الرؤية :المساهمة في بناء جيل واع متميز خلقا ً وعلماً،وطني االنتماء عالمي التفكير.

Vision: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century
skills, seeking excellence through supreme educational system.

ِر َسا َل ُت َنـــا :نحن في مدرسة الشروق نؤمن بأن جميع األفراد قادرون على تحقيق إمكاناتهم في بيئة آمنة
ودامجة لجميع فئات الطلبة ،تقدر قيمة الطالب وتشجعه .ومن خالل التنوع في استراتيجيات التدريس
وتفريد التعلم ،نستطيع تحفيز الطلبة ليصبحوا أفرا ًدا مسؤولين ومنتجين ،يتقبلون ويتكيفون مع متطلبات
المواطنة العالمية.

Mission: At APS we believe that all individuals can fulfil their potential in an inclusive and
safe environment in which each student is valued and encouraged. Through diversity of
instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive,
and adaptive to global citizenship.

الخطة االسبوعية – Weekly Plan
الصف – :Grade
م
.No

السادس – 6
المادة الدراسية
Subject

.1

اللغة العربية
Language Arabic

.2

الدراسات اإلسالمية
Islamic Studies

.3

اللغة االنجليزية
English Language

.4

الرياضيات
Mathematics

االسبوع – :Week

من – :From

10

المحتوى الذي سيتم تغطيته خالل هذا األسبوع
Content to be covered
-

المفعول المطلق
تطبيق على مهارة التحدث.
تطبيق على مهارة االستماع.
تطبيق على مهارة الكتابة

سنقوم هذا األسبوع بدراسة الموضوعات اآلتية :
 آداب المسجد الحياة في المدينة -سجود السهو وسجود التالوة

31.10.2021

الواجبات المدرسية
Homework’s

إلى – :To

04.11.2021

تاريخ تسليم الواجبات المدرسية
Submission Date

حل تدريبات الكتاب المدرسي لدرس المفعول
المطلق في صفحات مختارة وفق ما يتم شرحه
بالحصة.

4/11/2021

يوم األحد الموافق 31/10/2021م
-

يرفع الطالب فيديو تالوة آيات درس
صفات المؤمنين وجزاؤهم.
كما يقوم الطالب بحل أوراق العمل
المرسلة عبر جوجل كالس روم ولصقها
بالدفتر.

-
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Reading - Unit 3
Speaking and Listening Practice
Vocabulary
تحويل وحدات القياس
قسمة األعداد الكلية على كسور
قسمة الكسور
قسمة األعداد الكسرية

2nd assessment on Thursday [Unseen
Reading
Comprehension
with
]questions
اختبار قصير  2يوم األربعاء الموافق
2021-11-3ف (قسمة األعداد العشرية على أعداد
كلية/قسمة األعداد العشرية على أعداد
عشرية/تقدير ناتج ضرب الكسور/ضرب الكسور
واألعداد الكلية/ضرب الكسورضرب األعداد
الكسرية)

آخر موعد إلنجاز الواجبات على منصة LMS
الخميس 4/11/2021
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الرؤية :المساهمة في بناء جيل واع متميز خلقا ً وعلماً،وطني االنتماء عالمي التفكير.
ِر َسا َل ُت َنـــا :نحن في مدرسة الشروق نؤمن بأن جميع األفراد قادرون على تحقيق إمكاناتهم في بيئة آمنة
ودامجة لجميع فئات الطلبة ،تقدر قيمة الطالب وتشجعه .ومن خالل التنوع في استراتيجيات التدريس
وتفريد التعلم ،نستطيع تحفيز الطلبة ليصبحوا أفرا ًدا مسؤولين ومنتجين ،يتقبلون ويتكيفون مع متطلبات
المواطنة العالمية.

.5

العلوم
Science

.6

الدراسات االجتماعية
Social Studies

الخريطة
واألطالس والموسوعات

.7

التربية األخالقية
Moral Education

العقبات أمام الصحة الجيدة والحصول على مساعدة

.8

التصميم والتكنولوجيا
Design & Technology

.9

اإلرشاد النفسي
Counselling

.10

مالحظات إضافية
Additional remarks
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Vision: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century
skills, seeking excellence through supreme educational system.
Mission: At APS we believe that all individuals can fulfil their potential in an inclusive and
safe environment in which each student is valued and encouraged. Through diversity of
instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive,
and adaptive to global citizenship.

المواد وتغيراتها  +خواص المحاليل

حل أسئلة درس المواد وخواصها صفحة 125

يوم الخميس 2021-11-4

من خالل برنامج padlet

يوم الخميس 2021-11-4

Data and analysis
outcome:
identify multiple data encoding schemes
keyword:
encoding , data collection

checkpoint 2

بناء على توجيهات الشيخ محمد بن راشد
حفظه هللا سيتم رفع العلم الساعة الحادية
عشر يوم األربعاء الموافق الثالث من نوفمبر
لذلك نرجو منكم ارسال أعالم صغيره مع
الطالب وارتداء المالبس الوطنية وكل عام
ودولة االمارات وحكامها وشعبها بألف خير..
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