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الخطة األسبوعية للصف:الخامس (ب) من  7112/11/19إلى 7112/11/72
المادة

اللغة العربية

اليوم

المقرراألسبوعي

األحد

الهمزة المتوسطة (إمالء )
حل في كتاب النشاط صفحة 44
إمالء خارجي صفحة  44كتاب النشاط

األثنين
الثالثاء

مراجعة لما سبق

الثانية

االحداث التى تحدث يوم القيامة

تسميع الحديث الشريف

الثالثة

حكمة هللا وعدله

أثرى خبراتي

الخميس
األولى

اللغة
اإلنجليزية

حفظ النشيد غيبا

األحد

األثنين

)Unit5 L.B (lesson3

)H.W (L.B p.69
)H.W (A.B p.53

الثالثاء

)Unit5 L.B (lesson 4+5

)H.W (A.B p.55+54

األربعاء

)Unit5 L.B (lesson6

)H.W (A.B p.56+57

الخميس
األحد

Listening exam
نشاط عملي(طرح األعداد العشرية
باستخدام النماذج)
طرح األعداد العشرية

الثالثاء

تقدير ناتج ضرب العداد الكلية واألعداد
العشرية
نشاط عملي (استخدام النماذج في
الضرب)

األربعاء

ضرب األعداد الكلية في األعداد
العشرية
نشاط عملي(استخدام النماذج لضرب
األعداد العشرية)
ضرب األعداد العشرية
تتمة التكيف والبقاء على قيد الحياة

الرياضيات

الخميس

األحد
األثنين

الدراسات
االجتماعية

كتابة نص معلوماتي كتاب
النشاط صفحة 44

)Unit5 L.B (lesson1

األثنين

العلوم

كتاب الطالب صفحة 44

الكتابة (السياحة الداخلية في اإلمارات )
كتاب الطالب صفحة 644
االستماع إلى مواضيع الطالبات
وتصويبها
نشيد (يا إمارات المحبة ) كتاب الطالب
صفحة 644
االيمان باليوم اآلخر

األربعاء

التربية
اإلسالمية

تكاليف الطالب

الثالثاء

تتمة التكيف والبقاء على قيد الحياة
وحل األسئلة
حل األسئلة ومراجعة الوحدة

األربعاء

الموارد الطبيعية

الخميس

تتمة الموارد البيئية

األولي

قانون حقوق الطفل

الثانية
الثالثة

يوم الشهيد
دعم اسر الشهداء

المالحظات

Bring your project (L.B
p. 67 choose one of
)them

صفحة 043
صفحة 044-044

Speaking exam will be
done during the next two
weeks, so please let the
students be ready and
practice speaking.

اختبار رياضيات األحد  66/64من
صفحة  030إلى صفحة 006

صفحة 084-080
صفحة 043-084
صفحة 044-044
صفحة 434-436
صفحة 438-434
واجب ص 198الملخص
البصري
واجب ص 201+204

امتحان قصير درسين البناء
الضوئي  +تدفق الطاقة في
النظم البيئية
استكمال الدرس في األسبوع
القادم
صفحة 84
صفحة 84 - 88
مشرفة القسم :

آالء اسماعيل حامد

