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الخطة األسبوعية للصف:الخامس (أ) من  7112/11/5إلى 7112/11/9
المادة

اليوم
األحد

اللغة العربية

األثنين

شرح مفردات الدرس الجديدة كتاب
الطالب ص 021
اكمال قراءة الدرس

الثالثاء

صفحة  01من كتاب النشاط

األربعاء

صفحة  02من كتاب النشاط

الخميس

اعطاء درس (بيتنا القديم ) كتاب
النشاط
دعوة أهل الطائف

األولى

التربية
اإلسالمية

اللغة
اإلنجليزية

الرياضيات

العلوم

الدراسات
االجتماعية

المقرراألسبوعي

الثانية

أفكر وأكتب و أحدد

الثالثة

أنشطة الطالب

تكاليف الطالب
توظيف جمل جديدة

حل صفحة 00

حل صفحة 40
واجب :أتعاون وأستنتج ص
60
حفظ دعاء الرسول صلى هللا
عليه وسلم ص 58
أثري خبراتي ص 62

األحد

)Unit 4 L.B (lesson1

Bring the worksheet

األثنين

)Unit 4 L.B (lesson2

Study the quiz

الثالثاء
األربعاء

)(Vocabulary quiz
)+ unit 4 L.B (lesson3
)Unit 4 L.B (lesson 4

)H.W (A.B p.41

الخميس

)Unit 4 L.B (lesson5

األحد

تفسير الباقي +اختبار قصير

األثنين

األربعاء

حل مسائل استقصاء +تقديرنواتج
القسمة
التقسيم باستخدام مكعبات نظام العد
العشري
القسمة على عدد مكون من رقمين

الخميس

تعديل نواتج القسمة

الثالثاء

األحد

اختبار عملي في درس التكاثر عند
النبات.

األثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
األولي

درس تدفق الطاقة في النظم البيئية
درس تدفق الطاقة في النظم البيئية
درس تدفق الطاقة في النظم البيئية

الثانية
الثالثة

اختبار قصير يوم الخميس
 : 9-11-2017درس محبة هللا
تعالى  +درس دعوة أهل الطائف

Write sentences using the
following words on your
copybook :
– Desert – storm – damage
dry – dangerous – protect.

H.W (Practice reading
)L.B p.54
اختبار رياضيات األحد 5/11
من صفحة  169إلى صفحة 220
حل واجباتي المنزلية التابعة
لكل درس (حسب الخطة )

يتم االختبار في مختبر العلوم
لقياس مهارات الطالبات في
استيعاب مفاهيم الدرس
األساسية وتمييزها

واجب ص 170+171

مراجعة الدرس وحل أسئلة تدريبات الكتاب

درس النشاط البحري للقواسم و انحاد
دولة االمارات العربية المتحدة
دور الشيخ زايد في تاسيس مجلس
درس الدسنور

المالحظات

الواجب صفحة 11
الواجب صفحة  16و ( +10
الواجب صفحة 10
مشرفة القسم :

اختبارقصير من صفحة  10الي
صفحة )16

آالء اسماعيل حامد

