الرؤية :المساهمة في بناء جيل واع متميز خلقا ً وعلماً،وطني االنتماء عالمي التفكير.

Vision: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century
skills, seeking excellence through supreme educational system.

ِر َسا َل ُت َنـــا :نحن في مدرسة الشروق نؤمن بأن جميع األفراد قادرون على تحقيق إمكاناتهم في بيئة آمنة
ودامجة لجميع فئات الطلبة ،تقدر قيمة الطالب وتشجعه .ومن خالل التنوع في استراتيجيات التدريس
وتفريد التعلم ،نستطيع تحفيز الطلبة ليصبحوا أفرا ًدا مسؤولين ومنتجين ،يتقبلون ويتكيفون مع متطلبات
المواطنة العالمية.

Mission: At APS we believe that all individuals can fulfil their potential in an inclusive and
safe environment in which each student is valued and encouraged. Through diversity of
instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive,
and adaptive to global citizenship.

الخطة االسبوعية – Weekly Plan
الصف – :Grade
م
.No

الخامس – 5

االسبوع – :Week

10

المادة الدراسية
Subject

المحتوى الذي سيتم تغطيته خالل هذا األسبوع
Content to be covered

.1

اللغة العربية
Language Arabic

نشيد عشق االمارات :يحدد المتعلم الفكرة الرئيسة
واألفكار الجزئية.
يفسر المفردات الجديدة بالنص.

.2

الدراسات اإلسالمية
Islamic Studies

.3

اللغة االنجليزية
English Language

.4

الرياضيات
Mathematics

نص استماع :ازرع جميال
يحلل المتعلم المادة المسموعة.

من – :From

31.10.2021

الواجبات المدرسية
Homework’s

إلى – :To

04.11.2021

تاريخ تسليم الواجبات المدرسية
Submission Date

واجب صفحة  64في كتاب النشاط
ملحوظة :االهتمام بالقراءة على منصة
(أقرأ بالعربية)
لتنمية مهارة القراءة والفهم واالستيعاب .كما أن
عقب القراءة سيجرى اختبار لالنتقال من مستوى
لمستوى.

نحو :كان وأخواتها .يتعرف على كان وأخواتها
ويعرب اسمها وخبرها إعرابا صحيحا.
يستخدم كان وأخواتها في كتابته بشكل صحيح.
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الوحدة الثانية
الدرس الثالث :اإليمان باليوم اآلخر
الدرس الرابع :صالة الجماعة
Reading - Unit 3
grammar revision
Speaking and Listening practice
ضرب االعداد العشرية في القوي األسية للعدد 10
قسمة االعداد العشرية علي القوى األسية للعدد 10
خواص الضرب
تقدير نواتج القسمة

متابعة حل أسئلة الكتاب درس اإلحسان إلى الناس
منصة ألف حل درس اإليمان باليوم اآلخر

الخميس 4/11/2021

2nd
assessment
on
Thursday
[Grammar:
Present
Perfect
+
]Vocabulary: Unit 3 Lesson 1 and 2
اختبار قصير  2يوم األربعاء الموافق 3/11/2021
الوحدة الخامسة  :تقدير ضرب االعداد العشرية -
ضرب عدد عشري في عدد كلي  -ضرب االعداد
العشرية

آخر موعد إلنجاز الواجبات على منصة LMS
الخميس 4/11/2021
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الرؤية :المساهمة في بناء جيل واع متميز خلقا ً وعلماً،وطني االنتماء عالمي التفكير.

Vision: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century
skills, seeking excellence through supreme educational system.

ِر َسا َل ُت َنـــا :نحن في مدرسة الشروق نؤمن بأن جميع األفراد قادرون على تحقيق إمكاناتهم في بيئة آمنة
ودامجة لجميع فئات الطلبة ،تقدر قيمة الطالب وتشجعه .ومن خالل التنوع في استراتيجيات التدريس
وتفريد التعلم ،نستطيع تحفيز الطلبة ليصبحوا أفرا ًدا مسؤولين ومنتجين ،يتقبلون ويتكيفون مع متطلبات
المواطنة العالمية.

.5

العلوم
Science

.6

الدراسات االجتماعية
Social Studies

درس مواكب المجد أوالً ( يوم الشهيد)
درس مواكب المجد ثانيا ً (عاصفة الحزم )

.7

التربية األخالقية
Moral Education

الوحدة الثانية  :تحمل مسؤولية الذات واآلخرين
الدرس الثالث ( ألتزم بمساعدة اآلخرين )

.8

التصميم والتكنولوجيا
Design & Technology

.9

اإلرشاد النفسي
Counselling

.10

مالحظات إضافية
Additional remarks
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Mission: At APS we believe that all individuals can fulfil their potential in an inclusive and
safe environment in which each student is valued and encouraged. Through diversity of
instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive,
and adaptive to global citizenship.

تدفق الطاقة في النظم البيئية  +العالقات في النظم البيئية

حل أسئلة الدرس صفحة 170

الواجب صفحة 91

الخميس 4/11/2021

Complete the fourth unit:
)(Data & Analysis
)Unit 5: (Project
)SB(117-129
)AB(101-110

بناء على توجيهات الشيخ محمد بن راشد
حفظه هللا سيتم رفع العلم الساعة الحادية
عشر يوم األربعاء الموافق الثالث من نوفمبر
لذلك نرجو منكم ارسال أعالم صغيره مع
الطالب وارتداء المالبس الوطنية وكل عام
ودولة االمارات وحكامها وشعبها بألف خير..
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