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  )) أ  خامس : الصف والشعبة

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 )  الناس إلى اإلحسان (
 . الناس بين المساوة أهمية توضح -1
 مع التعامل لحسن اإليجابية اآلثار تستنتج-2

 . الناس

  يفسر المعاني الجديدة
 يحدد الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية للنص المعلوماتي

  يحدد األدلة والبراهين من النص المعلوماتي
 ( يتعرف جملة ) كان وأخواتها ( ) أنواع خبرها

To read for details about school lunches around the world 
To identify what objects are made of  
To talk about quantities of food and drink  

 Reading: Anchor – Read and prepare pages (10 to 12) Use the new 
vocabulary in meaningful sentences  

Writing:  Search for information to write about brilliants ideas of recycled 
materials  

 االحد
 صفي

عرص صور الكتاب مع المناقشة ثم حل النشاط 
 68أتأمل وأقرأ  ص

 Bridge to Success – Learner's Book – Page 28 – Lesson 5– Party food ( النص المعلوماتي )التوازن البيئي الطبيعي

 واجب
 69حفظ الحديث الشريف  ص

  تفسير المفردات والتراكيب
Bridge to Success – Activity Book – Page 23 – Lesson 5 - Exercises (1-2-3) 
 

 االثنين
 صفي

قراءة الحديث الشريف مع المناقشة ثم حل 
 70النشاط أناقش وأعلل ص

 Bridge to Success – Learner's Book – Page 29 – Lesson 6– Quantifiers  متابعة النص

 Bridge to Success – Activity Book – Page 24– Lesson 6 - Exercises (1-2) 61واجب ص  70حل النشاط أفكر وأستنتج  ص واجب

 الثالثاء
 صفي

لسوء معاملة الخدم نتائج سلبية  نذكر ثالثا 
 منها

  متابعة النص

Dictation: L. BK Lesson 3 (Recycled materials) Page 26 - From (Lal to 
workshop) 
Bridge to Success – Learner's Book –Page 30 – Lesson 7– All about chocolate 
 

 واجب
اكتب موقفا حدث بينك وبين شخص يقوم 

 لخدمتك أسأت إليه وندمت عنه
 63واجب ص 

Bridge to Success – Activity Book – Page 25 – Lesson 7 - Exercises (1-2-3) 
 

 األربعاء
 صفي

 
 Bridge to Success – Learner's Book – Page 31 – Lesson 8– Present passive  جملة كان وأخواتها

 واجب
 

 Bridge to Success – Activity Book – Page 26 – Lesson 8- Exercise (1) 64واجب ص 

 الخميس
 صفي

 إجازة المولد النبوي 
 

  إجازة المولد النبوي

 واجب
 إجازة المولد النبوي 

 

  إجازة المولد النبوي



 

QM-21014-F4 

  )) أ  خامسوالشعبة :تابع الصف 

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 والتكنولوجياالتصميم 

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

يشرح كيف تحدث عملية البناء 

  الضوئي

يحدد أجزاء الورقة وأهمية كل  

  جزء منها

المقارنة بين البناء الضوئي ودورة 

 التنفس الخلوي

المقارنة بين أنابيب الخشب 

  واللحاء

 

  يفسر باقي القسمة

  يحدد المعلومات الزائدة أو غير مذكورة

  يقدر نواتج القسمة

 حياتية علي تقدير نواتج القسمة يحل مسائل 

  يقسم علي عدد مكون من رقمين

  دراسات اجتماعية
 يوضح مكونات الدستور 

يناقش حقوق ومسؤوليات  
 الفرد كعضو في المجتمع 
  يبين أهمية الخدمة الوطنية 

  تربية أخالقية
توضيح معنى االحسان  

 والعطف والكرم 

#1 Algorithms and Programming. 
#2 Integrate sequences, conditionals, events, 

and loops into a program. 

 

 االحد
  230و   229تفسير الباقي ص  144ما البناء الضوئي ص  صفي

  دراسات اجتماعية
 75صفي أوال: الدستور ص
 77ثانيا :الخدمة الوطنية ص

 النشاط الثالث76واجب : ص
  تربية أخالقية
الجديدة  صفي قصة الكرة 

 23ص
واجب صمم مطوية ورقية  
تصف فيها الحاالت التي  

 تستدعي للتعاطف من العالم

 
 

Activity 12, P53  

 Activity 13, P54. · Activity 14, P55 

inside the LAB 

  6حفظ وتسميع جدول    واجب

 االثنين
 146أجزاء الورقة ص  صفي

المذكورة ) حل  حدد المعلومات الزائدة أو غير 

 235المسائل ( ص  

  240و ص  7حفظ وتسميع جدول    واجب

 الثالثاء
 صفي

 أوراق تفعله الذي ما -
 147 ص النبات

 253تقدير نواتج القسمة ص 

  8تسميع وحفظ جدول  255ص   واجب على المنصة  واجب

 األربعاء
 صفي

البناء الضوئي ودورة التنفس ص  
148 

  حل مهارات تفكير عليا 254المسائل ص حل 

  9حفظ جدول  256ص   واجب على المنصة  واجب

 الخميس
 صفي

 إجازة المولد النبوي

 
 إجازة المولد النبوي

 واجب
 إجازة المولد النبوي

 
 إجازة المولد النبوي
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 (ب)    خامس صف والشعبة: ال

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 ) اإلحسان إلى الناس (

 توضح أهمية المساوة بين الناس -1
 تستنتج اآلثار اإليجابية لحسن التعامل مع الناس-2
 

  يفسر المعاني الجديدة
واألفكار الفرعية يحدد الفكرة الرئيسة 

 للنص المعلوماتي
يحدد األدلة والبراهين من النص 

  المعلوماتي
يتعرف جملة ) كان وأخواتها ( ) أنواع 

 خبرها

To read for details about school lunches around the world 
To identify what objects are made of  
To talk about quantities of food and drink 

Reading: Anchor – Read and prepare pages (10 to 12) Use the new vocabulary 
in meaningful sentences 

Writing:  Search for information to write about brilliants ideas of recycled 
materials 

 االحد
 صفي

 68أتأمل وأقرأ  صعرص صور الكتاب مع المناقشة ثم حل النشاط 
 

النص المعلوماتي )التوازن البيئي 
 ( الطبيعي

 

Bridge to Success – Learner's Book – Page 28 – Lesson 5– Party food  

 واجب
 69حفظ الحديث الشريف  ص

 
 Bridge to Success – Activity Book – Page 23 – Lesson 5 - Exercises (1-2-3) تفسير المفردات والتراكيب

 االثنين
 صفي

 70قراءة الحديث الشريف مع المناقشة ثم حل النشاط أناقش وأعلل ص

 
 متابعة النص

 
Bridge to Success – Learner's Book – Page 29 – Lesson 6– Quantifiers  

 واجب
 70حل النشاط أفكر وأستنتج  ص

 
 61واجب ص 

 
Bridge to Success – Activity Book – Page 24– Lesson 6 - Exercises (1-2) 

 الثالثاء
 صفي

 اذكر ثالثا منها\لسوء معاملة الخدم نتائج سلبية  

 
 متابعة النص

 

Dictation: L. BK Lesson 3 (Recycled materials) Page 26 - From (Lal to 
workshop) 
Bridge to Success – Learner's Book –Page 30 – Lesson 7– All about chocolate 

 واجب
 اكتب موقفا حدث بينك وبين شخص يقوم لخدمتك أسأت إليه وندمت عنه

 
 63واجب ص 

 
Bridge to Success – Activity Book – Page 25 – Lesson 7 - Exercises (1-2-3) 

 األربعاء
 صفي

 جملة كان وأخواتها 
 

Bridge to Success – Learner's Book – Page 31 – Lesson 8– Present passive 

 واجب
 64واجب ص  

 
Bridge to Success – Activity Book – Page 26 – Lesson 8- Exercise (1) 

 الخميس
 إجازة المولد النبوي  إجازة المولد النبوي إجازة المولد النبوي صفي

 إجازة المولد النبوي المولد النبويإجازة  إجازة المولد النبوي واجب
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 ( ب) خامستابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يبين كيف يتم البناء الضوئي

  يحدد وظيفة الوراق في النبات

الضوئي بدورة يوضح عالقة البناء 

  التنفس

 يبين كيف ينتقل الماء في النبات

  يفسر باقي القسمة

  يحدد المعلومات الزائدة أو غير مذكورة

  يقدر نواتج القسمة

 يحل مسائل حياتية علي تقدير نواتج القسمة 

 يقسم علي عدد مكون من رقمين

 

  دراسات اجتماعية
 يوضح مكونات الدستور 

ومسؤوليات  يناقش حقوق 
 الفرد كعضو في المجتمع 
  يبين أهمية الخدمة الوطنية 

  تربية أخالقية
توضيح معنى االحسان  

 والعطف والكرم 

#1 Algorithms and Programming. 
#2 Integrate sequences, conditionals, events, 

and loops into a program. 

 
 

 االحد
 230و   229تفسير الباقي ص   يبين آلية التركيب الضوئي صفي

  دراسات اجتماعية
 75صفي أوال: الدستور ص
 77ثانيا :الخدمة الوطنية ص

 النشاط الثالث76واجب : ص
  تربية أخالقية

صفي قصة الكرة الجديدة  
 23ص

واجب صمم مطوية ورقية  
تصف فيها الحاالت التي  

 تستدعي للتعاطف من العالم

 
Activity 12, P53  

 Activity 13, P54. · Activity 14, P55 

inside the LAB           

 6حفظ وتسميع جدول   .................... واجب

 االثنين
 صفي

 يحدد وظيفة أوراق النبات 
 

حدد المعلومات الزائدة أو غير المذكورة ) حل  

 235المسائل ( ص  

 240و ص  7حفظ وتسميع جدول   ..................... واجب

 الثالثاء
 صفي

 البناء عالقة يحدد -
 التنفس بدورة الضوئي

-  

 253تقدير نواتج القسمة ص 

 

  واجب على المنصة  واجب
 8تسميع وحفظ جدول  255ص 

 

 األربعاء
 صفي

 يوضح كيف ينتقل الماء بالنبات 
 

 مهارات تفكير عليا حل  254حل المسائل ص 

 9حفظ جدول  256ص  152واجب ص  واجب

 الخميس
  إجازة المولد النبوي  إجازة المولد النبوي صفي

 إجازة المولد النبوي إجازة المولد النبوي واجب

 
 
 



 

QM-21014-F4 
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 ( ج)    خامس الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 )  الناس إلى اإلحسان (
 الناس بين المساوة أهمية توضح -1
 الناس مع التعامل لحسن اإليجابية اآلثار تستنتج-2
 

  يفسر المعاني الجديدة
واألفكار الفرعية للنص يحدد الفكرة الرئيسة 

 المعلوماتي
  يحدد األدلة والبراهين من النص المعلوماتي

 يتعرف جملة ) كان وأخواتها ( ) أنواع خبرها

-To use quantifiers to talk and write about food 
and drink. 
-To read, talk and write about how chocolate is 
made 
-To use sequencing words to describe a process. 

Reading: Anchor - Read and Prepare (Gramma’s favorite) Pages - 40+41 

Writing: Search for information to write about how chocolate is 
made 

 االحد
 صفي

عرص صور الكتاب مع المناقشة ثم حل النشاط أتأمل 
 68وأقرأ  ص

 

 ( النص المعلوماتي )التوازن البيئي الطبيعي
 

Bridge to Success: L. BK Lesson 5 Page 28  

  LMS Activity تفسير المفردات والتراكيب 69حفظ الحديث الشريف  ص واجب

 االثنين
 صفي

قراءة الحديث الشريف مع المناقشة ثم حل النشاط أناقش وأعلل 

 70ص
 Bridge to Success: L. BK Lesson 6 Page 29 متابعة النص

 واجب
 70حل النشاط أفكر وأستنتج  ص

 Bridge to Success: A. BK Lesson 6 Page 24 EX:2 61واجب ص 

 الثالثاء
 صفي

 اذكر ثالثا منها\لسوء معاملة الخدم نتائج سلبية  
 متابعة النص

 

Dictation: L. BK Lesson 3 (Recycled materials) Page 26 - From (Lal to 
workshop) 
Bridge to Success: L.BK Lesson 7 Page 30 

 واجب
اكتب موقفا حدث بينك وبين شخص يقوم لخدمتك أسأت إليه 

 وندمت عنه
 Bridge to Success :A.BK Lesson 7 Page 25 EX:3 63واجب ص 

 األربعاء
 صفي

 جملة كان وأخواتها 
 

Bridge to Success : L.BK Lesson 8 Page 31 

 واجب
 64واجب ص  

 

Bridge to Success: A. BK Lesson 8 Page 26 Ex:1 
 

 الخميس
 صفي

 
 إجازة المولد النبوي  إجازة المولد النبوي

 إجازة المولد النبوي  إجازة المولد النبوي  واجب
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 ))ج  خامستابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

يشرح كيف تحدث عملية البناء 

  الضوئي 

يحدد أجزاء الورقة وأهمية كل  

  جزء منها 

المقارنة بين البناء الضوئي ودورة 

  التنفس الخلوي

المقارنة بين أنابيب الخشب 

  واللحاء 

  يفسر باقي القسمة

  يحدد المعلومات الزائدة أو غير مذكورة

  يقدر نواتج القسمة

 يحل مسائل حياتية علي تقدير نواتج القسمة 

 يقسم علي عدد مكون من رقمين

 

  دراسات اجتماعية
 يوضح مكونات الدستور 

يناقش حقوق ومسؤوليات  
 المجتمع الفرد كعضو في 

  يبين أهمية الخدمة الوطنية 
  تربية أخالقية

توضيح معنى االحسان  
 والعطف والكرم 

 
  
  

❖ Describe how flowcharts and 
pseudocode can be used to 
represent an algorithm. 

 

 االحد
 صفي

 

  144ما البناء الضوئي ص 
 230و   229تفسير الباقي ص 

  دراسات اجتماعية
 75أوال: الدستور صصفي 

 77ثانيا :الخدمة الوطنية ص
 النشاط الثالث76واجب : ص

  تربية أخالقية
صفي قصة الكرة الجديدة  

 23ص
واجب صمم مطوية ورقية  
تصف فيها الحاالت التي  

 تستدعي للتعاطف من العالم

 
Activity (12,13,14)  

Ps(53,54,55) inside the LAB 
 6حفظ وتسميع جدول    واجب

 االثنين
 146أجزاء الورقة ص  صفي

حدد المعلومات الزائدة أو غير المذكورة ) حل  

 235المسائل ( ص  

 240و ص  7حفظ وتسميع جدول    واجب

 الثالثاء
 صفي

 أوراق تفعله الذي ما -
 147 ص النبات

 253تقدير نواتج القسمة ص 

 8تسميع وحفظ جدول  255ص   واجب على المنصة  واجب

 األربعاء
 صفي

البناء الضوئي ودورة التنفس ص  
148 

 حل مهارات تفكير عليا  254حل المسائل ص 

 9حفظ جدول  256ص   واجب على المنصة  واجب

 الخميس
 إجازة المولد النبوي إجازة المولد النبوي صفي

 إجازة المولد النبوي إجازة المولد النبوي واجب
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     21 /  10 /   2021إلــى       17/   10/ 2021مــن     االسبوعيةالخطة 

 (  د )  خامس الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 )  الناس إلى اإلحسان  (
 الناس بين المساوة أهمية توضح -1
 الناس مع التعامل لحسن اإليجابية اآلثار تستنتج-2
 

  يفسر المعاني الجديدة
يحدد الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية للنص 

 المعلوماتي
  يحدد األدلة والبراهين من النص المعلوماتي

 يتعرف جملة ) كان وأخواتها ( ) أنواع خبرها

To read for details about school lunches around the world 
To identify what objects are made of  
To talk about quantities of food and drink 

Reading Anchor - Read and prepare (Gramma’s favorite) 40+41 

Writing: Search for information to write about how chocolate is 
made 

 االحد

 صفي
أتأمل عرص صور الكتاب مع المناقشة ثم حل النشاط 

 68وأقرأ  ص
 

 ( النص المعلوماتي )التوازن البيئي الطبيعي
 

Bridge to Success – Learner’s Book – Page 23 

 واجب

 69حفظ الحديث الشريف  ص

 
 Bridge to Success – Activity Book – Page 18 تفسير المفردات والتراكيب

 االثنين
 صفي

المناقشة ثم حل النشاط أناقش وأعلل قراءة الحديث الشريف مع 

 70ص
 Bridge to Success – Learner’s Book – Page 24 متابعة النص

 واجب
 70حل النشاط أفكر وأستنتج  ص

 Bridge to Success – Activity Book – Page 19 61واجب ص 

 الثالثاء
 صفي

 اذكر ثالثا منها \لسوء معاملة الخدم نتائج سلبية  
 متابعة النص

 

Dictation: L. BK Lesson 3 (Recycled materials) Page 26 - From (Lal to 
workshop) 
Bridge to Success – Unit 3 – Learner’s Book – Page 26. 

 واجب
اكتب موقفا حدث بينك وبين شخص يقوم لخدمتك أسأت إليه 

 وندمت عنه
 63واجب ص 

 
Search the internet for more information about recycling. 

 األربعاء
 Bridge to Success – Learner’s Book – Page 25 جملة كان وأخواتها  صفي

 واجب
 

 Bridge to Success – Activity Book – Page 20 64واجب ص 

 الخميس
 إجازة المولد النبوي  إجازة المولد النبوي  صفي

 واجب
 

 إجازة المولد النبوي  النبويإجازة المولد 
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  ))د خامستابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يبين كيف يتم البناء الضوئي

  يحدد وظيفة الوراق في النبات

الضوئي بدورة يوضح عالقة البناء 

  التنفس

 يبين كيف ينتقل الماء في النبات

 

  يفسر باقي القسمة

  يحدد المعلومات الزائدة أو غير مذكورة

  يقدر نواتج القسمة

 يحل مسائل حياتية علي تقدير نواتج القسمة 

 يقسم علي عدد مكون من رقمين

 

  دراسات اجتماعية
 يوضح مكونات الدستور 

ومسؤوليات  يناقش حقوق 
 الفرد كعضو في المجتمع 
  يبين أهمية الخدمة الوطنية 

  تربية أخالقية
توضيح معنى االحسان  

  والعطف والكرم 

❖ Describe how flowcharts and 
pseudocode can be used to 
represent an algorithm. 

 االحد
 230و   229تفسير الباقي ص   يبين آلية البناء الضوئي صفي

  دراسات اجتماعية
 75صفي أوال: الدستور ص
 77ثانيا :الخدمة الوطنية ص

 النشاط الثالث76واجب : ص
  تربية أخالقية

صفي قصة الكرة الجديدة  
 23ص

واجب صمم مطوية ورقية  
تصف فيها الحاالت التي  

 تستدعي للتعاطف من العالم

 
Activity (12,13,14)  

Ps (53,54,55) inside the LAB 

 

 6حفظ وتسميع جدول   ......................... واجب

 االثنين
  يحدد ما هي وظيفة الورقة صفي

حدد المعلومات الزائدة أو غير المذكورة ) حل  

 235المسائل ( ص  

 240و ص  7حفظ وتسميع جدول   ..................... واجب

 الثالثاء
 صفي

 البناء عالقة يحدد -
 التنفس بدورة الضوئي

 253تقدير نواتج القسمة ص 

 8تسميع وحفظ جدول  255ص   واجب على المنصة  واجب

 األربعاء
 صفي

 يوضح كيف ينتقل الماء بالنبات 
 

 حل مهارات تفكير عليا  254حل المسائل ص 

 9حفظ جدول  256ص  152واجب ص  واجب

 الخميس
 النبويإجازة المولد   إجازة المولد النبوي صفي

 إجازة المولد النبوي إجازة المولد النبوي واجب
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     21 /   10/   2021إلــى       17/   10/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  ))هـ  خامس الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 ) باليوم اآلخردرس ) اإليمان 

 يستنتج مفهوم اإليمان باليوم اآلخر •

 يحدد األحداث المرتبطة باليوم اآلخر •
 يكتشف حكمة هللا في إيجاده اليوم اآلخر •

  يقرأ النصوص األدبية  والتطبيقية ويبدي رأيه فيها

 يحدد الفكرة المحورية للنصوص والتفاصيل الداعمة لها

ويستخدمها في سياقات جديدة يفسر الكلمات الجديدة 
 تفسر معناها

 يحدد عالقات الترادف والتضاد بين الكلمات

Learning Objectives: 

• To identify different types of food. 

• To compare different types of food. 

• To investigate the advantages of food. 

• To investigate the health problems of types of food. 

• To suggest improvements to eating habits. 

• To read texts for information.  

• To write a paragraph about “Healthy VS Unhealthy Food”. 

Reading: Anchor – Prepare and read pages (9- 12)  

Writing: Search for information to write about “Unhealthy Eating Habits 
in the UAE”. 

 االحد
  صفي

 .Bridge to Success – Unit 3 – Learner's Book – Page 24 استكمال نص صوت المحبة

 واجب
يكتب فقرة ال تزيد عن أربعة سطور على يلخص فيها ما  

 أعجبه من النص وينشرها على بوابة التعلم الذكي

Bridge to Success – Unit 3 – Activity Book – Page 19. 
 

 االثنين
 .Bridge to Success – Unit 3 – Learner's Book – Page 25 ...........  صفي

 واجب
النص المعلوماتي / التوازن الطبيعي : المفردات  

 والتراكيب
Bridge to Success – Unit 3 – Activity Book – Page 20. 

 الثالثاء
 صفي

 77/78/79أحداث اليوم اآلخر
 قراءة النص في البيت واالستعداد لمناقشته في الصف

Dictation: L. BK Lesson 3 (Recycled materials) Page 26 - From (Lal to 
workshop) 
Bridge to Success – Unit 3 – Learner's Book – Page 26. 

 واجب
 

 .Bridge to Success – Unit 3 – Activity Book – Page 21 واالستعداد لمناقشته في الصفقراءة النص في البيت 

 األربعاء
 .Bridge to Success – Unit 3 – Learner's Book – Page 27 استكمال النص المعلوماتي 82-81-80الجنة نعيم المؤمنين / الجزاء العادل  صفي

  واجب
 .Bridge to Success – Unit 3 – Activity Book – Page 22 61كتاب النشاط 

 الخميس
 إجازة المولد النبوي إجازة المولد النبوي إجازة المولد النبوي صفي

 واجب
  إجازة المولد النبوي إجازة المولد النبوي إجازة المولد النبوي
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 )) هـ خامستابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
االجتماعية والتربية الدراسات 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

  يبين كيف يتم البناء الضوئي

  يحدد وظيفة الوراق في النبات

يوضح عالقة البناء الضوئي بدورة 

  التنفس

 يبين كيف ينتقل الماء في النبات

 

  كتابة تقدير نواتج القسمة •

عدد مكون إيجاد ناتج القسمة على  •

  من رقمين

  كتابة ناتج القسمة بعد التعديل •

  دراسات اجتماعية
 يوضح مكونات الدستور 

يناقش حقوق ومسؤوليات  
 الفرد كعضو في المجتمع 
  يبين أهمية الخدمة الوطنية 

  تربية أخالقية
توضيح معنى االحسان  

 والعطف والكرم 

❖ Describe how flowcharts and 
pseudocode can be used to 
represent an algorithm. 

 االحد
  دراسات اجتماعية 251تقدير نواتج القسمة ص   يبين آلية البناء الضوئي صفي

 75صفي أوال: الدستور ص
 77ثانيا :الخدمة الوطنية ص

 النشاط الثالث76واجب : ص
  تربية أخالقية

صفي قصة الكرة الجديدة  
 23ص

واجب صمم مطوية ورقية  
الحاالت التي  تصف فيها 

 تستدعي للتعاطف من العالم
 

 
Activity (12,13,14)  

Ps (53,54,55) inside the LAB 

 
 

 255ص ......................... واجب

 االثنين
 263القسمة على عدد مكون من رقمين ص   يحدد وظيفة أوراق النبات صفي

 267ص ..............… واجب

 الثالثاء
 صفي

 البناء عالقة يحدد -
  التنفس بدورة الضوئي

 263القسمة على عدد مكون من رقمين ص 

 

 268ص  واجب على المنصة  واجب

 األربعاء
 271تعديل نواتج القسمة ص  يوضح كيف ينتقل الماء بالنبات  صفي

 275ص 152واجب ص  واجب

 الخميس
 النبويإجازة المولد  إجازة المولد النبوي صفي

  إجازة المولد النبوي إجازة المولد النبوي واجب
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     21 / 10 /   2021إلــى       17/   10/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  )) و  خامس الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 ( باليوم اآلخردرس ) اإليمان 

يستنتج مفهوم اإليمان باليوم  •

 اآلخر

يحدد األحداث المرتبطة باليوم  •

 اآلخر
يكتشف حكمة هللا في إيجاده اليوم  •

 اآلخر

  يقرأ النصوص األدبية  والتطبيقية ويبدي رأيه فيها

 يحدد الفكرة المحورية للنصوص والتفاصيل الداعمة لها

ويستخدمها في سياقات جديدة يفسر الكلمات الجديدة 
 تفسر معناها

 يحدد عالقات الترادف والتضاد بين الكلمات

Learning Objectives: 

• To identify different types of food. 

• To compare different types of food. 

• To investigate the advantages of food. 

• To investigate the health problems of types of food. 

• To suggest improvements to eating habits. 

• To read texts for information.  

• To write a paragraph about “Healthy VS Unhealthy Food”. 

Reading: Anchor - Prepare and read pages (9- 12)  

Writing: Search for information to write about “Unhealthy Eating Habits in the 
UAE”. 
 

 االحد
 استكمال نص صوت المحبة 77/78/79أحداث اليوم اآلخر صفي

Bridge to Success – Unit 3 – Learner’s Book – Page 24. 
 

 واجب
يكتب فقرة ال تزيد عن أربعة سطور على يلخص فيها ما  

 الذكيأعجبه من النص وينشرها على بوابة التعلم 

Bridge to Success – Unit 3 – Activity Book – Page 19. 
 

 االثنين
 صفي

 
............... 

Bridge to Success – Unit 3 – Learner’s Book – Page 25. 
 

 واجب
النص المعلوماتي / التوازن الطبيعي : المفردات  

 والتراكيب

Bridge to Success – Unit 3 – Activity Book – Page 20. 
 

 الثالثاء
 صفي

 
 قراءة النص في البيت واالستعداد لمناقشته في الصف

Dictation: L. BK Lesson 3 (Recycled materials) Page 26 - From (Lal to workshop) 
Bridge to Success – Unit 3 – Learner’s Book – Page 26. 

 واجب
 

 لمناقشته في الصفقراءة النص في البيت واالستعداد 
Bridge to Success – Unit 3 – Activity Book – Page 21. 
 

 األربعاء
 صفي

 82-81-80الجنة نعيم المؤمنين / الجزاء العادل 
 استكمال النص المعلوماتي

Bridge to Success – Unit 3 – Learner’s Book – Page 27. 
 

 واجب
 

 61كتاب النشاط 
Bridge to Success – Unit 3 – Activity Book – Page 22. 
 

 الخميس
  إجازة المولد النبوي إجازة المولد النبوي إجازة المولد النبوي صفي

 واجب
 إجازة المولد النبوي

 إجازة المولد النبوي
  إجازة المولد النبوي
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 )) و خامستابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

يشرح كيف تحدث عملية البناء 

    الضوئي

يحدد أجزاء الورقة وأهمية كل  

    جزء منها

المقارنة بين البناء الضوئي ودورة 

  التنفس الخلوي 

المقارنة بين أنابيب الخشب 

    واللحاء

  كتابة تقدير نواتج القسمة •

إيجاد ناتج القسمة على عدد مكون  •

  من رقمين

 كتابة ناتج القسمة بعد التعديل •

 

  دراسات اجتماعية
 يوضح مكونات الدستور 

يناقش حقوق ومسؤوليات  
 في المجتمع الفرد كعضو  

  يبين أهمية الخدمة الوطنية 
  تربية أخالقية

توضيح معنى االحسان  
 والعطف والكرم 

❖ Describe how flowcharts and 
pseudocode can be used to 
represent an algorithm. 

 االحد
 صفي

 

  144ما البناء الضوئي ص 

 251تقدير نواتج القسمة ص 

 

  دراسات اجتماعية
 75أوال: الدستور صصفي 

 77ثانيا :الخدمة الوطنية ص
 النشاط الثالث76واجب : ص

  تربية أخالقية
صفي قصة الكرة الجديدة  

 23ص
واجب صمم مطوية ورقية  
تصف فيها الحاالت التي  

 تستدعي للتعاطف من العالم
 

 
Activity (12,13,14)  

Ps (53,54,55) inside the LAB 

 
 

  واجب
 255ص

 

 االثنين
 146أجزاء الورقة ص  صفي

 263القسمة على عدد مكون من رقمين ص 

 

  واجب
 267ص

 

 الثالثاء
 صفي

 أوراق تفعله الذي ما
 147 ص النبات

 263القسمة على عدد مكون من رقمين ص 

 

 

  واجب على المنصة  واجب
 268ص

 

 األربعاء
 صفي

البناء الضوئي ودورة التنفس ص  
148 

 271تعديل نواتج القسمة ص

 

  واجب على المنصة  واجب
 275ص

 

 الخميس
  إجازة المولد النبوي إجازة المولد النبوي صفي

  إجازة المولد النبوي إجازة المولد النبوي واجب
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 21 / 10 /   2021إلــى       17/   10/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
  ))ز  خامس والشعبة: الصف 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 ( درس ) اإليمان باليوم اآلخر

يستنتج مفهوم اإليمان باليوم  •

 اآلخر

يحدد األحداث المرتبطة باليوم  •

 اآلخر
يكتشف حكمة هللا في إيجاده  •

 اليوم اآلخر

  والتطبيقية ويبدي رأيه فيهايقرأ النصوص األدبية  
 يحدد الفكرة المحورية للنصوص والتفاصيل الداعمة لها

 يفسر الكلمات الجديدة ويستخدمها في سياقات جديدة تفسر معناها
 يحدد عالقات الترادف والتضاد بين الكلمات

Learning Objectives: 

• To identify different types of food. 

• To compare different types of food. 

• To investigate the advantages of food. 

• To investigate the health problems of types of food. 

• To suggest improvements to eating habits. 

• To read texts for information.  

• To write a paragraph about “Healthy VS Unhealthy Food”. 

Reading: Anchor - Prepare and read pages (9- 12)  

Writing: Search for information to write about “Unhealthy Eating Habits in 
the UAE”. 

 االحد
  استكمال نص صوت المحبة  صفي

Bridge to Success – Unit 3 – Learner’s Book – Page 24. 
 

 واجب
تزيد عن أربعة سطور على يلخص فيها ما أعجبه من يكتب فقرة ال  

 النص وينشرها على بوابة التعلم الذكي

Bridge to Success – Unit 3 – Activity Book – Page 19. 
 

 االثنين
 صفي

 77/78/79أحداث اليوم اآلخر
 النص التطبيقي : هاتشيكو الوفي

Bridge to Success – Unit 3 – Learner’s Book – Page 25. 
 

 واجب
 

.............. 
Bridge to Success – Unit 3 – Activity Book – Page 20. 
 

 الثالثاء
 صفي

 82-81-80الجنة نعيم المؤمنين / الجزاء العادل 
 النص المعلوماتي / التوازن الطبيعي : المفردات والتراكيب

Dictation: L. BK Lesson 3 (Recycled materials) Page 26 - From (Lal to 
workshop) 
Bridge to Success – Unit 3 – Learner’s Book – Page 26. 

 واجب
 

 قراءة النص في البيت واالستعداد لمناقشته في الصف
Bridge to Success – Unit 3 – Activity Book – Page 21. 
 

 األربعاء
 صفي

 
 المعلوماتياستكمال النص 

Bridge to Success – Unit 3 – Learner’s Book – Page 27. 
 

 واجب
 

 61كتاب النشاط 
Bridge to Success – Unit 3 – Activity Book – Page 22. 
 

 الخميس
  إجازة المولد النبوي  إجازة المولد النبوي  إجازة المولد النبوي صفي

 واجب
  إجازة المولد النبوي  إجازة المولد النبوي  إجازة المولد النبوي
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  )) ز خامستابع الصف والشعبة :

 التصميم والتكنولوجيا الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية الرياضيات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

يشرح كيف تحدث عملية البناء 

    الضوئي

يحدد أجزاء الورقة وأهمية كل جزء 

    منها

المقارنة بين البناء الضوئي ودورة 

   التنفس الخلوي

    المقارنة بين أنابيب الخشب واللحاء

  كتابة تقدير نواتج القسمة •

إيجاد ناتج القسمة على عدد  •

  مكون من رقمين

 كتابة ناتج القسمة بعد التعديل •

 

  دراسات اجتماعية
 يوضح مكونات الدستور 

ومسؤوليات الفرد كعضو  يناقش حقوق 
 في المجتمع 

  يبين أهمية الخدمة الوطنية 
  تربية أخالقية

 توضيح معنى االحسان والعطف والكرم 

❖ Describe how 
flowcharts and 
pseudocode can be 
used to represent an 
algorithm. 

 االحد
 صفي

 

  144ما البناء الضوئي ص 

 251تقدير نواتج القسمة ص 

 

  دراسات اجتماعية
 75صفي أوال: الدستور ص
 77ثانيا :الخدمة الوطنية ص

 النشاط الثالث76واجب : ص
  تربية أخالقية

 23صفي قصة الكرة الجديدة ص
واجب صمم مطوية ورقية تصف فيها  
 الحاالت التي تستدعي للتعاطف من العالم

 

 
Activity (12,13,14)  

Ps (53,54,55) inside the 

LAB 

 
 

 255ص  واجب

 االثنين
 146أجزاء الورقة ص  صفي

القسمة على عدد مكون من رقمين ص  

263 

  واجب
 267ص

 

 الثالثاء
 صفي

 ص النبات أوراق تفعله الذي ما -
147 

القسمة على عدد مكون من رقمين ص  

263 

 

 

  واجب على المنصة  واجب
 268ص

 

 األربعاء
 148التنفس ص  البناء الضوئي ودورة  صفي

 271تعديل نواتج القسمة ص

 

  واجب على المنصة  واجب
 275ص

 

 الخميس
 إجازة المولد النبوي صفي

 إجازة المولد النبوي

 

 إجازة المولد النبوي واجب
 إجازة المولد النبوي
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