
 

 

 

 ليوم الخامسا ليوم الرابع ا يوم الثالثال ليوم الثاني ا يوم األولال 

English p.116 Course book  
Is it good for you  

p.117 Course book p.118  Course book 
Be at your best  

Writing a paragraph Cat 4 practice 

 واجب
Work book p .97 

Work book p .98 Work book p .99   
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Work book p .97 
Work book p .98 Work book p .99  Cat 4 practice 

 حل المتباينات بالجمع و الطرح الرياضيات
و تابع حل المتباينات بالجمع 

 الطرح
حل المتباينات المكونه من  حل المتباينات بالضرب والفسمة

 خطوتين
حل المتباينات المكونه من تابع 

 خطوتين

 15-11رقم  155ص  4-5رقم  157ص  55-50رقم  105ص  11-15رقم  105ص  7-4رقم  105ص  واجب

Support 
Students 

 15رقم  105ص  6-4رقم  105ص 
 11رقم  155ص  5رقم  157ص  50رقم  105ص 

      اللغة العربية

) اإلغراض البالغية ألسلوب   ) من هدية النبوة (  ) من هدية النبوة ( ) من هدي النبوة (  واجب
 األمر (

 ) اإلغراض البالغية ألسلوب األمر ( 

Support 
Students 

) اإلغراض البالغية ألسلوب   ) من هدية النبوة (  ) من هدية النبوة ( ) من هدي النبوة ( 
 األمر (

 ) اإلغراض البالغية ألسلوب األمر ( 

 CAT 4تدريب علي امتحان  حل أسئلة الوحدة تكاثر الحيوانات ونموها التفاعل مع الحيوانات األخر أنواع السلوكيات العلوم

 دراسة الوحدة الثامنه دراسة الوحدة الثامنه دراسة الوحدة الثامنه دراسة الوحدة الثامنه دراسة الوحدة الثامنه واجب
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 دراسة الوحدة الثامنه دراسة الوحدة الثامنه دراسة الوحدة الثامنه دراسة الوحدة الثامنه دراسة الوحدة الثامنه

لتربية ا
 اإلسالمية

 تابع العمل عبادة وحضارة العمل عبادة وحضارة التفكر في اإلسالم

 14أضع بصمتي  – 14أنشطة الطالب ص 15أتوقع ص  64و أضع بصمتي  64الطالب ص أنشطة واجب
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 14أضع بصمتي  – 14أنشطة الطالب ص 15أتوقع ص  64و أضع بصمتي  64أنشطة الطالب ص

الدراسات 
 االجتماعية

  الخصائص البشرية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 السابع اخلطة األسبوعية للصف

 22/20/2018إلى يوم الخميس  18/20/2018للفترة من يوم األحد
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  الخصائص البشرية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

التربية 
 األخالقية
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