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subjectDay Class Work Home Work Smart Gate & Platform Assignment 

Islamic
Sunday

 ة سورة النازعاتلمكت
 02 صــ)اتفكر وأقارن ( 

 
 نشاط على البوابة حفظ سورة النازعات

Monday 

Tuesday

Wednesday

Thursday

 

Arabic

Sunday

  5+1خامس
 االحد استكمال النص التطبيقي 
) جنى ( من االثنين الى االربعاء 

درس أحوال خبر جملة كان 
وأخواتها الخميس درس الهمزة 

 المتوسطة على الياء
 0+6خامس

استكمال قصة " ورقة الحياة"، 
 والنص التطبيقي " جنى"

  5+1خامس
االحد نسخ الفقرة 

من كتاب األولى 
على  41النشاط صـ

الدفتر الثالثاء واجب 
من كتاب  10صـ

النشاط الخميس 
من كتاب  11واجب صـ

 النشاط

 5+1خامس
االثنين منصة نهلة وناهل في 

 حصة التعلم الذاتي
الثالثاء والخميس منصة 

 مدرسة
  0+6خامس

استخدام منصة ألف ومنصة 
مدرسة + مراجعة بوابة التعلم 

 الذكي وحل األنشطة 

 

Monday 

Tuesday

Wednesday

Thursday

 

Moral Education 

درس التغير واالستمراريه  الغوص 
 على اللؤلؤ

 

 
  على البوابه حل االنشطه

Social Studies
 درس المحميات الطبيعيه

 64صـ فى بالدى
 على البوابه حل االنشطه حل انشطة الكتاب

 

Maths 
Sunday االحد واالثنين جمع الكسور

 المتشابهة الوحدة الثامنة
الثالثاء واالربعاء  درس  555 صـ

  564 صـطرح الكسور المتشابهة 
الخميس المراجعة وحل التمارين 

لتعلم الذاتي على البوابة ودرس ا
 الذكية

واجب االحد واالثنين 
 551ــفي الكتاب ص

 40و  46رقم 
 

/ / 

Monday 

Tuesday

Wednesday

Thursday

 
Science

Sunday

يوم االحد واالثنين مراجعة الوحدة 
التغيرات الكيميائية والفيزيائية  6

 450 صــ
الثالثاء واالربعاء والخميس درس 

 466 صــالحركة 

 يوم األحد
 450 صــحل االسئلة 

 462 ــوص

تفعيل واجب على يوم الثالثاء 
الساعة بوابة التعلم الذكي 

 الخامسة
 

Monday 

Tuesday

Wednesday

Thursday

Design Technology 
Advanced programming  

(Kodu program ( 

 

Notes 
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English Planning DAY 
unit 8 lesson 5 LB p118 Sunday

AB p 92 H.W

contest Smart Gate & Platform 

/ Assignment 

unit 8 lesson 6 LBp119 
 Dictation (sore throat _ cold _ cough _ fever_ an earache_ a headache_ 
 a stomachache _ blocked nose _ no energy _ sick _ tired _ diabetes _  

genetic _ adults_ overweight) 

Monday 

/ H.W

/ Smart Gate & Platform 

/ Assignment 

unit 8 lesson 7 LB p121 Tuesday

AB p 95 H.W

contest Smart Gate & Platform 

/ Assignment 

reading  Wednesday 

read the pearl diver story (from page 6 to page 10) H.W

/ Smart Gate & Platform 

/ Assignment 

revision Thursday 

/ H.W

/ Smart Gate & Platform 

/ Assignment 

 

 

 
 

 عزيزتي الطالبة
 

أبداً  تقومي ال

بتقديم معلومات 
سرية أو كلمات 
المرور الخاصة 

 


