Weekly Plan Form
Week Period
6
Grade
Arabs
Academic Year
2017-2018
Term
2
From 14-01-2018 To 18-01-2018
Note: This is the work that we will cover during the week. Work that is not completed will be continued later.
English Subjects (Common for Arab & Non-Arab Students)
Subject
English
Period
Class Work
Home Work
1
Unit 4 AB pg. 40
Unit 4 LB pg. 50 - ex 1, 2 $ 3
2
Unit 4 AB pg. 41 - ex 3
Unit 4 LB pg. 51 - ex 5
3
Unit 4 AB pg. 41 - ex 4
Unit 4 LB pg. 51 + AB pg. 41 - ex 5
4
--Unit 4 LB pg. 52 - ex 2
5
Unit 4 LB pg. 52 - ex 3
--6
Creative writing - Film Review
---7
Moral Education – Pillar - Character and Morality
Prepare for Spelling test Unit 4 on Sunday
Topic - Equality, Justice as fairness
Remarks (if any): 1. Kindly remember that LB stands for learner’s book and AB for activity book.

Spelling list is available: http://www.alansarschool.net/pages/dept-eng4-8.html
Subject
Mathematics
Period
Class Work
Home Work
1
Ch (5) Ratio TB pg 101+102
TB pg 102 (Q2)
2
Ch (5) Ratio TB pg 103+104
WB pg 95
3
Ch (5) Ratio TB pg 105+106
WB pg 96
4
Ch (5) Ratio TB pg 107 + WB pg 98
WB pg 97
5
Ch (5) Ratio TB pg 108 + WB pg 99
WB pg 100
6
Ch (5) Ratio WB pg 101
WB pg 102
Remarks (if any):
➢ Bring your all stationary (pen, pencil, ruler, rubber, colors).
➢ Bring your textbook, workbook and notebook DAILY.
Subject
Science
Period
Class Work
Home Work
1
Unit 4: Plant parts
Unit 4: Plant parts
Text book 4.1 part1 pg.no.42-43
Text book 4.1 part1 pg.no.42-43
2
Text book 4.1 part2 pg.no.44-45
Text book 4.1 part2 pg.no.44-45
3
Activity book 4.1
Activity book 4.1
4
Solving workbook
Solving workbook
Remarks (if any):
Reminder: students should be trained to practice writing the science terms correctly without spelling mistakes
as marks for the mistakes in their spelling will be deducted in their quizzes and exams
Subject
Computer
Period
Class Work
Home Work
1
The evolution of computers (Page 3-4)
Read page 3-4
2
Introduction of GW-Basic
-------------------------Remarks (if any):
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اخلطة األسبوعية
العام الدراسي

2018 - 2017

للصف

الفصل الدراسي

السادس

الفرتة

الثاين

من

14-01-2018

إىل

18-01-2018

املواد الوزارية للطالب العرب

مالحظة :يف حال عدم استكمال األعمال املقررة هلذا األسبوع ألي طارئ  ،سيتم استكماهلا يف األسبوع الذي يليه.
الرتبية اإلسالمية (للطالب العرب)

املادة

الواجبات املنزلية

احلصة

الدروس املعطاة واألعمال الصفية

1

شرح درس الصرب واليقني سورة السجدة ( ) 30 – 23

2

تتمة الشرح

3

تتمة الشرح  +حل األنشطة

حفظ اآلايت الكرمية

مالحظات (إن وجدت(:
القرآن الكرمي (للطالب العرب)

املادة
احلصة

الواجبات املنزلية

الدروس املعطاة واألعمال الصفية
تالوة من سورة النجم

1

اآلايت () 62-45
تالوة من سورة النجم

2

حفظ من سورة النجم

اآلايت () 62-45

اآلايت () 62-45

تسميع من سورة النجم

3

مراجعة اآلايت .

اآلايت () 62-45

مالحظات (إن وجدت):
اللغة العربية (للطالب العرب)

املادة
احلصة

الدروس املعطاة واألعمال الصفية

1

قراءة نص " تلوث البيئة " صـ 121

2

حل تدريبات " أمني معجمي " رقم  2 ، 1صـ 122

3

تتمة حل التدريبات " أفكر "  3 ، 2 ، 1صـ 123

4

تتمة حل التدريبات " أتذوق " صـ 124

5

تتمة حل التدريبات " أبعد من النص " صـ 125

6

حصة القراءة " مشروع اقرأ " .

الواجبات املنزلية

حفظ األبيات 9-1
عمل مطوية تتحدث عن اجلوائز واألومسة اليت حصل عليها الشيخ زايد – رمحه

هللا -

مالحظات (إن وجدت):
الدراسات االجتماعية (للطالب العرب)

املادة
احلصة
1

الواجبات املنزلية

الدروس املعطاة واألعمال الصفية
التعليم يف عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان

اوال  :ضروري عمل ملف اإلجناز:

ص14

فهرس ملف إجنازالطالب :
نبذة تعريفية عن الطالب .جدول احلصص اليومي .هواييت وابداعايت.أوراق العمل .مشاركايت يف األنشطة املخلفة .-مالحظات ويل األمر .
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اثنيا  :تقارير عن كل درس إنشرح من
صفحة واحدة بوربوينت فقط ويوضع يف
ملف اإلجناز :
مالحظات (إن وجدت):
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