
مدرسة أكادیمیة یاس
Yas Academy School

(الفصل الدراسي الثاني األسبوع الحادي عشر)الصف السادس
Gr. 6- Term 2- Week11

If?:االسبوعسؤال you could travel anywhere in the world, where would it be? Why

المادة
الیوم

والتاریخ

اللغة العربیة
Arabic Language

التربیة اإلسالمیة
Islamic

Englishالریاضیات
Math

العلوم
Science

االجتماعیات
Social

اإلثنین
14/3/2022

القراءة : من نوادر العرب
الواجب : حل المھام على

منصة ألف

مراجعة عامة
منصة ألف

Revision
(Grammar &
Listening)

مراجعة الوحدة السادسة8الوحدةمراجعة
الطاقة واآلالت البسیطة

مراجعة عامة
"من خالل منصة ألف"

الثالثاء
15/3/2022

تابع القراءة : من نوادر
العرب

الواجب : حل المھام على
منصة ألف

مراجعة عامة
منصة ألف

Revision
(Reading &
Listening)

مراجعة الوحدة السادسة7الوحدةمراجعة
الطاقة واآلالت البسیطة

7الوحدةمراجعة
استكشاف الحیاة وتصنیف

الكائنات الحیة

األربعاء
16/3/2022

القراءة : نص معلوماتي :
وسائل الترفیھ بین الماضي

والحاضر
الواجب : حل المھام على

منصة ألف

مراجعة عامة
ألفمنصة

Revision
(Writing &
Listening)

7الوحدةمراجعة6الوحدةمراجعة
استكشاف الحیاة وتصنیف

الكائنات الحیة

مراجعة عامة
" ألفمنصةخاللمن "

الخمیس
17/3/2022

تابع القراءة : نص
معلوماتي : وسائل الترفیھ

بین الماضي والحاضر
الواجب : حل المھام على

منصة ألف

مراجعة عامة
منصة ألف

Revision
(Listening)

8الوحدةمراجعة5الوحدةمراجعة
بنیة الخلیة ووظیفتھا



الجمعة
18/3/2022

نص معلوماتي : قوة
الذكاء االجتماعي

الواجب : حل المھام
على منصة ألف

مراجعة عامة
منصة ألف

Revision
(Listening)

8الوحدةمراجعةمراجعة مھارات
بنیة الخلیة ووظیفتھا

Youالعلميتحصیلكمومعلوماتكمیزكيمحتوىمنفیھلماالتعلیموالتربیةوزارةموقعزیارةنرجو:الطالبأبناءنا are highly recommended to visit
www.moe.gov.ae

Value of theقیمة األسبوع : الشفافیة week:      Transparency

Infoلمراسلة اإلداره : @yas.academy - admin@yas.academy - principal@yas.academy

http://www.moe.gov.ae


المادة
الیوم

والتاریخ

اللغة العربیة
Arabic Language

التربیة اإلسالمیة
Islamic

Englishالریاضیات
Math

العلوم
Science

االجتماعیات
Social

اإلثنین
7/3/2022

شعر قصیدة " ابسمي
"

الواجب : حل المھام
على منصة ألف

درس غزوة بدر الكبرى
الواجب منصة ألف

Revision / Unit 7: مراجعة الوحدة السادسة
التعابیر العددیة

الواجب الواجب :
عمل خریطة ذھنیة أو شرح
و تلخیص الوحدة الخامسة

األعداد الصحیحة
.A4ورقة

بخط الید .
معلومات علمیة صحیحة .

وعرض واضح .

طبقات الغالف الجوي
310-309صفحةوالمائي

الواجب: حل أسئلة الدرس
ألفمنصةعلى119رقم

مراجعة الوحدة الرابعة
"اإلمارات ودول آسیا"

الواجب حل األنشطة
Alefبمنصة

الثالثاء
8/3/2022

تابع : شعر قصیدة "
ابسمي "

الواجب : حل المھام:
على منصة ألف

درس غزوة بدر الكبرى
الواجب منصة ألف

Revision / Unit 6السابعةالوحدةمراجعة:
المعادالت

الواجب : واجب الواجب :
عمل خریطة ذھنیة أو شرح
و تلخیص الوحدة السادسة

التعابیر .

الغالف الصخري صفحة
312-314

الواجب: حل أسئلة نھایة
317-316صفحةالدرس

األربعاء
9/3/2022

القراءة : من نوادر
جحا

الواجب : حل المھام
على منصة ألف

إمتحان نھایة الفصل
الدراسي الثاني  -
التربیة اإلسالمیة

Revision
Alef Platform

:السابعةالوحدةمراجعة
المعادالت

علىاألنشطةحل:الواجب
lms

دورة الماء صفحة
320-322

الواجب: حل أسئلة الدرس
ألفمنصةعلى124رقم

تابع مراجعة الوحدة
الرابعة "اإلمارات

ودول آسیا"
األنشطةحلالواجب

بمنصة Alef

الخمیس
10/3/2022

تابع : القراءة : من
نوادر جحا

الواجب : حل المھام
على منصة ألف

درس غزوة بدر الكبرى
الواجب منصة ألف

Revision
Alef Platform

مراجعة الوحدة الثامنة :
الدوال والمتباینات

الواجب : واجب الواجب :
عمل خریطة ذھنیة أو شرح

و تلخیص الوحدة السابعة
المعادالت .

التغیرات في الغالف الجوي
324-323صفحة

الواجب: حل أسئلة الدرس ر
ألفمنصةعلى125قم



الجمعة
11/3/2022

القراءة : من نوادر
العرب

الواجب : حل المھام
على منصة ألف

درس غزوة بدر الكبرى
الواجب منصة ألف

Revision
Writing

مراجعة الوحدة الثامنة :
الدوال والمتباینات

الواجب :أداء المھام على
على ألف

دورة الصخور صفحة
325-327

الواجب: حل أسئلة نھایة
331-330صفحةالدرس

إمتحان نھایة الفصل
الدراسي الثاني  -

الدراسات اإلجتماعیة

Youالعلميتحصیلھمومعلوماتكمیزكيمحتوىمنفیھلماالتعلیموالتربیةوزارةموقعزیارةنرجو:الطالبأبناءنا are highly recommended to visit www.moe.gov.ae

Value of theقیمة األسبوع : الشفافیة week:      Transparency

nfoلمراسلة اإلداره : @yas.academy - admin@yas.academy - principal@yas.academy

Homeworkواجب (H.W(

Testاختبار/ امتحان

Dictationإمالء

Solveحل أسئلة Problem

http://www.moe.gov.ae



