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English 

“Bridge to success “book     
Unit               7  

Learner’s book page 105 
HW.Activity book page  81  

 
 

“Bridge to success “book 
Unit7 

Learner’s book page 106-

107 
HW.Activity book page82 

+ Read the text   (Learner’s 
book page107) 

 

“Bridge to success “book 
Unit7 

Learner’s book page 108 
HW.Activity book page84  
 

“Bridge to success “book 
Unit7 

Extended Writing 
  

Dictation:    
I am from the UAE. 
I live with my parents in 
Dubai. 
I love playing computer 
games with my brother. 
I have got a lot of friends at 
my school .I am good at 
science and English. 
- 
& 
Cat4   practice 

Support 
Students 

“Bridge to success “book  
Unit               7  

Learner’s book page 105 
 

  “Bridge to success “book  
Unit7 
Learner’s book page 106 

“Bridge to success “book  
Unit7 

Learner’s book page108   
 

“Bridge to success “book  
Writing 

 
 

Parents – computer games 
Friends -  science  

طشح  انكغىس غيش  الرياضيات

 انًزشبثهخ 
 رقذيش انًجبييغ وانفشوق اعزقصبء حم انًغبئم 

اعزخذاو انًُبرج في جًغ 

 االػذاد انكغشيخ
 جًغ االػذاد انكغشيخ

Support 
Students 

  ركًهخ انذسط طشح كغىس يزشبثهخ ركًهخ انذسط  جًغ كغىس يزشبثهخ

 اللغة العربية
 االَزصبس ػهً انخجم

  /121كزبة انطبنت ص 

 االَزصبس ػهً انخجم

 125كزبة انطبنت ص 

 42كزبة انُشبط ص 

 كبٌ وأخىارهب 

  130كزبة انطبنت ص 

 45كزبة انُشبط ص 

 كبٌ وأخىارهب 

  130كزبة انطبنت ص 

 45كزبة انُشبط ص 

إيالء انهًضح انًزىعطخ ػهً 

 انيبء

Support 
Students 

 يقشأ انفقشح انًحذدح

كهًبد انصؼجخ ويجحث ػُهب في ليحذد ا

 انًؼجى

 يقشأ انفقشح انًحذدح

يحذد انكهًبد انصؼجخ ويجحث ػُهب في 

 انًؼجى 

 يزؼشف ػبئهخ األفؼبل انُبعخخ

 يحذد أسكبٌ انجًهخ

 يزؼشف ػبئهخ األفؼبل انُبعخخ

 يحذد أسكبٌ انجًهخ

 يحذد انكهًبد انزي ثهب هًضح يزىعطخ 

 يٍ خالل وسقخ ػًم يُبعجخ نهًغزىي

 العلوم
 انىحذح انغبثؼخ اعزخذاو انقىي 

 انذسط االول انحشكخ 

 ركًهخ انذسط 

 (واجت حم اعئهخ انذسط )

حم اعئهخ انذسط ورًهيذ 

 نذسط انقىي وانحشكخ

اخزجبس قصيش نذسط االحًبض 

 وانقىاػذ وااليالح 

 رًبسيٍ ػهً االخزجبساد انذونيخ

يالحظخ اسجى يزبثؼخ كزبة 

 دنيم االَشطخ انًخزجشيخ 

 

Support 
Students  

انزؼشف ػهً انقىاَيٍ انشيبضيخ 

نهغشػخ وانزغبسع وكًيخ 

 انحشكخ

 

 ورًهيذ نذسط انقىي وانحشكخ ركًهخ انذسط
اخزجبس قصيش نذسط االحًبض 

 وانقىاػذ وااليالح
 رًبسيٍ ػهً االخزجبساد انذونيخ

 اخلطة األسبوعية للصف اخلامس األساسي
 2/2018/ 22 إنً يىو انخًيظ 2/2018/ 18نهفزشح يٍ يىو األحذ



 

 التربية االسالمية
-156يُبقشخ دسط فبطًخ ثُذ ػجذ انًهك صفحخ 

157 

 158واجت صفحخ 

 162-159ركًهخ انذسط صفحخ 

  165-163انىاجت صفحخ 

 18-15عىسح انُبصػبد انجضء انثبَي صفحخ 

 14-1االيبد 

 19واجت صفحخ 

 

Support 
Students 

 يززكش يؼهىيبد ػٍ فبطًخ ثُذ ػجذ انًهك رحضش اعًبء نهًشأح انفبػهخ في ثُبء انًجزًغ  
 كزبثخ االيبد ػهً انذفزش 

  14-1االيبد يٍ 

الدراسات 
 االجتماعية

 

  67 الي ص60لمحميات الطبيعية في بالدي من صا
 ارجو عمل وسيله عن عن اي قيمه من قيم عام زايد 

 االستدامه بالدرجات .االحترام .بناء االنسان . الحكمة 

 

Support 
Students 

 
عرض صور عن المحميات 

 

  التربية األخالقية
 درس مجتمعات وظروف متنوعه

 ة بيئة ريفيةارجو ارسال صور عن بيئات المجتمع المختلفه بيئة صحراويه بيئة حضري

Support 
Students 

 درس مجتمعات وظروف متنوعه

 

 

 


