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 30/ 05/  2021إلــى         03/  06/ 2021مــن : الخطة االسبوعية                                                       

 )أ(خامسالصف والشعبة: ال

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيوم 

 الخطاب يوضح صفات عمر بن  •

 الخطاب  عمر بنيستنبط يعض الدروس من سيرة   •

يقرأ نصوصا شعرية بطالقة معبرا ع المشاعر  •
  واالنفعاالت

  يوضح المغزى من النص الشعري •

  يحدد الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية من القصة •

  يحدد العناصر الفنية من القصة •

Learning Objectives: 

• To talk about famous people. 

• To compare famous people. 

• To read texts about famous people. 

• To write about “A Famous Person”. 

• To make question tags. 

• To make questions in the simple past. 

Reading: Anchor - Prepare and read pages (16- 22) 

Writing: Search for information and write about “His Highness Sheikh 
Zayed Bin Sultan Al. Nahyan”. 

 االحد
 100 أتلو صفحةحل النشاط  صفي

  لقد فاز باللذة الجسور نشيد:
Bridge to Success – Unit 11 – Learner’s Book- Page 164. 

 واجب
  حل المنصة 101حل النشاط أقرأ وألخص صفحة 

Bridge to Success – Unit 11 - Activity Book – Page 127. 

 االثنين

 107حل النشاط أفكر وأستنتج صفحة  صفي
  الخوف يأتي من الداخل قصة:

Bridge to Success – Unit 11 – Learner’s Book- Page 165. 

 .Bridge to Success – Unit 11 - Activity Book – Page 128  حل المنصة 101حل النشاط أبحث وأتحدث صفحة  واجب

 الثالثاء
 .....................  صفي

  متابعة القصة
Bridge to Success – Unit 11 – Learner’s Book- Page 166. 

 .....................  واجب
  حل المنصة

Bridge to Success – Unit 11 - Activity Book – Page 129. 

 األربعاء
 .Bridge to Success – Unit 11 – Learner’s Book- Page 167  االنتصار على الخجل .....................  صفي

 .....................  واجب
  حل المنصة

Bridge to Success – Unit 11 - Activity Book – Page 130. 

 الخميس
 .....................  صفي

  متابعة الدرس
Bridge to Success – Unit 11 – Learner’s Book- Page 168. 

 .....................  واجب
  حل المنصة

Bridge to Success – Unit 11 - Activity Book – Page 131. 
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 ()أ خامستابع الصف والشعبة: ال

 التصميم و التكنولوجيا الدراسات االجتماعية و التربية االخالقية الرياضيات العلوم  المادة 

 نواتج التعلم
 
 

 م وـــالــي  

  يناقش مفهوم التكنولوجيا •

 الحاسوب كمثال على التكنولوجيا قش تطورينا •

 التكنولوجيا فيها  مجاالت تساعدنايستقصي عدة  •

 .التمييز بين األشكال ثالثية األبعاد •

 المناشيرحساب حجم  •

   دراسات اجتماعية        

 يتعرف تصميم المدن عبر العصور التاريخي •

  يقارن بين أنماط العمارة القديمة والحديثة في االمارات •

#1 Use the design thinking 
process to research, plan 
and sketch possible 
solutions for a design. 
#2 Create a 3D model 
(Project)in 3D design 
software (AI Robot with Text 
Expo 2020). 

 االحد

 صفي
 التكوينياستعدادا لالختبار  9مراجعة عامة على الوحدة 

  الثاني
: األشكال ثالثية األبعاد صفحة 8الدرس 
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 lms نشاط على بوابة التعلم الذكي ........................… واجب

 االثنين

 1الكترونية التكنولوجيا الدرس  10الوحدة  صفي
: األشكال ثالثية 8تمارين على الدرس 

 923األبعاد صفحة 
 

 .....................… ................................ واجب

 الثالثاء

 935حجم المناشير صفحة  :10الدرس  أجهزة الحاسوب بين الماضي والحاضر صفي

 ................................ واجب
 lms نشاط على بوابة التعلم الذكي

 

 األربعاء

  المختلفة  الحياةمجاالت  فيكيف تساعد التكنولوجيا  صفي
حجم المناشير  :10تمارين على الدرس 
 937صفحة 

 

 ......................... واجب
…..................... 

 

 الخميس

  مراجعة  حل أسئلة الدرس صفي

 .......................… واجب
…..................... 
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 30/ 05/  2021إلــى         03/  06/ 2021مــن :الخطة االسبوعية                           
 

   ()بخامسالالصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة 

 نواتج التعلم
 
 

 الــيوم    

 يوضح صفات عمر بن الخطاب  •

 بن الخطاب  ريستنبط يعض الدروس من سيرة عم •

يقرأ نصوصا شعرية بطالقة معبرا ع المشاعر    •
  واالنفعاالت

  يوضح المغزى من النص الشعري •

  يحدد الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية من القصة •

 يحدد العناصر الفنية من القصة •
 

Learning Objectives: 

• To talk about famous people. 

• To compare famous people. 

• To read texts about famous people. 

• To write about “A Famous Person”. 

• To make question tags. 

• To make questions in the simple past. 

Reading: Anchor - Prepare and read pages (16- 22)  

Writing: Search for information and write about “His Highness 
Sheikh Zayed Bin Sultan Al. Nahyan”. 

 االحد

 100صفحة  أتلوحل النشاط  صفي
 لقد فاز باللذة الجسور  نشيد:

Bridge to Success – Unit 11 – Learner’s Book- Page 164. 

 واجب
 ةحل المنص 101حل النشاط أقرأ وألخص صفحة 

Bridge to Success – Unit 11 - Activity Book – Page 127. 

 االثنين

 107حل النشاط أفكر وأستنتج صفحة  صفي
 ل الخوف يأتي من الداخ قصة:

Bridge to Success – Unit 11 – Learner’s Book- Page 165. 

 .Bridge to Success – Unit 11 - Activity Book – Page 128 حل المنصة 101حل النشاط أبحث وأتحدث صفحة  واجب

 الثالثاء
 .................................  صفي

 ةمتابعة القص
Bridge to Success – Unit 11 – Learner’s Book- Page 166. 

 .....................................  واجب
 ةحل المنص

Bridge to Success – Unit 11 - Activity Book – Page 129. 

 األربعاء

 صفي
 .............................. 

 
 .Bridge to Success – Unit 11 – Learner’s Book- Page 167 االنتصار على الخجل

 ...............................  واجب
 ةحل المنص

Bridge to Success – Unit 11 - Activity Book – Page 130. 

 الخميس
 ...................................  صفي

 متابعة الدرس
Bridge to Success – Unit 11 – Learner’s Book- Page 168. 

 ....................................  واجب
 حل المنصة

Bridge to Success – Unit 11 - Activity Book – Page 131. 
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 ( )بخامستابع الصف والشعبة: ال

 والتكنولوجياالتصميم  االخالقية والتربيةالدراسات االجتماعية  الرياضيات العلوم  المادة 

 نواتج التعلم
 
 

 وم ـــالــي

  يناقش مفهوم التكنولوجيا  •

  الحاسوب كمثال على التكنولوجيا يناقش تطور •

 التكنولوجيا فيها  مجاالت تساعدنايستقصي عدة  •

 .التمييز بين األشكال ثالثية األبعاد •

 حساب حجم المناشير •
 

   دراسات اجتماعية

 يتعرف تصميم المدن عبر العصور التاريخي •

 القديمة والحديثة في االماراتيقارن بين أنماط العمارة  •
 

#1 Use the design thinking 
process to research, plan and 
sketch possible solutions for a 
design. 
#2 Create a 3D model 
(Project)in 3D design software 
(AI Robot with Text Expo 2020). 

 االحد

 صفي
استعدادا لالختبار  9مراجعة عامة على الوحدة 

 الثاني التكويني
 921: األشكال ثالثية األبعاد صفحة 8الدرس 
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 ............................  واجب
 lms نشاط على بوابة التعلم الذكي

 

 االثنين

 1الكترونية التكنولوجيا الدرس  10الوحدة  صفي
: األشكال ثالثية األبعاد  8تمارين على الدرس 

 923صفحة 
 

 ...........................  ...............................  واجب

 الثالثاء

 935حجم المناشير صفحة  :10الدرس   والحاضر الماضيأجهزة الحاسوب بين  صفي

 lms نشاط على بوابة التعلم الذكي ..........................  واجب

 األربعاء

  المختلفة  الحياة مجاالت  فيكيف تساعد التكنولوجيا   صفي
حجم المناشير  :10تمارين على الدرس 
 937صفحة 
 

 ........................  واجب
…..................... 

 

 الخميس

 مراجعة حل أسئلة درس التكنولوجيا صفي

 .......................  واجب
…..................... 
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 30/ 05/  2021إلــى         03/  06/ 2021مــن :الخطة االسبوعية                                                              

 ( )ج خامسالصف والشعبة: ال

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة 

 نواتج التعلم
 
 

 وم ـــالــي

 يوضح صفات عمر بن الخطاب  •

 يستنبط يعض الدروس من سيرة  •
 بن الخطاب  رعم

  

 يفسر المتعلم معاني المصطلحات الواردة في النص •

 يلخص المتعلم األفكار في النصوص ويدعمها بأدلة تخدم فكرته •

يقرأ المتعلم قراءة صحيحة وسليمة مراعًيا الضبط الصحيح  •

 للكلمات 

 

Learning Objectives: 

• To talk about famous people. 

• To compare famous people. 

• To read texts about famous people. 

• To write about “A Famous Person”. 

• To make question tags. 

• To make questions in the simple past. 

Reading: Anchor - Prepare and read pages (16- 22) 

Writing: Search for information and write about “His Highness Sheikh 
Zayed Bin Sultan Al. Nahyan”. 

 االحد
 100صفحة  أتلوحل النشاط  صفي

 المفردات والتراكيب لنص / الخوف يأتي من الداخل 
Bridge to Success – Unit 11 – Learner’s Book- Page 164. 

 واجب
 قراءة النص في المنزل وتنفيذ استراتيجية التعلم المعكوس 101حل النشاط أقرأ وألخص صفحة 

Bridge to Success – Unit 11 - Activity Book – Page 127. 

 االثنين
 107حل النشاط أفكر وأستنتج صفحة  صفي

 متابعة النص / الخوف يأتي من الداخل 
Bridge to Success – Unit 11 – Learner’s Book- Page 165. 

 101حل النشاط أبحث وأتحدث صفحة  واجب
 56كتاب النشاط /  

Bridge to Success – Unit 11 - Activity Book – Page 128. 

 الثالثاء
 .........................  صفي

 متابعة النص / الخوف يأتي من الداخل 
Bridge to Success – Unit 11 – Learner’s Book- Page 166. 

 ...........................  واجب
 58كتاب النشاط /  

Bridge to Success – Unit 11 - Activity Book – Page 129. 

 األربعاء
 ..............................  صفي

 النص المعلوماتي / االنتصار على الخجل -المفردات والتراكيب 
Bridge to Success – Unit 11 – Learner’s Book- Page 167. 

 .................................  واجب
…........................ 

Bridge to Success – Unit 11 - Activity Book – Page 130. 

 الخميس
 .................................  صفي

 متابعة النص المعلوماتي
Bridge to Success – Unit 11 – Learner’s Book- Page 168. 

 ...............................  واجب
 67و 65كتاب النشاط /  

Bridge to Success – Unit 11 - Activity Book – Page 131. 
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 )ج(خامستابع الصف والشعبة: ال

 التصميم و التكنولوجيا االخالقية والتربيةالدراسات االجتماعية  الرياضيات العلوم  المادة 

 نواتج التعلم
 
 

 وم ـــالــي

 ان يعدد مجاالت التكنولوجيا  •

 ان يستنتج اختالف التكنولوجيا عن العلوم  •

 .التمييز بين األشكال ثالثية األبعاد •

 حساب حجم المناشير •
 

   دراسات اجتماعية

 يتعرف تصميم المدن عبر العصور التاريخي •

 االمارات يقارن بين أنماط العمارة القديمة والحديثة في •
 

#1 Use the design thinking 
process to research, plan and 
sketch possible solutions for a 
design. 
#2 Create a 3D model (Project)in 
3D design software (AI Robot 
with Text Expo 2020). 

 االحد

 التكنولوجيا         صفي
: األشكال ثالثية األبعاد صفحة 8الدرس 
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 ---------- واجب
 lms نشاط على بوابة التعلم الذكي

 

 االثنين

 مجاالت التكنولوجيا صفي
: األشكال ثالثية 8تمارين على الدرس 

 923األبعاد صفحة 
 

 --------- واجب
…..................... 

 

 الثالثاء

 حل اسئلة درس التكنولوجيا وحياتك صفي
 935حجم المناشير صفحة  :10الدرس 

 

 --------- واجب
 lms نشاط على بوابة التعلم الذكي

 

 األربعاء

 مراجعة درس الضوء صفي
حجم المناشير  :10تمارين على الدرس 
 937صفحة 
 

  الصوتتلخيص درس  واجب
…..................... 

 

 الخميس

 مراجعة مراجعة درس الصوت صفي

 -------------- واجب
…..................... 
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 03/  06/   2021إلــى         30/   05 / 2021مــن : الخطة االسبوعية
 (  ) دالخامس  :والشعبةالصف 

   

 English العربيةاللغة  التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 يوضح صفات عمر بن الخطاب  ❖
 يستنبط يعض الدروس من سيرة عمر بن الخطاب  ❖

 يفسر المتعلم معاني المصطلحات الواردة في النص ❖
يلخص المتعلم األفكار في النصوص ويدعمها بأدلة   ❖

 تخدم فكرته
الضبط يقرأ المتعلم قراءة صحيحة وسليمة مراعًيا  ❖

 الصحيح للكلمات 

Learning Objectives 
❖ To talk about different jobs 
❖ To read about famous people and their 

humanitarian work 
❖ To prepare and interview with a famous 

person 
❖ To talk about the qualities people have 
❖ To write a biography 

Reading: Anchor - Prepare and read pages (42 – 45) 
 

Writing: Search for information to write a paragraph 
about a famous scientist 

 

 االحد
 المفردات والتراكيب لنص / الخوف يأتي من الداخل  100حل النشاط أتلو ,أجسي صفحة  صفي

Bridge to Success - Learner’s book    
(Unit 10 revision) p.145-155 

 واجب
 101حل النشاط أقرأ وألخص صفحة 

 قراءة النص في المنزل وتنفيذ استراتيجية التعلم المعكوس
Bridge to Success - Activity book (Unit 10 revision) 

p.112-120 

 االثنين
 متابعة النص / الخوف يأتي من الداخل  107وأستنتج صفحة حل النشاط أفكر  صفي

Bridge to Success - Learner’s book    
(Unit 10 revision) p.145-155 

 56كتاب النشاط /   101حل النشاط أبحث وأتحدث صفحة  واجب
Bridge to Success - Activity book (Unit 10 revision) 

p.112-120 

 الثالثاء
 متابعة النص / الخوف يأتي من الداخل   صفي

Bridge to Success - Learner’s book    
(Unit 11 revision) p.155-165 

 58كتاب النشاط /    واجب
Bridge to Success - Activity book (Unit 11 revision) 

p.121-130 

 األربعاء
 االنتصار على الخجلالنص المعلوماتي /  -المفردات والتراكيب    صفي

Bridge to Success - Learner’s book    
(Unit 11 revision)  p.155-165 

 ......................…  واجب
Bridge to Success - Activity book (Unit 11 revision) 

p.121-130 

 الخميس

 متابعة النص المعلوماتي  صفي
Bridge to Success - Learner’s book    

(Unit 11 revision)  p.155-165 

 67و   65كتاب النشاط /    واجب

Bridge to Success - Activity book (Unit 11 revision) 
p.121-130 
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 03/ 06/  2021إلــى         30/   05 /2021مــن  :الخطة االسبوعية                            
         ( د )الخامس: الصف والشعبة تابع 

 التصميم و التكنولوجيا الدراسات االجتماعية و التربية االخالقية الرياضيات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 ان يعدد مجاالت التكنولوجيا  ❖

ان يستنتج اختالف التكنولوجيا عن  ❖

 العلوم 

 

 الوحدات يراجع الدروس الواردة في  ❖

 مدن وفنون 
يتعرف تصميم المدن عبر العصور  ❖

 . التاريخية
 . يميز أشكال تخطيط المدن ❖

يقارن بين أنماط العمارة القديمة والحديثة  ❖

 . في دولة اإلمارات

#1 Use the design thinking 
process to research, plan and 
sketch possible solutions for a 
design. 
#2 Create a 3D model (Project)in 
3D design software (AI Robot with 
Text Expo 2020). 

 االحد
 صفي

 

 التكنولوجيا
 10مراجعة الوحدة 

صفي : يتعرف الطالب نشأة المدن 

 . وتطويرها وأشكال تخطيطها 
 

واجب : حل الواجبات على منصة  

 ألف

Project training in 
the classroom 

 ............. ------------- واجب

 االثنين
 11مراجعة الوحدة   مجاالت التكنولوجيا صفي

 ........... ----------- واجب

 الثالثاء
 12مراجعة الوحدة  حل اسئلة درس التكنولوجيا وحياتك صفي

 ............. ---------- واجب

 األربعاء
 مراجعة عامة مراجعة درس الضوء صفي

 ................... تلخيص درس الصوت واجب

 الخميس

 مراجعة عامة مراجعة درس الصوت صفي

 ............... --------- واجب
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 03/ 06/  2021إلــى         30/  05 / 2021مــن : الخطة االسبوعية  
 (  ) هـ  الخامس :  الصف والشعبة 

 English اللغة العربية اإلسالمية التربية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 يوضح صفات عمر بن الخطاب  ❖
 يستنبط يعض الدروس من سيرة عمر بن الخطاب  ❖

أن يحدد المعنى العام للنص األدبي موضًحا الفكرة الرئيسة  ❖
 واألفكار الفرعية

 أن يحدد معاني الكلمات الجديدة ويستخدمها في جمل ❖

Learning Objectives 
❖ To talk about different jobs 
❖ To read about famous person and their 

humanitarian work 
❖ To prepare and interview with a famous 

person 
❖ To talk about qualities people have 
❖ To write a biography 

 

Reading: Anchor - Prepare and read pages (42 – 
45 

Writing: Search the internet for information to 
write a paragraph about a famous scientist 

 االحد
 قصة: الخوف يأتي من الداخل  100حل النشاط أتلو ,أجسي صفحة  صفي

Bridge to Success Learner’s book    
(unit 10 revision)  p.145-155 

 واجب
 101النشاط أقرأ وألخص صفحة حل 

.............................. 
Bridge to Success Activity book  (unit 10 revision) 

p.112-120 

 االثنين
 قصة: الخوف يأتي من الداخل  107حل النشاط أفكر وأستنتج صفحة  صفي

Bridge to Success Learner’s book    
(unit 10 revision)  p.145-155 

 عرض تقديمي يبين أفكار النص وتحليل عناصر القصة 101حل النشاط أبحث وأتحدث صفحة  واجب
Bridge to Success Activity book  (unit 10 revision) 

p.112-120 

 الثالثاء
 الداخل قصة: الخوف يأتي من   صفي

Bridge to Success Learner’s book    
(unit 11 revision)   p.155-165 

 حل الدرس في منصة ألف  واجب
Bridge to Success Activity book  (unit 11 revision) 

p.121-130 

 األربعاء
 االنتصار على الخجل  صفي

Bridge to Success Learner’s book    
(unit 11 revision)   p.155-165 

 حل الدرس في منصة ألف  واجب
Bridge to Success Activity book  (unit 11 revision) 

p.121-130 

 الخميس
 إمالء خارجي  صفي

Bridge to Success Learner’s book    
(unit 11 revision)   p.155-165 

 إعادة كتابة الكلمات الخاطئة بصورة سليمة  واجب
Bridge to Success Activity book  (unit 11 revision) 

p.121-130 



 

QM-119-F3 

kh 

 

 03/  06/  2021إلــى         30/   05 /2021مــن  :الخطة االسبوعية                                    
         (  هـ الخامس ): الصف والشعبة تابع 

 التصميم و التكنولوجيا الدراسات االجتماعية و التربية االخالقية الرياضيات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

   يناقش مفهوم التكنولوجيا ❖

يناقش  تطور الحاسوب كمثال على   ❖

  التكنولوجيا

يستقصي عدة مجاالت  تساعدنا   ❖

 التكنولوجيا فيها

  مراجعة عامة ❖

 وفنون مدن 

 . يتعرف تصميم المدن عبر العصور التاريخية ❖
 . يميز أشكال تخطيط المدن ❖

يقارن بين أنماط العمارة القديمة والحديثة في  ❖
 . دولة اإلمارات

#1 Use the design thinking 
process to research, plan and 
sketch possible solutions for a 
design. 
#2 Create a 3D model (Project)in 
3D design software (AI Robot 
with Text Expo 2020). 

 االحد
 صفي

استعدادا لالختبار  9مراجعة عامة على الوحدة  

 التكوينى الثانى
 10مراجعة الوحدة 

صفي : يتعرف الطالب نشأة المدن 

 . وتطويرها وأشكال تخطيطها 
 

واجب : حل الواجبات على منصة  

 ألف

Project training in 
the classroom 

 ........…  واجب

 االثنين
 1الكترونية التكنولوجيا الدرس  10الوحدة  صفي

 10مراجعة الوحدة 

 

  واجب
…........ 

 

 الثالثاء
 11مراجعة الوحدة  أجهزة الحاسوب بين الماضى والحاضر صفي

  واجب
…........ 

 

 األربعاء
 صفي

التكنولوجيا فى مجاالت الحياه  كيف تساعد 

   المختلفة
 11مراجعة الوحدة 

  واجب
…........ 

 

 الخميس

 12مراجعة الوحدة  حل أسئلة درس التكنولوجيا صفي

  واجب
…........ 

 

 
 



 

QM-119-F3 
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 03/ 06/  2021إلــى         30/  05 / 2021مــن  :الخطة االسبوعية  
 (  ) و   الخامس :  الصف والشعبة 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 يوضح صفات عمر بن الخطاب  ❖
 يستنبط يعض الدروس من سيرة عمؤ بن الخطاب  ❖

أن يحدد المعنى العام للنص األدبي موضًحا الفكرة الرئيسة  ❖
 واألفكار الفرعية

 ويستخدمها في جملأن يحدد معاني الكلمات الجديدة  ❖

Learning Objectives 
❖ To talk about different jobs 
❖ To read about famous person and their 

humanitarian work 
❖ To prepare and interview with a famous 

person 
❖ To talk about qualities people have 
❖ To write a biography 

 

Reading: Anchor - Prepare and read pages (42 – 
45) 

Writing: Search the internet for information to 
write a paragraph about a famous scientist 

 االحد
 قصة: الخوف يأتي من الداخل  100حل النشاط أتلو ,أجسي صفحة  صفي

Bridge to Success Learner’s book    
(unit 10 revision)  p.145-155 

 واجب
 101حل النشاط أقرأ وألخص صفحة 

.............................. 
Bridge to Success Activity book  (unit 10 revision) 

p.112-120 

 االثنين
 يأتي من الداخل قصة: الخوف  107حل النشاط أفكر وأستنتج صفحة  صفي

Bridge to Success Learner’s book    
(unit 10 revision)   p.145-155 

 عرض تقديمي يبين أفكار النص وتحليل عناصر القصة 101حل النشاط أبحث وأتحدث صفحة  واجب
Bridge to Success Activity book  (unit 10 revision) 

p.112-120 

 الثالثاء
 الخوف يأتي من الداخل قصة:   صفي

Bridge to Success Learner’s book    
(unit 11 revision)  p.155-165 

 حل الدرس في منصة ألف  واجب
Bridge to Success Activity book  (unit 11 revision) 

p.121-130 

 األربعاء
 االنتصار على الخجل  صفي

Bridge to Success Learner’s book    
(unit 11 revision)  p.155-165 

 حل الدرس في منصة ألف  واجب
Bridge to Success Activity book  (unit 11 revision) 

p.121-130 

 الخميس
 إمالء خارجي  صفي

Bridge to Success Learner’s book    
(unit 11 revision)   p.155-165 

 إعادة كتابة الكلمات الخاطئة بصورة سليمة  واجب
Bridge to Success Activity book  (unit 11 revision) 

p.121-130 
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 03/  06/   2021إلــى         30/   05 / 2021مــن  :الخطة االسبوعية
 (  و  )  الخامس:  الصف والشعبة تابع 

 التصميم و التكنولوجيا الدراسات االجتماعية و التربية االخالقية الرياضيات العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 ان يعدد مجاالت التكنولوجيا  ❖

ان يستنتج اختالف التكنولوجيا عن  ❖

 العلوم 

  مراجعة عامة ❖

 مدن وفنون 
يتعرف تصميم المدن عبر العصور  ❖

 . التاريخية
 . يميز أشكال تخطيط المدن ❖

أنماط العمارة القديمة والحديثة يقارن بين  ❖

 . في دولة اإلمارات

#1 Use the design thinking 
process to research, plan and 
sketch possible solutions for a 
design. 
#2 Create a 3D model (Project)in 
3D design software (AI Robot with 
Text Expo 2020). 

 االحد
 صفي

 

  التكنولوجيا
 10مراجعة الوحدة 

صفي : يتعرف الطالب نشأة 

المدن وتطويرها وأشكال 

 . تخطيطها
 

واجب : حل الواجبات على منصة  

 ألف

Project training in the 
classroom  

 ---------- واجب
….......... 

 

 االثنين
 مجاالت التكنولوجيا صفي

 10مراجعة الوحدة 

 

 ---------- واجب
….......... 

 

 الثالثاء
 حل اسئلة درس التكنولوجيا وحياتك صفي

 11مراجعة الوحدة 

 

 ------------- واجب
….......... 

 

 األربعاء
 مراجعة درس الضوء صفي

 11مراجعة الوحدة 

 

 تلخيص درس الصوت واجب
….......... 

 

 الخميس

 مراجعة درس الصوت صفي
 12مراجعة الوحدة 

 

 ..........… -------------- واجب

  
 
 
 
 


