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الخطة األسبوعية للصف:الخامس (ج) من  1122/22/21إلى 1122/22/21
المادة

اللغة العربية

التربية
اإلسالمية

اللغة
اإلنجليزية

اليوم
األحد

ص  63كتاب النشاط

األثنين

ضمائر الرفع المتصلة

الثالثاء

ضمائر الرفع المتصلة

األربعاء

كتاب النشاط ص 26

الخميس

الهمزة المتوسطة

كتاب النشاط ص 24 +22

األولى

سورة التكوير

الثانية

تفسير المفردات والمعنى اإلجمالي
لآليات
حل أنشطة الدرس

نسخ الصورة على الدفتر +
حفظ
واجب أفكر وأعبر ص 71

الثالثة
األحد

)Unit4 L.B (lesson7

األثنين
الثالثاء

Unit4 L.B (lesson8) + Activity
book
Unit4 L.B (lesson9) + Dictation

األربعاء

)Unit4 L.B (lesson10

الخميس

)Unit4 L.B (lesson 11 +12

كتاب النشاط ص 24

Bring the worksheet
)H.W (A.B p.45
Study the dictation
)H.W (A.B p.47

األثنين

استقصاء حل المسائل (استراتيجية
التقدير أو االجابة الدقيقة)

صفحة 643

الثالثاء

نشاط عملي (جمع األعداد العشرية
باستخدام مكعبات نظام العد العشري )
نشاط عملي ( جمع األعداد العشرية
باستخدام النماذج)
جمع األعداد العشرية

الخميس

األثنين
الثالثاء

تتمة العالقات في النظم البيئية
تتمة العالقات في النظم البيئية

األربعاء

تتمة العالقات في النظم البيئية

الخميس
األولي
الثانية

حل األسئلة ومراجعة الدرس
درس الدستور
اختبار قصير صفحة ( 31إلى )33
يوم االثنين 11/16
الخدمة الوطنية

األحد

الثالثة

Write sentences using the
following sentences on
your copy book :
– Fantastic – terrifying
building – protect – tricked
– quickly.

)H.W (A.B p.51

األحد

خواص الجمع
نشاط عملي (طرح األعداد العشرية
باستخدام مكعبات نظام العد العشري )
العالقات في النظم البيئية

سيتم عمل امتحان
محادثة يوم اإلثنين عن
أبرز المعالم السياحية
في دولة اإلمارات
العربية المتحدة

أثري خبراتي ص 73

تقدير المجاميع والفروق

األربعاء

الدراسات
االجتماعية

ص 63كتاب النشاط

صفحة 616- 612

الرياضيات

العلوم

المقرراألسبوعي

تكاليف الطالب

المالحظات

اختبار قصير لمادة الرياضيات
يوم األحد 11/14
من صفخة  441إلى صفحة 484

صفحة 648
صفحة 662
صفحة 623-663
صفحة 623 – 624
صفحة 642

اختبار قصير درسين
البناء الضوئي  +تدفق
الطاقة في النظم البيئية

مالحظة:
إختبارات
األربعاء 22/21مادة التصميم
والتكنولوجيا

الخميس  22/21مادة التربية
الرياضية

الواجب صفحة 42

صفحة 43
مشرفة القسم :

آالء اسماعيل حامد

