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 جـــدول الواجبـــات األســــبـوعـــيـة                      مدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة              

  26/ 10/ 2017إلــى        22/   10/ 2017لألســـبـوع مــن       ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ                         

 )الـــــصــف السادس )  أ

 
 الـــخـــمـيس األربــعــاء الــثــالثـاء االثـنــيــن األحــــد الـــمـــادة

 
 التربية اإلسالمية

 حفظ الحديث الشريف والمفردات
 49ص

 حل النشاط
 60أتامل وأستنتج ص

 حل النشاط
 65افكر وأطبق ص

  

 
 اللغـــة العربيــة

 تابع قصيدة مجد اإلمارات قصيدة مجد اإلمارات
اإلعراب األصلية في عالمات 

 الجملة االسمية
تابع عالمات اإلعراب 

 األصلية 
 تعبير عن األمانة

 
 اللغــة اإلنجلـيـزية

Bridge to Success 
Learner’s Book 

Unit 2 – Lessons 6 - 7 
Pages 28- 29 

Bridge to Success 
Activity Book 

Unit 2 – Lesson 6 - 
7 

Pages 24-25 

Bridge to Success 
Learner’s Book 

Unit 2 – Lesson 8 
Pages 30-31 

Bridge to 
Success 

Activity Book 
Unit 2 – Lesson 

8 - 9 
Pages 26-27 

Family & 
Friends 

Class Book 
Unit 3 

Lesson 7 
Pages 30-31 

 
 الـــريـاضيــات

 اختبار التقويم
تابع درس ترتيب الكسور 

 135واالعداد العشرية صـ
المئوية  تقدير النسب

 135صـ
تابع درس تقدير النسب 

 139المئوية صـ
 حصاد االسبوع

 
 الــعلـــوم

 138حل االسئلة ص  طرق فصل المخاليط 132انواع المخاليط ص العناصر والمركبات 126تحضير درس المادة ص

 
 اجتماعيات

 57حل خامسا ص

 قراءة فقرات احترام الراى االخر التربية األخالقية
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 138حل االسئلة ص  طرق فصل المخاليط 132انواع المخاليط ص العناصر والمركبات 126تحضير درس المادة ص

 
 اجتماعيات

 57حل خامسا ص

 قراءة فقرات احترام الراى االخر التربية األخالقية

 


