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subjectDay Class Work Home Work 
Smart Gate & Platform 

Assignment 

Islamic
Sunday

مة سبيل الهداية كدرس ت
 36صــ)أتعاون وأنقد ( 

 حفظ  سورة الملك 
 (4-41) 

 نشاط على البوابة

Monday 

Tuesday

Wednesday

Thursday

 

Arabic

Sunday3+5+1سادس 
 السيرة الغيرة ، والنص 

 المعلوماتي أصدقاء وأعداد
 ال نراهم  

  7سادس
درس قيمة العلم + نحو ضمائر 

 الرفع المتصلة 

 7سادس
 401صـ 7حل النشاط 

  3+5+1سادس
 حل األنشطة على البوابة

 7سادس
على تسميع القصيدة 

 البوابة

 

Monday 

Tuesday

Wednesday

Thursday

 

Moral Education 

 عداد المعارض   درس
 00 ـص

  حل االنشطه على البوابه 

Social Studiesحل االنشطه على البوابه حل انشطة الكتاب     71درس موروث بالدى  ص 

 

Maths 

Sunday5+1 سادس   
_التعابير 7درساالثنين +االحد

 4رس دالثالثاء+االربعاء  المتكافئة(
يوم  _المعادالت(7_الوحدة 

_كتابة معادالت  0 درسالخميس 

 الجمع وحلها
 االحد درس الخواص7+3سادس

االثنين والثالثاء درس خاصية 
التوزيــــع االربعاء والخميس درس 

 التعابير المكافئة 

 7+3سادس
 174االحد تمارين ص

االثنين والثالثاء تمرين 
 115صـ

االربعاء والخميس تمرين 
 115صـ

 5+1سادس
يوم االحد واجب علي البوابة  

يوم الثالثاء واجب علي 
البوابة  يوم الخميس واجب 

 علي البوابة 
 7+3سادس

االحدتفعيل نشاط قبلي 
 ومناقشة

االثنين والثالثاءتفعيل نشاط 
 تفاعلي واستطالع رأي 

االربعاء والخميس تفعيل 
 نشاط قبلي ومناقشة

 يرجى5+1سادس
حل المناقشات 

كل   ىالموجودة عل
درس علي البوابة 

وارفاق صور 
االنشطة علي مقرر 

 البوابة
 7+3سادس 

حل نشاط 
على  4)تدريب

 البوابة(

Monday 

Tuesday

Wednesday

Thursday

 
Science

Sunday3+5+1سادس 
 7يوم االحد مراجعة الوحدة 

 052صــ اةاستكشاف الحي
الخميس درس الى االثنين من  

 057 صــالخاليا والحياة 
 7سادس

 بنية الخلية ووظيفتها 
 051: الخاليا والحياة ص 4درس 

 3+5+1سادس
حل اسئلة الدرس يوم االربعاء 

 031 صـ الخاليا والحياة
 وتصوير الحل على المقرر

 7سادس
 031ص  4حل أسئلة الدرس 

حل واجب حصة التعلم 
 3الي  5الذاتي يوم األحد من 

 عن درس استكشاف الحياة

تفعيل واجب 3+5+1سادس
على منصة التعلم الذكي يوم 

 5االحد الساعة 

Monday 

Tuesday

Wednesday

Thursday

Design Technology MIT app inventor 

 

Notes 
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English Planning DAY 
(4) unit 8 lesson 4 LB.p118 // (5+6+7)  Unit 8 L 1 communication LBP 115 Sunday

/ H.W

(5+6+7) Platforms Lms Smart Gate & Platform 

/ Assignment 

(4) revision // (5+6+7) L2 different ways to communicate p116 Monday 

(5+6+7) AB P 93+94 H.W

(4) contest Smart Gate & Platform 

/ Assignment 

(4) unit 8 lesson 5 LB.p119 + Dictation ( revision unit 2 words) 
 (5+6+7) L3 what are you saying? P 117 

Tuesday

/ H.W

(5+6+7)  Platform liveworksheets Smart Gate & Platform 

/ Assignment 

(4)unit 8 lesson 6 LB.p 120  
 (5+6+7) L4 good or bad news P 11 

Dictation (crazy about_good at- keen on- interested in- logo_ 
 space traveller _ scientist _looking for ) 

Wednesday 

(4) AB.p99 H.W

/ Smart Gate & Platform 

/ Assignment 

(4) unit 8 lesson 7LB.p122 // (5+6+7)   L5 what are you doing tomorrow P 119 Thursday 

/ H.W

(4)lms activity + contest // (5+6+7) AB p97 Smart Gate & Platform 

/ Assignment 

 

 

 
 

 عزيزتي الطالبة
 

أبداً  تقومي ال

 


