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 الخامس اليوم  الرابع اليوم الثالث اليوم  الثاني اليوم األول يومال 

English 

Unit1, lesson7 
(reading ) LB: 

Homework: AB: p.12                             

LB: Unit 1, lesson 8  
(writing) 

                             

 LB: UNIT 1 Lesson 9 
(reading) 

 
Homework: AB:writing 
p.13 
Study for dictation                              

 LB : lesson 10 
 

Homework: AB: p.12 
Dictation words of the 
unit to be selected by 
the teacher                             

 LB:  unit 1 lesson 11 
Write about your home  

 

Support 
Students 

Ac book: activity 1&2 
  

 

LB unit 1 lesson 8 
describe a picture  

AB :P.13 
Types of homes 

 Types only (3) 

 
Draw your home 

 

 واالعداد الكلية االعداد ترتيب  العشرية االعداد مقارنة الرياضيات

 العشرية
 درس التحليل الى العوامل  الوحدة في امتحان  المسائل حل استقصاء

 

Support Students درس التحليل الى العوامل الوحدة في امتحان  عشرية كسور ترتيب الدرس تكملة الكسور مقارنة 

النّص الرديف " هل تريد أْن     العربية اللغة

تكتب يومياتك " قراءة ومناقشة 

 وتفسير مفرداته .النّص 

الواجب :  كتابة جزء من مذكرات 

 الشيخ زايد 

 

 تكتب أنْ  تريد هل"  الرديف النّص

 الّنص ومناقشة قراءة"  يومياتك

 تلخيص خطوات كتابة المذكرات 

الواجب : كتابة نموذج من 

   مذّكراته اليوميّة 

في  بالنّصحل األسئلة المتعلقة  

 18 – 17كتاب النشاط صفحات 

– 19   

 إمالء 

المهارة " همزة الوصل وهمزة 

صفحة  في الكتاب محددالقطع " 

74   

أنواع الخبر في الجملة االسمية    

كتاب  20الواجب : صفحة 

 الّنشاط 

Support 
Students 

 
 
 
 

 من القصة  66قراءة الصفحة 

واحدة من حدث يقوم كتابة جملة 

 به الطالب بشكل يومي .

  

  

من كتاب  الثّالثحل التّدريب  

  17النشاط صفحة 
من صفحة  إمالء : جمل بسيطة

74  

 أنواع الخبر      

 كتابة خمس جمل اسمية بسيطة 

  
 

 األساسي الخامس للصف األسبوعية الخطة
 2018/ 9/ 27إلى يوم الخميس   2018/ 239 /للفترة من يوم 



 

 

 
 
 

 العلوم

الوحدة الثّانية : اآلباء واألبناء 

 األول : التّكاثر درس ال
 حل أسئلة الّدرس  التّكاثر درس متابعة التّكاثر متابعة درس  

 اختبار قصير بدرس التكاثر

 درسالواجب : حل أسئلة ال

Support Students  

 الّدرس أسئلة حل التّكاثر درس متابعة تّكاثرال درس متابعة  التّكاثردرس 

 اختبار قصير بدرس التكاثر

 

 

 

 

 االسالمية التربية
 " حديث شريف "رس أحب العمل الى هللا د

 قراءة وتفسير مفردات الحديث الشريف 

  35 – 34وأفكر ص  –أحلل 

 

 "  شريف حديث" أحب العمل الى هللا  درس

 

 استنتج ثمرات المداومة على العمل الصالح 

 ح توضيح االسباب المعينة على المداومة على العمل الصال

  36اقرأ واستنتج ص   

 تسميع الحديث الّشريف  

  41- 40حل أنشطة الطالب ص 

  

Support Students 
 شريف حديث" أحب العمل الى هللا  درس  بيان المعنى اإلجمالي للحديث  

  

 تسميع الحديث 

 الدراسات
 االجتماعية

 ( الّشعبي موروثنا)   درس ( الّشعبي موروثنا)   درس

Support Students ( الّشعبي موروثنا)   درس ( الّشعبي موروثنا)   درس 

 احترام وجهات الّنظر     درس  األخالقية التربية

Support 
Students 

 درس احترام وجهات الّنظر 

 


