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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 

* Unit (4) 
lesson ( 1 )      
the UAE Weather           
LB page ( 51 ) 
AB page ( 40 ) 

* Lesson (2) 
listening & Vocabulary 
LB page ( 52 ) 

Reading 
Hurricane terror 
AB page ( 41 ) 

 Lesson ( 9 )  Story 
Why ostrich can’t fly 
Page ( 60 ) 

* humid – rainy – sunny – 
mild – snowy – cold – hot 
lightning – thunder – dry 
– hurricane – flood –  
sand storm 
* humid – rainy – sunny – 
mild – snowy – cold – hot 
lightning – thunder – dry 
– hurricane – flood –  
sand storm 

   Study for dictation  AB page ( 48 )  

بناتالرياضيات    

Math 
 

تقدير ناتج ضرب االعداد 
  303ص  العشرية

استخدام النماذج في عملية 
309ص  الضرب   

ضرب االعداد العشرية في 
315ص االعداد الكلية   

النماذج لضرب االعداد استخدام 
321ص  العشرية  

 .I B T  تدريبات

H.W. 
308ص   

H.W. 
314ص   

H.W. 
320ص   

H.W. 
326ص   

H.W. 

بنينالرياضيات    

Math 

ضرب االعداد العشرية في 
-315االعداد الكلية ص   

ضرب االعداد العشرية في 
-315االعداد الكلية من ص 

320 

ضرب االعداد العشرية من ص 
327-332  

-327االعداد العشرية من ص  ضرب
332 

ضرب االعداد العشرية في القوة 
 335االسية للعدد عشرة من ص 

340الى ص   

1-2-رقم )  319واجب ص 
3)  

(4-7رقم ) 319واجب مص  (1-6رقم )  331واجب ص   (12- 7رقم ) 332واجب ص   (1-6رقم ) 339واجب ص    

 اللغة العربية

Arabic 
 

التدريب على كتابة نص إقناعي 
 230)أهمية الرياضة( صفحة 

 كتاب الطالب 
شرح خطوات ومعايير النص 

 اإلقناعي

النص اإلقناعي تحليل ألهم  
 العناصر والمكونات 

األدلة والدعائم المستخدمة 
 بالنص 

 

إجراء اختبار االستماع لنهاية 
 الفصل الدراسي األول

الفصل إجراء اختبار الكتابة لنهاية 
 الدراسي األول

التدريب على االختبار الدولي   
IBT 

كتاب النشاط  69صفحة 
 السؤال األول 

كتابة نص اقناعي من اختيار 
 71الطالب صفحة 

التدريب على معاير الكتابة من الكتاب  ال يحتاج إلعداد بالبيت
 المدرسي

 

بنين  العلوم   

Science 
 

 213+212الموارد الطبيعية ص
المفاهيم الجديدة : الموارد الطبيعية والموارد 

 غير المتجددة 

 215+214الموارد الطبيعية ص
 المفاهيم الجديدة :الموارد المتجددة

         217+216الموارد الطبيعية 
المفاهيم الجديدة :الموارد المتجددة 

 مصادر الطاقة  

الموارد الطبيعية 
218+219+220 

المفاهيم الجديدة:الوقود 
 األحفوري 

 الطاقة البديلة 

Grade 
 5 الصف

From 
 من

10 /11/2019 
To 
 إلى 

14/11/2019 

http://www.alshoruq.ae/


 ..................................... 215ص2سؤال  ........................................................ 213ص1سؤال 

   بنات العلوم

Science 

 

 174درس العالقات في النظم البيئية ص 
 –المحدد يتعرف الطالب على العامل 

الموطن  –الوضع الوظيفي  –الطاقةاالستيعابية 
 التطفل ( -التعايش -البيئي ر

 

186درس التكيف والبقاء على قيد الحياة صفحة   
 

التلون  –التمويه  –يتعرف الطالب على التكيف 
المحاكاة ( –التشابه للحماية  –للحماية   

 10روع ) مطوية ( :مشواجب  تابع درس التكيف و البقاء على قيد الحياة 
 درجات 

 التسليم يوم الخميس
عنوان المطوية : السالسل و 

 الشبكات الغذائية 
الرجاء مراعاة ما يلي عند 

 تصميم المطوية 
 : ربط موضوع الموطوية1

 بالواقع 
: ربط موضوع المطوية 2

 بالمواد األخرى 
: المحتوى العلمي للمطوية و 3

 دقته 
: االبتكار و اإلبداع في تصميم 4

 المطوية  
 

 184واجب صفحة   

Islamic& Quran& 

 التربية اإلسالمية والتالوة

 الوحدة الثانية : الدرس الثالث
 90إلى صـ 86صالة الجماعة من صـ

 شروط صالة الجماعة وحكمها وعلى من تجب وفضائلها

 95إلى صـ 90صالة الجماعة من صـ
 صالة المسبوقو الجماعةبين صالة الفرق 

 97إلى صـ95تكملة إجابة أنشطة الدرس من صـ
 في المسرح +أداء صالة الجماعة 

   

ةالدراسات االجتماعي  

Social studies 

  الوحدة الثانية ) روح االتحاد (الحصة األولى ::بنات 
                               87إلى صفحة  84الدرس ) مواكب المجد  ( دعم أسر الشهداء من صفحة 

عاصفة الحزم ( –المصطلحات )خدمة الوطن   
 مهارة ) حل المشكالت(

77الى ص 70: الوحدة روح االتحاد : درس الثاني : انجازات االتحاد  من ص بنين    

الحصة الثانية : الدرس مواكب المجد: بنات   
مراجعة على الدرس   

الجزيرة ( -المصطلحات ) الخليج العربي   
 مهارة حل المشكالت 

 79بنين : الوحدة الثانية : روح االتحاد : درس الثالث مواكب المجد من ص
82الى ص   

H.W.    ورقة عمل H.W.  ورقة عمل 

 التربية األخالقية

Moral Education 

  74إلى صفحة  69تابع درس ) بيئتي مسؤوليتي ( من صفحة  –الوحدة الثانية : تحمل مسؤولية الذات واآلخرين 
المسؤولية (  –المصطلحات ) البيئة     
القيمة )  الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة(    

 

 التصميم و التكنولوجيا

D & T 

Final ministerial exam. 
Unit 3,4 ( focus on keywords ). 
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