
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

الملف الخطة األسبوعية للصف السادس النخبة األسبوع الخامس لمدرسة األصايل

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ الصف السادس ⇦ المدارس ⇦ الفصل الثاني

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف السادس

روابط مواد الصف السادس على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف السادس والمادة المدارس في الفصل الثاني

الخطة االسبوعية (االسبوع 12) 1

الخطة األسبوعية للصف السادس األسبوع األول لمدرسة الشعلة
الخاصة

2

الخطة األسبوعية للصف السادس األسبوع الرابع لمدرسة الشعلة
الخاصة

3

الخطة األسبوعية للصف السادس العام األسبوع الخامس لمدرسة
األصايل

4
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Al Asayel School األصايلمدرسة
3نطاق  4مجلس

Weekly Plan GR   (    6   ) للصفاألسبوعيةالخطة

Elite   

Term 2الثانيالدراسيالفصل

Week   (  5 ) األسبوع

.عالميرياديمعرفيلمجتمعابتكاريتعليم:رؤيتنا



Weekly Plan for grade 6 4/2/2022إىل 31/1/2021   :التاري    خ                     (6)للصفاألسبوعيةالخطة

Smart Plat Forms

يالتعلممنصات الذك 
المفعلة

Friday 

الجمعة
4/2/2022

Thursday

الخميس
3/2/2022

Wednesday

األربعاء
2/2/2022

Tuesday

الثالثاء
1/2/2022

Monday

ي اإلثني  
31/1/2022

Day & Subjects

lms

Teams

الهدايةسبيل (1- 14
الدرسعنوان

Lesson Title

Islamic 

Studies

الدراسات
اإلسالمية

مجودةتالوةالكريمةاآلياتتتلو-
املفرداتمعانيتفسر

الكريمةلآلياتاالجمالياملعنىتبين
األمور فيوالتدبرالتفكرعدمعاقبةتستنتج

التعلممخرجات Learning 

Outcomes

يوجدال :الدرسعنوان-الذاتيالتعلم
يوجدالlms :تنفيذهالمطلوبالنشاط

اإلثرائيةاألنشطة
Support Activities

LMS

 (معلوماتينص )البحريصديقنا

 (نحو )المطلقالمفعول
الدرسعنوان

Lesson Title

Arabic

العربيةاللغة

دُ ئيس ة َالفِّكرَ ُحد ِّ َالرَّ لنَّص ِّ نَ لِّ اللَِّمِّ األدلَّةَِّالتَّفاصيلَِّخِّ مةَِّو  المَ الد اعِّ َِِّو  ةَِّلعلوما ريح  منِّيَّةَِّالصَّ الض ِّ  .و 

رَُ َِِّتف س ِّ لما َِِّالك  لحا ط  المص  ةَِّو  د  َفيالوارِّ لعلوماتِّيَّةَ نُصوص   .م 

.كتاباتهافيوتوظفهالمطلقالمفلعولعلىتتلعرف

التعلممخرجات Learning 

Outcomes

:الدرسعنوان-الذاتيالتعلم

الذكيالتعلممنصةفيالمدرجةاألنشطة:تنفيذهالمطلوبالنشاط
(كريمةأخالق +الكريمالقرآنمنآيات )الجمعةيومأولتكوينيختبارا

اإلثرائيةاألنشطة
Support Activities

.عالميرياديمعرفيلمجتمعابتكاريتعليم:رؤيتنا



Weekly Plan for grade 6 4/2/2022إىل 31/1/2021   :التاري    خ                     (6)للصفاألسبوعيةالخطة

Smart Plat Forms

يالتعلممنصات الذك 
المفعلة

Friday 

الجمعة
4/2/2022

Thursday

الخميس
3/2/2022

Wednesday

األربعاء
2/2/2022

Tuesday

الثالثاء
1/2/2022

Monday

ي اإلثني  
31/1/2022

Day & Subjects

TEAMS 

LMS 

األولالتكوينياالختبار الدرسعنوان
Lesson  Title

Social 

Studies

الدراسات
االجتماعية

الدروسفيالتعلمناتجأثرقياس التعلممخرجات
Learning Outcomes

الكتابأنشطةحل :الذاتيالتعلم
:تنفيذهالمطلوبالنشاط

اإلثرائيةاألنشطة
Support Activities

.عالميرياديمعرفيلمجتمعابتكاريتعليم:رؤيتنا



Weekly Plan for grade 6 4/2/2022إىل 31/1/2021   :التاري    خ
للصفاألسبوعيةالخطة

(6)                    
Smart Plat Forms

يالتعلممنصات الذك 
المفعلة

Friday 

الجمعة
4/2/2022

Thursday

الخميس
3/2/2022

Wednesday

األربعاء
2/2/2022

Tuesday

الثالثاء
1/2/2022

Monday

ي اإلثني  
31/1/2022

Day & Subjects

Myon, Blooket, 

Quizziz

Community
C-D-E

الدرسعنوان
Lesson  Title

English 

language

االنجليزيةاللغة

lexis, functional language, grammar,
reading, writing, speaking, listening

التعلممخرجات
Learning 

Outcomes

Coursebook activities.

اإلثرائيةاألنشطة
Support 

Activities

Reveal

LMS

Nearpod

Whiteboard.fi

Khaoot

Blooket

Module 6: Equations and inequalities
الدرسعنوان

Lesson  Title

Mathematics

الرياضيات

THURSDAY: Pop 

Quiz ( week 4 

lessons)

6.3 Continue with one 

step subtraction 

equations

6.3 One step 

subtraction equations

6.2 One step 

addition 

equations

6.1 Use 

substitution to 

solve one step 

equations

التعلممخرجات
Learning 

Outcomes

Real life questions. اإلثرائيةاألنشطة
Support 

Activities

.عالميرياديمعرفيلمجتمعابتكاريتعليم:رؤيتنا



Weekly Plan for grade 6 4/2/2022إىل 31/1/2021   :التاري    خ
للصفاألسبوعيةالخطة

(6)                    
Smart Plat Forms

يالتعلممنصات الذك 
المفعلة

Friday 
الجمعة

4/2/2022

Thursday
الخميس

3/2/2022

Wednesday

األربعاء
2/2/2022

Tuesday

الثالثاء
1/2/2022

Monday

ي اإلثني  
31/1/2022

Day & Subjects

Inspire Science t

extbook, LMS, P

owerPoints, Nea

rpod, Quizziz

Module 3: Understanding Matter
الدرسعنوان

Lesson Title

Science

العلوم

3.4 Thermal Energy Conductivity
Understand how the type of matter affects the change in temperature of a substance
Describe what other properties affect thermal energy transfer
4.1 Classification and States of Matter
Understand what gives each state of matter its unique properties
Describe the energy of particles in each state of matter

التعلممخرجات
Learning 

Outcomes

To complete critical thinking three-dimensional questions اإلثرائيةاألنشطة
Support 

Activities

LMS

Activity Book

Student Book

Unit 3: Robots and Embedded Systems
الدرسعنوان

Lesson Title

Design & 

Technolog

y

التصميم
والتكنولوجيا

3.1. Examine digital inputs and outputs in an embedded system.

3.2. Outline the features that robots have in common with living systems.

3.3. Examine the use of actuators in controlling robots.

3.4. Examine the use of controlling devices.

3.5. Investigate the appropriate use of sensors for a specific system.

3.6. Demonstrate how machines uses data to carry out a task

التعلممخرجات
Learning 

Outcomes

Self Learning : Wednesday : Activities in LMS         اإلثرائيةاألنشطة
Support 

Activitiesعالميرياديمعرفيلمجتمعابتكاريتعليم:رؤيتنا.



Weekly Plan for grade 6 4/2/2022إىل 31/1/2021   :التاري    خ
للصفاألسبوعيةالخطة

(6)                    
Smart Plat Forms

يالتعلممنصات الذك 
المفعلة

Friday 
الجمعة

4/2/2022

Thursday
الخميس

3/2/2022

Wednesday

األربعاء
2/2/2022

Tuesday

الثالثاء
1/2/2022

Monday

ي اإلثني  
31/1/2022

Day & Subjects

LMS

Microsoft 
teams

الصورةوراءما الدرسعنوان
Lesson Title

Visual 

Arts

الفنون
البرصية
ةوالتطبيقي

الموضوعيغيروالفنالبنائيوالفنالفوقيوالفنالتطبيقيةالفنونبينالعالقةعلىيتعرفأن
التعلممخرجات

Learning 

Outcomes

LMS
Microsoft 

teams

اللحنيةالصوتيةالمسافاتعزف 1
الدرسعنوان

Lesson Title
Musical 

Arts 

الفنون
السمعية

● تناغميةأولحنيةصوتيةمسافاتعزف
● الموسيقيااليقاعتتبع

التعلممخرجات
Learning 

Outcomes

LMS
Microsoft 

teams

ATHLETICS RELAY RACE 
الدرسعنوان

Lesson Title
PE

بية التر
 LMS LESSON 1 &2 QUIZالرياضية

اإلثرائيةاألنشطة
Support 

Activities

.عالميرياديمعرفيلمجتمعابتكاريتعليم:رؤيتنا



األسبوعيةاالختباراتجدول  Al Asayel School Tests schedule

Day – اليوم
Friday 
الجمعة

4/2/2022

Thursday
الخميس

3/2/2022

Wednesday

األربعاء
2/2/2022

Tuesday

الثالثاء
1/2/2022

Monday

ي اإلثني  
31/1/2022

Subject Mathالمادة Science االجتماعيةالدراسات

Classesالصفوف 6A 6A Aسادس

التعلمنواتج
والدروسلالختبار

Learning 

outcome and 

lesson

( week 4 lessons)
Thermal Energy 
(pages 48-61)

درس +آسياقارةدرس
من )الهندجمهورية

 36صفحةإىل 17صفحة

) 

.عالميرياديمعرفيلمجتمعابتكاريتعليم:رؤيتنا



األسبوعيةالواجبات Al Asayel School Homework

Day – اليوم
Friday 
الجمعة

4/2/2022

Thursday
الخميس

3/2/2022

Wednesday

األربعاء
2/2/2022

Tuesday

الثالثاء
1/2/2022

Monday

ي اإلثني  
31/1/2022

 Subjectالمادة

Classesالصفوف

 Subjectالمادة

Classesالصفوف

ةاألسبوعيالواجبات

.عالميرياديمعرفيلمجتمعابتكاريتعليم:رؤيتنا













https://t.me/alasayelschool

Telegram  المدرسة
العامتلجرام

للمدرسة

الصفتلجرام
الخامس

الصفتلجرام
السادس

الصفتلجرام
السابع

الثامنالصفتلجرام
https://t.me/Gr8alasayel2022

https://t.me/Gr5alasayel2022
https://t.me/Gr7alasayel2022

https://t.me/Gr6AlAsayel2022


