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What I am learning this week 

 

 
 

 

Day 
Subject 

 األحد

Sunday 
 االثنين

Monday 
 الثالثاء

Tuesday 
 األربعاء

Wednesday 

لخميسا  

Thursday 

 اللغة اإلنجليزية

English 

 
The lost city 
Listening & Reading 
LB. page ( 140 - 141 ) 
AB. Page ( 110 ) 

 
Past and present 
Changing time 
Listening 
LB. page ( 133 ) 
AB. Page ( 104 ) 
 

 

 
Comparative & 
superlative  
Grammar  
AB. Page ( 103 ) 

 
Regular & irregular verbs 
Grammar  
LB. page ( 134 ) 
AB. Page ( 104 ) 

 
The lost city 
Listening & Reading 
LB. page ( 140 - 141 ) 
AB. Page ( 110 ) ( 5C ) 
Comparative & 
superlative  
Grammar  
AB. Page ( 103 ) ( 5E ) 

Activity book 
page(107) 

AB. Page ( 104 ) Ex: 
( 2 ) 

Write a short 
paragraph to compare 
between our lives in 
the past and present. 

 Activity book page(107) 

 الرياضيات

Math 
 

قسمة كسر الوحدة علي االعداد 
 الكلية
707ص   

االعداد قسمة كسر الوحدة علي 
 الكلية
707ص   

 استقصاء حل المسائل
713ص   

 المراجعة الذاتية للوحدة التاسعة مراجعه عامة 
719ص   

 
711ص   
  3الي  1من 

 
712ص  
  5الي  3من 

 

 
716ص   
  8الي  6من 

 
 

  

 
721ص   
  20الي 19من 

 اللغة العربية

Arabic 
 

اإلعرابية ومواضع  ات الحرك الخبر في جملة كان انواع تكملة درس كان واخواتها  مراجعة درس كان وأخواتها
 استخدامها

  212قصيدة أحالم الطفولة صفحة

تكليف حل االسئلة المرفوعة 
 على كالس روم

حل األسئلة المرفوعة على كالس 

 روم
عدد ثالث جمل يكون فيها الخبر 

مفرد وثالث يكون فيها الخبر 
جملة وثالث يكون فيها الخبر 

 شبه جملة

حفظ ستة أبيات من قصيدة أحالم 
 الطفولة 

 تحليل المفردات والتراكيب اللغوية 

 العلوم

Science 
 

  401-400الشغل والطاقة صفحة 

القوه  –المفردات الجديدة :الشغل   
403-402الشغل والطاقة صفحة    

المفردات الجديدة :طاقة الوضع وطاقة 
 الحركة 

404الشغل والطاقة صفحة   

المفردات الجديدة :الطاقة 
 المغناطيسية 

. 406واجبحل األسئلة  صفحة  ....................................................................  ........................................... .............................................

... 

Grade 
 5 الصف

From 
 من

29/03/2020 
To 
 إلى 

02/04/2020 

http://www.alshoruq.ae/


Islamic& Quran& 

اإلسالمية والتالوةالتربية   

 (121 -110الهجرة إلى المدينة  ص ) الدرس الخامس :

 أن يبين الطالب أسباب هجرة المسلمين إلى المدينة المنورة 
 أن يوضح الطالب أهمية األخذ باألسباب مع التوكل على هللا تعالى 

 (121 -110الهجرة إلى المدينة  ص ) الدرس الخامس :

 أن يعبر عن أهمية التعاون واألمانة في نجاح األعمال 
أن يستنتج الطالب الدروس والعبر من هجرة الرسول )صلى 

 هللا عليه وسلم( والمسلمين 
 

 

  118 -114حل ص الواجب:  113-110حل النشاط الوارد في الكتاب المدرسي صالواجب: 

ةالدراسات االجتماعي  

Social studies 

األخالقية واألخالق الحميدة وحدة الشخصية  

60_ 56ما الصفات التي تجعلنا نعتبر اإلنسان صالحاً صـــ  

 المفاهيم الجديدة)المهارت الذهنية_المهارات الحسية_المهارات العملية(

 

  

 التصميم و التكنولوجيا

D & T 

Revision  
+ 
Program using KEIRO software 
 

Aims: 
Program engine using visual programming language. 
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