
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

 

الملف الخطة األسبوعية للصف السادس األسبوع األول لمدرسة الشعلة الخاصة

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
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إعداد جيل متعلم يساهم في تقدم دولة اإلمارات  : رؤيتنا 
 ةكرائد ملشروع نهضة عربية شامل

رتقاء تفعيل دور املدرسة كمؤسسة اجتماعية شاملة تعمل على اإل : رسالتنا
 املواطنة واملسؤولية واملبادرةبمستوى األداء التربوي والتعليمي وغرس قيم 

عجمان  -  مدرسة الشعلة الخاصة  
 .  الم

 سادس ال الصف:   (07- 01-2022إلى   03-01- 2022من )  2022/ 2021 ( 1)األسبوع  الثاني الخطة األسبوعية / الفصل الدراسي 

 اليوم          
 الجمعة  الخميس  األربعاء الثالثاء اإلثنين  المادة   

ورقة عمل عالجية على النص   سردي النص عالجية على الورقة عمل  العربيةاللغة 
   المعلوماتي

ورقة عمل عالجية على مهارات  
 النحو  و البالغة 

 النصوص من حولنا 
 ) أغراض النصوص (  

 النصوص من حولنا  استكمال 
 ) تطبيقات على أغراض النصوص ( 

  وني  إلكتر واجب    وني  إلكترواجب  الواجبات 

Course book 

Revision  

Reading comprehension 

skills 

Unit 6  

Lesson 1 

Famous explorers  

Reading Skill  

Vocabulary 

Revision    

Grammar &  

Vocabulary 

Revision  

Reading comprehension 

skills 

Revision  

Reading comprehension 

skills 

Workbook      

Homework  Interactive worksheet   
Writing a paragraph “a 
trip you have made” 

عداد الصحيحة والتمثيل  األ مراجعة مهارات  مراجعة مهارات  الرياضيات
 البياني  

 القيمة المطلقة   القيمة المطلقة  

 ورقة عمل الكترونية     ورقة عمل الكترونية     ورقة عمل الكترونية  الواجبات 

 الدرس االول )اشكال الطاقة (  مراجعة مهارات الفصل االول  مراجعة مهارات الفصل االول  علوم

 528  -524ص 

 الدرس االول )اشكال الطاقة ( 

 530-  529ص

 الدرس االول )اشكال الطاقة ( 

 534-531ص 

  530, 528ص 6, 5,  4سؤال   526ص  3, 2,  1سؤال   الواجبات 
 

 

 

 

 

 الدرس الثالث في األسبوع الدرس الثاني في األسبوع  األسبوعالدرس األول في  املادة 

شرح درس الصبر واليقيناستكمال          شرح درس الصبر واليقين التربية اإلسالمية  حل األنشطة وتسميع اآليات     

  واجب إلكتروني   ات الواجب

السنع االماراتى )محاور اداب   االجتماعيات 
 )قارة اسيا )بشريا )اسيا )طبيعياقارة  الضيافة 

  حل ورقة عمل االلكترونية    الواجبات 

Design Technology Cyber Safety Cyber Safety Cyber Safety 


