
 

 

 

 اليوم الخامس اليوم الرابع  اليوم الثالث اليوم الثاني  يوم األولال 

English 
Bridge to Success ,Unit 
(10):(  reading   )  
Learner’s Book pg : 151 

Unit (10):(  Listening   )  
Learner’s Book pg : 152 
& 153 

Unit (11 ) : Animals and 
where they live. 
Learner’s Book pg : 157 
& 158 

Learner’s Book pg : 159 Dictation  
 

 Activity book pg ( 126 ) Activity book pg ( 127 ) Activity book pg ( 129 ) Activity book pg ( 130 ) Dictation selected واجب
by the teacher 

Support 
Students 

Activity book pg ( 126 ) Activity book pg ( 127 ) Activity book pg ( 129 ) Activity book pg ( 130 ) Dictation selected 
by the teacher 

 المطلع على المستوى االحداثي  تغيرات االبعاد  الرياضيات
تمارين على المضلع علال المستوى 

 االحداثي 

 مساحة االشكال المركبة مساحة االشكال المركبة 

 13 /11،12 رقم 719ص 1،2 رقم 717ص  ********** 1،2،3 رقم  705ص  1،2 رقم 697ص  واجب

Support 
Students 

  1،2 رقم  705ص     1 رقم 697ص 
  11،12 رقم 719ص 1 رقم 717ص  ***************

 حامي العقل إعراب أسلوب العطف الغزالة السمراء الغزالة السمراء الغزالة السمراء اللغة العربية

 تلخيص القصة األولى - واجب
 

 أكمل 80 ص3س

الخارطة الذهنية للصراع 
 واألحداث

 تلخيص القصة الثانية  -
 

أكمل الخارطة المفاهيمية لما  إعراب أسلوب العطف

 88يحدث في الدماغ ص

Support 
Students 

التدرب على قراءة الفقرة 
 األولى من القصة الثانية  

كتابة الفقرة األولى من 
 القصة األولى

تكوين جملة متضمنة  كتابة فقرة من القصة الثانية-
 أسلوب العطف

التدرب على قراءة سطرين 
 من الفقرة األولى

 العلوم
  البنات

 تمارين كتاب النشاط موارد الطاقة غير المتجددة  مصادر الطاقة  نظرية االنفجار العظيم المجرات 

   390 ص  389ص  379ص  375مهارات ص 

Support 
Students 

 تمارين كتاب النشاط 390 ص  389ص  379ص  375مهارات ص 

التربية 
 اإلسالمية

أن يقرأ الحديث الشريف قراءة :اختيار الجليس 
 سليمة معبرة 

 أن يشرح مفردات الحديث الشريف

ان يميز بين الصاحب :اختيار الجليس 
 الصالح و الصاحب السيئ

أن يعبر عن أهمية اختيار األصدقاء في 

ابين أثر الصديق في شخصية :اختيار الجليس 
 اإلنسان و أخالقه

ان يؤيد مواقف مجالسة أهل الخير و أعارض 

 السادس اخلطة األسبوعية للصف

 27/04/2018 إلى يوم الخميس 22/04/2018للفترة من يوم األحد 



 مواقف مجالسة أهل الخير .حياة المسلم 

 92-90ص:انشطة الطالب  89 -88أحدد و أناقش ص  87-86أحدد وأبين ص  واجب

Support 
Students 

 90ص:انشطة الطالب   88أحدد و أناقش ص  86أحدد وأبين ص 

الدراسات 
 االجتماعية

  اليابان 

Support 
Students 

  اليابان

 

 

 


