اخلطة األسبوعية للصف سادس
للفترة من يوم األحد  2018/05/13إلى يوم الخميس 2018/05/17

English

واجب
Support
Students
الرٌاضٌات
واجب
Support
Students
اللغة العربٌة
واجب

Support
Students
العلوم

الٌوم األول
Bridge to Success
(,Unit (12):
) Listening
Learner’s Book pg. :
171
( Activity book pg.
) 141

تمارٌن على مساحة سطح الهرم

الٌوم الثانً
Unit (12):( Reading
: Egyptian
)Pyramids
Learner’s Book pg. :
173
( Activity book pg.
( Activity book pg.
) 143
) 142

تابع ساحة سطح الهرم

ص  782رقم 2.3

ص  783رقم 3.4.6

ص  782رقم .2

ص  783رقم .3

ضمائر النصب المتصلة
اكتب ضمائر النصب المتصلة
أصحاب الهمم أكمل ضمائر
النصب المتصلة هً :ك
المخاطب– ها.........ي .........نا
.................

اهمٌة الهواء والمٌاه

ضمائر النصب المتصلة
كتابة فقرة – حل س - 3
ص119
أصحاب الهمم – كتابة
جملة فيها ضمير متصل

ادارة موارد الهواء والمٌاه
ص 421

Support
Students

الٌوم الرابع
الٌوم الثالث
Writing Booklet ( a Unit (11 ) : Grammar
)paragraph about ( past simple tense
life in the past ) Learner’s Book pg. :
174

ص 423

المتوسط الحسابً

الٌوم الخامس
Unit (11 ) : Listening
)( Life in the past
Learner’s Book pg. :
176
( Activity book pg.
) 144

تابع المتوسط الحسابً

تمارٌن على المتوسط الحسابً

ص  808رقم 1

ص  809رقم 2.3

ص  810رقم 5

ص  808رقم 1

ص  809رقم 2.3

ص  810رقم 5

التسامح
قراءة الدرس
أصحاب الهمم :التدرب على
قراءة الفقرة األولى

تمارٌن الكتاب

التسامح
أ-حل أنشطة الكتاب
أصحاب الهمم :التدرب
على قراءة فقرة واإلجابة
عن أسئلة بورقة العمل

الجماعة االحٌائٌة
ص 427

التسامح
أ -أبعد من النص ص 125
أصحاب الهمم :التدرب على
قراءة فقرة واإلجابة عن
أسئلة بورقة العمل

كتاب النشاط تمارٌن

التربٌة
اإلسالمٌة

بيئتي أمانة :ان يوضح مفهوم البيئة .
ان يستنتج أهمية مكونات البيئة لالنسان .

واجب

أحدد وأبين ص 116- 115

Support
Students
الدراسات
االجتماعٌة
Support
Students

مقارنة المدرسة للتنوع الثقافً

بيئتي أمانة  :ان يذكر سبل العناية بالثروة
بيئتي أمانة :أبين ضوابط االسالم في
النباتية و الحيوانية .
الحفاظ على البيئة .
أن أوضح كيفية الحد من االسراف في الماء ان يعبر عن مسؤوليته في المحافظة على موارد
وطني االمارات
انشطة الطالب :ص 125- 122
أحدد و أناقش ص 120- 118

