 

 الدروس: 
Lessons 

Bridge to Success 
Unit 3 

 الدروس: 
Lessons 

Bridge to Success 
Unit 3 

 الدروس: 
Lessons 

 

 المصادر: 
Resources 

L.B: page 48-49 
A.B: page 41-42 

 المصادر: 
Resources 

L.B: page 50 - 51 
A.B: page 43-44 
Worksheet 
PPT 
Youtube  
 

 المصادر: 
Resources 

L.B: page 52 - 53 
A.B: page 45-46 
Worksheet 
PPT 
Youtube  

 المصادر: 
Resources 

L.B: page 54 - 55 
A.B: page 47-48 
Worksheet 
PPT 
Youtube  

 المصادر: 
Resources 

 

 الواجبات: 
Homework 

Read Polite a story  
قراءة القصة ورفع النشاط 
 للمكان المناسب للنشاط 

 الواجبات: 
Homework 

 الواجبات:  
Homework 

 الواجبات:  
Homework 

 الواجبات:  
Homework 

 

بية اإلسالمية  الير
Islamic 

 الدروس: 
Lessons 

 : ي
 )سورة الضىح(الوحدة الثانية: الدرس الثانز

 أهداف الدرس: 
 يتلو الطالب السورة تالوة صحيحة مجودة  -1

 يتوصل الطالب إلى معاني المفردات الجديدة في السورة  -2

 الدروس: 
Lessons 

: )سورة الضىح( ي
 الوحدة الثانية: الدرس الثانز

 أهداف الدرس: 
 يستنتج الطالب مكانة الرسول عليه السالم عند هللا تعالى  -1

 أنشطة الدرسحل 

 المصادر: 
Resources 

ي  -الكتاب المدرسي  -جهاز العرض 
 المصادر:  https://www.youtube.com/watch?v=tGKWkQSenqoمقطع مرن 

Resources 
ي  -الكتاب المدرسي  -جهاز العرض 

مقطع مرن 
https://www.youtube.com/watch?v=tGKWkQSenqo 

 الواجبات: 
Homework 

 الواجبات:  حفظ السورة 
Homework 

-  

https://www.youtube.com/watch?v=tGKWkQSenqo
https://www.youtube.com/watch?v=tGKWkQSenqo
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 الرياضيات
 Math 

 الدروس: 
Lessons 

القسمة إىل أجزاء 
 متساورية

 الدروس: 
Lessons 

 الدروس:  عالقة القسمة بالطرح
Lessons 

 الدروس:  العمليات العكسية
Lessons 

 استقصاء حل المسائل 
اتيجية:استخدام النماذج  االسير

 الدروس: 
Lessons 

 

 المصادر: 
Resources 

بوربوينت +أوراق 
https://www.yoعمل

utube.com/watch?v
=mGvunan-I-Q 

 

 المصادر: 
Resources 

 بوربوينت+أوراق عمل
https://www.yout
ube.com/watch?v
=M0YHpVigG8M 

 المصادر: 
Resources 

 المصادر:  بوربوينت+أوراق عمل
Resources 

 المصادر:  بوربوينت+أوراق عمل
Resources 

 

 الواجبات: 
Homework 

5-6-7-8 
 250صفحة 

 الواجبات: 
Homework 

1-2-3-4 
 255صفحة 

 الواجبات: 
Homework 

5-6-7-8 
 270صفحة 

 الواجبات: 
Homework 

2-3 
 276صفحة 

 الواجبات: 
Homework 

 

 العلوم
Science 

 الدروس: 
Lessons 

حل تمارين درس من اآلباء 
 إىل األبناء 

 الدروس: 
Lessons 

درس السالسل و 
 الشبكات الغذائية : 
 السالسل الغذائية 

 

 الدروس: 
Lessons 

 الدروس:  الشبكات الغذائية 
Lessons 

تدريبات عىل االختبار الدوىلي 
IBT 

 الدروس: 
Lessons 

 

 المصادر: 
Resources 

 المصادر:  
Resources 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=AobZIPDnicw 
 

 المصادر: 
Resources 

https://www.youtub
e.com/watch?v=5JGY
AuOZkog 
 

 المصادر: 
Resources 

 المصادر:  
Resources 

 

 الواجبات: 
Homework 

 الواجبات:  
Homework 

 الواجبات:  
Homework 

 الواجبات:  
Homework 

وف يتم تكليف الطالب س
لمادة  STEMبمشروع الـ 

العلوم خالل هذا االسبوع 
على ان يتم التسليم في موعد 

 أقصاه
November 12  

تفاصيل المشروع ومعايير 
النجاح سوف توضح من قبل 
معلم المادة بالتفصيل خالل 

 الحصة الدراسية

 الواجبات: 
Homework 

 

الدراسات 
 االجتماعية

Social 
Studies 

 الدروس: 
Lessons 

ي وافتخر درس )يوم غي  التاريــــخ (صـ
 65_ 58وحدة إمارانر

 المصادر: 
Resources 

https://www.youtube.com/watch?v=HhtAKE_bE40  

 الواجبات: 
Homework 

 

بية األخالقية  الير
Moral 

Education 

 الدروس: 
Lessons 

 46_ 42وحدة أنا وعالمي درس)ماذا أعرف عن المكان الذي أنتمي إليه (صــ 

 المصادر: 
Resources 

https://www.youtube.com/watch?v=kPVD9F6KFy0  

 الواجبات: 
Homework 

 

 الدروس: 
Lessons 

Project  :الدروس 
Lessons 

Project  :الدروس 
Lessons 

Project  :الدروس 
Lessons 

 الدروس:  
Lessons 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AobZIPDnicw
https://www.youtube.com/watch?v=AobZIPDnicw
https://www.youtube.com/watch?v=AobZIPDnicw
https://www.youtube.com/watch?v=5JGYAuOZkog
https://www.youtube.com/watch?v=5JGYAuOZkog
https://www.youtube.com/watch?v=5JGYAuOZkog
https://www.youtube.com/watch?v=HhtAKE_bE40
https://www.youtube.com/watch?v=kPVD9F6KFy0
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التصميم 
 والتكنولوجيا
Design & 

Technology 

design using 
Makers Empire 
(EID - Ramadan  
decoration)    

design using 
Makers Empire 
(EID - Ramadan  
decoration)    

design using 
Makers Empire 
(EID - Ramadan 
decoration)    

 المصادر: 
Resources 

Makers Empire  :المصادر 
Resources 

Makers Empire  :المصادر 
Resources 

Makers Empire  :المصادر 
Resources 

 المصادر:  
Resources 

 

 الواجبات: 
Homework 

 الواجبات:  
Homework 

 الواجبات:  
Homework 

 الواجبات:  
Homework 

 الواجبات:  
Homework 

 

 اإلرشاد النفسي 
Counselling 

 الدروس: 
Lessons 

 الدروس:  
Lessons 

 الدروس:  
Lessons 

 الدروس:  
Lessons 

 الدروس:  
Lessons 

 

 المصادر: 
Resources 

 المصادر:  
Resources 

 المصادر:  
Resources 

 المصادر:  
Resources 

 المصادر:  
Resources 

 

 الواجبات: 
Homework 

 الواجبات:  
Homework 

 الواجبات:  
Homework 

 الواجبات:  
Homework 

 الواجبات:  
Homework 

 

 
 
 
 
 


