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    23/  9/   2021إلــى       19/  9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 )) أ   خامس الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 تبين أهمية محبة العبد هلل تعالى •
 المؤمن هلل تعالىتستنتج نتائج محبة  •

  النص بشكل واضح وسليميقرأ 
 إنشائهيفسر الكلمات الجديدة ويوظفها في جمل من 
  يحدد الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية للنص

 ويحللهايستوعب المادة المسموعة 

Learning Objectives: 

• To identify different types of home. 

• To compare different types of home. 

• To suggest improvements to the disadvantages of home. 

• To read a text for information.  

• To write a paragraph about “Modern Homes in the UAE”. 

• To identify the simple past tense. 

Reading: Anchor - Prepare and read Pages (6-8) 

Writing: Search for information and write about “The Development of 
Homes.” 

 االحد
 .Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 16, 17 قصة / حوت على الشاطئ 38حل النشاط أتأمل وأجيب ص صفي

 واجب
 42حل النشاط أفكر وأستنبط ص

 77و  76تفسير المعاني الجديدة ص 
Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 16, 17. 
 

 االثنين
 صفي

  القصةمتابعة  39حل النشاط أتأمل وأحدد ص
 

Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 18, 19. 

 واجب
 43حل النشاط أفكر وأميز  ص

 .Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 18, 19  البحث عن معلومات حول جبل حفيت

 الثالثاء
 صفي

 41قارن صأتعاون وأ حل النشاط
 .Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 20, 21  القصةمتابعة 

 واجب
 44حل النشاط أفكر وأربط ص

 .Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 20, 21  حل األنشطة

 األربعاء
 صفي

 
 .Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 22, 23  االستماع /صديقة األرض

 واجب
 

 .Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 22, 23 70االطالع على األنشطة ص

 الخميس
 صفي

 
 .Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 24, 25  التحدث / تحدث عن األشجار في وطنك

 واجب
تجهيز كلمة للمحادثة بصيغة صحيحة والتدريب على التحدث  

  بصوت واضح مسموع
Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 24, 25. 
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 )خامس ) أ : تابع الصف والشعبة 

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 والتكنولوجياالتصميم 

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

المقارنة بين الكتلة والوزن من 

حيث التعريف واالداة المستخدمة 

  للقياس ووحدة القياس 

استخدام المخبار المدرج لقياس 

  الحجم 

يقارن بين أنواع مقاييس درجات 

الحرارة من حيث الشكل 

  واالستخدام 

يستكشف كيفية إيجاد ناتج الضرب مستخدما 

  االس

يكتب القوة األسية في صورة ناتج ضرب 

 العامل نفسه ويجد قيمته

يكتب تحليل كل عدد الي عوامله األولية 

  باستخدام األسس

  يجد ناتج ضرب باستخدام الحساب الذهني

  حل مسائل حياتية علي أنماط الضربي

  يحل مسائل لفظية بانشاء جدول

يتعرف أقسام الموروث  -
 الشعبي

يوضح مدى ارتباط العادات  -
 والتقاليد بالمجتمع 

يعدد الفعاليات التراثية التي  -
تنظمها المؤسسات الحكومية  

 . والخاصة

#1 Analyse potential solutions for basic 

hardware and software problems. 

#2 Evaluate potential solutions for a range of 

basic hardware and software problems. 
 

 

 االحد
 صفي

 

كيف تتم قياس الكتلة والوزن ص 

65-64  

  القوي واالسس

 94تمارين موجه ص 

الشعبي  صفي :أوال التراث 
 وأقسامه 

 37-36واجب ص  
 ثانيا العادات والتقاليد
  ثالثا الفعاليات التراثية 

 43واجب ص
 

 
 
 

CW      during the lesson inside 

the Lab 

Activity 13  
Activity 14 

 

  2و   1رقم   97ص  واجب

 االثنين
 95تابع درس القوي واالسس ص  66كيف يتم قياس الحجم ص  صفي

  6الي رقم  3رقم  97ص  77واجب ص  واجب

 الثالثاء
 صفي

 درجة قياس تتم كيف -
 68 ص الحرارة

  تمارين ذاتية 101أنماط الضرب ص

  103ص 80واجب ص  واجب

 األربعاء
 صفي

مع مناقشة أسئلة  4مراجعة الدرس 
  71الدرس ص 

  107استقصاء حل المسائل ص 

  2و   1رقم   110ص   واجب

 الخميس
 108تابع استقصاء حل المسائل ص  79-78مراجعة الوحدة األولي ص  صفي

 4و   3رقم   110ص   واجب

 
  



 

QM-21930-F4 

kh 
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 (ب)    خامس صف والشعبة: ال

 English اللغة العربية اإلسالمية التربية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 تبين أهمية محبة العبد هلل تعالى •
 تستنتج نتائج محبة المؤمن هلل تعالى •

  يقرأ النص بشكل واضح وسليم
 إنشائهيفسر الكلمات الجديدة ويوظفها في جمل من 
  يحدد الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية للنص

 المادة المسموعة ويحللهايستوعب 
 

Learning Objectives: 

• To identify different types of home. 

• To compare different types of home. 

• To suggest improvements to the disadvantages of home. 

• To read a text for information.  

• To write a paragraph about “Modern Homes in the UAE”. 

• To identify the simple past tense. 
_______________________________________________________________ 
Reading: Anchor - Prepare and read Pages (6-8) 
_______________________________________________________________ 
Writing: Search for information and write about “The Development of Homes.” 

 االحد
 38حل النشاط أتأمل وأجيب ص صفي

 قصة / حوت على الشاطئ
 

Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 16, 17. 

 واجب
 42حل النشاط أفكر وأستنبط ص

 77و  76تفسير المعاني الجديدة ص 
Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 16, 17. 
 

 االثنين
 صفي

 متابعة القصة 39حل النشاط أتأمل وأحدد ص
 

Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 18, 19. 

 واجب
 البحث عن معلومات حول جبل حفيت 43حل النشاط أفكر وأميز  ص

 
Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 18, 19. 

 الثالثاء
 صفي

 41حل النشاط اتعاون واقارن ص
 .Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 20, 21 متابعة القصة

 واجب
 حل األنشطة 44حل النشاط أفكر وأربط ص

 
Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 20, 21. 

 األربعاء
 صفي

 االستماع /صديقة األرض 
 

Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 22, 23. 

 واجب
 70االطالع على األنشطة ص 

 
Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 22, 23. 

 الخميس

 صفي
 

 .Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 24, 25 التحدث / تحدث عن األشجار في وطنك

 واجب
تجهيز كلمة للمحادثة بصيغة صحيحة والتدريب على  

 التحدث بصوت واضح مسموع
 

Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 24, 25. 
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 ( )ب خامستابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
االجتماعية والتربية الدراسات 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

المقارنة بين الكتلة والوزن من 

حيث التعريف واالداة المستخدمة 

   للقياس ووحدة القياس

استخدام المخبار المدرج لقياس 

   الحجم
يقارن بين أنواع مقاييس درجات 

الحرارة من حيث الشكل 

   واالستخدام

 

يستكشف كيفية إيجاد ناتج الضرب مستخدما 

  االس

يكتب القوة األسية في صورة ناتج ضرب 

 العامل نفسه ويجد قيمته

يكتب تحليل كل عدد الي عوامله األولية 

  باستخدام األسس

  يجد ناتج ضرب باستخدام الحساب الذهني

  يحل مسائل حياتية علي أنماط الضرب

  لفظية بانشاء جدوليحل مسائل 

يتعرف أقسام الموروث  -
 الشعبي

يوضح مدى ارتباط العادات  -
 والتقاليد بالمجتمع 

يعدد الفعاليات التراثية التي  -
تنظمها المؤسسات الحكومية  

 . والخاصة

#1 Analyze potential solutions for basic 

hardware and software problems. 

#2 Evaluate potential solutions for a range of 

basic hardware and software problems. 
 

 

 االحد
 صفي

كيف تتم قياس الكتلة والوزن ص 

65-64 
 

  القوي واالسس

 94تمارين موجه ص 

التراث الشعبي  صفي :أوال 
 وأقسامه 

 37-36واجب ص  
 ثانيا العادات والتقاليد
  ثالثا الفعاليات التراثية 

 43واجب ص
 

 
 
 

CW      during the lesson inside 

the Lab 

Activity 13  
Activity 14 

    

  2و   1رقم   97ص  واجب

 االثنين
 صفي

 66كيف يتم قياس الحجم ص 
 

 95واالسس ص تابع درس القوي  

  6الي رقم  3رقم  97ص  77واجب ص  واجب

 الثالثاء
 صفي

 درجة قياس تتم كيف -
 68 ص الحرارة

-  
  تمارين ذاتية 101أنماط الضرب ص

  103ص 80واجب ص  واجب

 األربعاء
 صفي

مع مناقشة أسئلة  4مراجعة الدرس 
 71الدرس ص 

 
  107استقصاء حل المسائل ص 

  2و   1رقم   110ص   واجب

 الخميس
 108تابع استقصاء حل المسائل ص  79 -78مراجعة الوحدة األولى ص  صفي

 4و   3رقم   110ص   واجب
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 ( ) ج  خامس الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 تبين أهمية محبة العبد هلل تعالى •
 تستنتج نتائج محبة المؤمن هلل تعالى •

  يقرأ النص بشكل واضح وسليم
 إنشائهيفسر الكلمات الجديدة ويوظفها في جمل من 
  يحدد الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية للنص

 يستوعب المادة المسموعة ويحللها
 

Learning Objectives: 

• To identify different types of home. 

• To compare different types of home. 

• To suggest improvements to the disadvantages of home. 

• To read a text for information.  

• To write a paragraph about “Modern Homes in the UAE”. 

• To identify the simple past tense. 
 

Reading: Anchor - Prepare and read Pages (6-8)  

Writing: Search for information and write about “The Development of Homes.” 

 االحد
 38حل النشاط أتأمل وأجيب ص صفي

 قصة / حوت على الشاطئ
 

Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 16, 17. 

 واجب
 42حل النشاط أفكر وأستنبط ص

 77و  76تفسير المعاني الجديدة ص 
Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 16, 17. 
 

 االثنين
 صفي

 متابعة القصة 39حل النشاط أتأمل وأحدد ص
 

Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 18, 19. 

 واجب
 البحث عن معلومات حول جبل حفيت 43حل النشاط أفكر وأميز  ص

 
Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 18, 19. 

 الثالثاء
 صفي

 41قارن صأتعاون وأحل النشاط 
 متابعة القصة

Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 20, 21. 
 

 واجب
 حل األنشطة 44النشاط أفكر وأربط صحل 

 

Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 20, 21. 
 

 األربعاء
 صفي

 االستماع /صديقة األرض 
 

Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 22, 23. 
 

 واجب
 70االطالع على األنشطة ص 

 
Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 22, 23. 
 

 الخميس

 صفي
 

 .Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 24, 25 التحدث / تحدث عن األشجار في وطنك

 واجب
تجهيز كلمة للمحادثة بصيغة صحيحة والتدريب على  

 التحدث بصوت واضح مسموع
 

Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 24, 25. 
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 ))ج  خامستابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

المقارنة بين الكتلة والوزن من 

حيث التعريف واالداة المستخدمة 

  للقياس ووحدة القياس 

استخدام المخبار المدرج لقياس 

  الحجم 

يقارن بين أنواع مقاييس درجات 

الحرارة من حيث الشكل 

  واالستخدام 

يستكشف كيفية إيجاد ناتج الضرب مستخدما 

  االس

ضرب  يكتب القوة األسية في صورة ناتج

 العامل نفسه ويجد قيمته

يكتب تحليل كل عدد الي عوامله األولية 

  باستخدام األسس

  يجد ناتج ضرب باستخدام الحساب الذهني

  يحل مسائل حياتية علي أنماط الضرب

  يحل مسائل لفظية بانشاء جدول

يتعرف أقسام الموروث  -
 الشعبي

يوضح مدى ارتباط العادات  -
 بالمجتمع والتقاليد 

يعدد الفعاليات التراثية التي  -
تنظمها المؤسسات الحكومية  

 . والخاصة

❖ Recognize the importance of 
embedded systems in day-
to-day life.  

❖ Define what a computer 
memory is. 

 االحد
 صفي

 

كيف تتم قياس الكتلة والوزن ص 

65-64  

  القوي واالسس

 94تمارين موجه ص 

صفي :أوال التراث الشعبي  
 وأقسامه 

 37-36واجب ص  
 ثانيا العادات والتقاليد
  ثالثا الفعاليات التراثية 

 43واجب ص
 

Solve the activities 
inside the classroom 

 

  2و   1رقم   97ص  واجب

 االثنين
 95تابع درس القوي واالسس ص  66كيف يتم قياس الحجم ص  صفي

  6الي رقم  3رقم  97ص  77واجب ص  واجب

 الثالثاء
 صفي

 درجة قياس يتم كيف -
 68 ص الحرارة

  تمارين ذاتية 101أنماط الضرب ص

  103ص 80واجب  واجب

 األربعاء
 صفي

مع مناقشة أسئلة  4مراجعة الدرس 
 71الدرس ص 

  107استقصاء حل المسائل ص 

  2و   1رقم   110ص   واجب

 الخميس
 108تابع استقصاء حل المسائل ص  79 -78مراجعة الوحدة األولى ص  صفي

 4و   3رقم   110ص   واجب

 
  



 

QM-21930-F4 

kh 
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  ))د   خامس الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 تبين أهمية محبة العبد هلل تعالى •
 تستنتج نتائج محبة المؤمن هلل تعالى •

  يقرأ النص بشكل واضح وسليم
 يفسر الكلمات الجديدة ويوظفها في جمل من إنشائه

  يحدد الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية للنص
 يستوعب المادة المسموعة ويحللها

Learning Objectives: 

• To identify different types of home. 

• To compare different types of home. 

• To suggest improvements to the disadvantages of home. 

• To read a text for information.  

• To write a paragraph about “Modern Homes in the UAE”. 

• To identify the simple past tense. 

Reading: Anchor - Prepare and read Pages (6-8) 

Writing: Search for information and write about “The Development of 
Homes.” 

 االحد
 .Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 16, 17 قصة / حوت على الشاطئ 38حل النشاط أتأمل وأجيب ص صفي

 واجب
 42النشاط أفكر وأستنبط صحل 

 77و  76تفسير المعاني الجديدة ص 
Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 16, 17. 
 

 االثنين
 صفي

  القصةمتابعة  39حل النشاط أتأمل وأحدد ص
 

Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 18, 19. 

 واجب
 43وأميز  صحل النشاط أفكر 

 .Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 18, 19  البحث عن معلومات حول جبل حفيت

 الثالثاء
 صفي

 41حل النشاط أتعاون وأقارن ص
 .Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 20, 21  متابعة القصة

 واجب
 44حل النشاط أفكر وأربط ص

 .Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 20, 21  األنشطةحل 

 األربعاء
 صفي

 
 .Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 22, 23  االستماع /صديقة األرض

 واجب
 

 .Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 22, 23 70االطالع على األنشطة ص

 الخميس
 صفي

 
 .Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 24, 25  التحدث / تحدث عن األشجار في وطنك

 واجب
تجهيز كلمة للمحادثة بصيغة صحيحة والتدريب على التحدث  

  بصوت واضح مسموع
Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 24, 25. 
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 ))د   خامستابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

المقارنة بين الكتلة والوزن من 

حيث التعريف واالداة المستخدمة 

   للقياس ووحدة القياس

استخدام المخبار المدرج لقياس 

   الحجم
يقارن بين أنواع مقاييس درجات 

الحرارة من حيث الشكل 

   واالستخدام
 

يستكشف كيفية إيجاد ناتج الضرب مستخدما 

  االس

يكتب القوة األسية في صورة ناتج ضرب 

 العامل نفسه ويجد قيمته

يكتب تحليل كل عدد الي عوامله األولية 

  باستخدام األسس

  الذهنييجد ناتج ضرب باستخدام الحساب 

  يحل مسائل حياتية علي أنماط الضرب

  يحل مسائل لفظية بانشاء جدول

يتعرف أقسام الموروث  -
 الشعبي

يوضح مدى ارتباط العادات  -
 والتقاليد بالمجتمع 

يعدد الفعاليات التراثية التي  -
تنظمها المؤسسات الحكومية  

 . والخاصة

❖ Recognize the importance of 
embedded systems in day-
to-day life.  

❖ Define what a computer 
memory is. 

 االحد
 صفي

كيف تتم قياس الكتلة والوزن ص 

65-64 
 

  القوي واالسس

 94تمارين موجه ص 

صفي :أوال التراث الشعبي  
 وأقسامه 

 37-36واجب ص  
 ثانيا العادات والتقاليد
  ثالثا الفعاليات التراثية 

 43واجب ص
 

Solve the activities 
inside the classroom 

 

  2و   1رقم   97ص  واجب

 االثنين
 صفي

 66كيف يتم قياس الحجم ص 
 

 95تابع درس القوي واالسس ص 

  6الي رقم  3رقم  97ص  77واجب ص  واجب

 الثالثاء
 صفي

 درجة قياس تتم كيف -
 68 ص الحرارة

-  
  تمارين ذاتية 101أنماط الضرب ص

  103ص 80واجب ص  واجب

 األربعاء
 صفي

مع مناقشة أسئلة  4مراجعة الدرس 
 71الدرس ص 

 
  107استقصاء حل المسائل ص 

  2و   1رقم   110ص   واجب

 الخميس
 108تابع استقصاء حل المسائل ص  79 -78مراجعة الوحدة األولى ص  صفي

 4و   3رقم   110ص   واجب
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     23 /    9/   2021إلــى       19/    9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 ))هـ   خامس الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 ) درس ) محبة هللا تعالى

  تعالى للعبديستنتج أهمية محبة هللا  •

  يعدد األعمال التي ينال بها المسلم محبة هللا •

 يكتشف نتائج محبة هللا تعالى •
 

 يقرأ النص الشعري بطالقة وتعبير عن االنفعاالت
 يفسر الكلمات الجديدة ويوظفها في جمل من إنشائه

  سطة على األلف والواوويميز الهمزة المت
 يستوعب المادة المسموعة ويحللها

 

Learning Objectives: 

• To identify different types of home. 

• To compare different types of home. 

• To suggest improvements to the disadvantages of home. 

• To read a text for information.  

• To write a paragraph about “Modern Homes in the UAE”. 

• To identify the simple past tense. 

Reading: Anchor - Prepare and read Pages (6-8) 

Writing: Search for information and write about “The Development of 
Homes.” 

 االحد
 صفي

األعمال التى ينال بها المسلم  محبة هللا أصل اإليمان + 
  محبة هللا

 نشيد ذاك هو هللا
Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 16, 17. 
 

 واجب
 

 حفظ النشيد كاماًل 
Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 16, 17. 
 

 االثنين
 صفي

+ ثمرات استكمال األعمال التي ينال بها المسلم محبة هللا 
  محبة المؤمن هلل تعالى

 نص استماع / صديقة األرض
Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 18, 19. 
 

 واجب
 

................... 
Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 18, 19. 
 

 الثالثاء
 صفي

 ) ) سورة اإلنفطار حصة تالوة 
 الهمزة المتوسطة على األلف والواو

Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 20, 21. 
 

 واجب
 

 22كتاب النشاط ص 
Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 20, 21. 
 

 األربعاء
 صفي

 
 كتابة نص معلوماتي

Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 22, 23 
 

 واجب
 

 27كتاب النشاط ص 
Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 22, 23 
 

 الخميس
 صفي

إمالء خارجي  عن الهمزة المتوسطة على األلف  
 والواو

Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Pages 24, 25. 
 

 واجب
 

............................. 
Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Pages 24, 25. 
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 )) هـ خامستابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

المقارنة بين الكتلة والوزن من 

واالداة المستخدمة حيث التعريف 

   للقياس ووحدة القياس

استخدام المخبار المدرج لقياس 

   الحجم

يقارن بين أنواع مقاييس درجات 

الحرارة من حيث الشكل 

   واالستخدام

ايجاد ناتج الضرب باستخدام خاصية  •

  التوزيع

 كتابة تقدير نواتج الضرب •

إيجاد ناتج الضرب في عدد مكون  •

 من رقم واحد

ناتج الضرب في عدد مكون إيجاد  •

  من رقمين

يتعرف أقسام الموروث  -
 الشعبي

يوضح مدى ارتباط العادات  -
 والتقاليد بالمجتمع 

يعدد الفعاليات التراثية التي  -
تنظمها المؤسسات الحكومية  

 . والخاصة

❖ Recognize the importance of 
embedded systems in day-
to-day life.  

❖ Define what a computer 
memory is. 

 االحد
 صفي

كيف تتم قياس الكتلة والوزن ص 

65-64 

 119خاصية التوزيع ص 

 

صفي :أوال التراث الشعبي  
 وأقسامه 

 37-36واجب ص  
 ثانيا العادات والتقاليد

  الفعاليات التراثية ثالثا 
 43واجب ص
 

Solve the activities 
inside the classroom 

  واجب 
 123ص

 

 االثنين
 125تقدير نواتج الضرب ص 66كيف يتم قياس الحجم ص  صفي

 77واجب ص  واجب
 129ص

 

 الثالثاء
 صفي

 درجة قياس تتم كيف -
 68 ص الحرارة

 131صالضرب في عدد مكون من رقم واحد 
 

 80واجب ص  واجب
 136ص

 

 األربعاء
 صفي

مع مناقشة أسئلة  4مراجعة الدرس 
 71الدرس ص 

   137الضرب في عدد مكون من رقمين ص
 

  واجب
 141ص

 

 الخميس
 79 -78مراجعة الوحدة األولى ص  صفي

   137الضرب في عدد مكون من رقمين ص
 

 142ص  واجب
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     23 /  9 /    2021إلــى       19/    9/ 2021مــن     االسبوعيةالخطة 
 )) و   خامس الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

 ( تعالى هللا محبة)  درس

  للعبد تعالى هللا محبة أهمية يستنتج •
  هللا محبة المسلم بها ينال التي األعمال يعدد •
 تعالى هللا محبة نتائج يكتشف •

 

 يقرأ النص الشعري بطالقة وتعبير عن االنفعاالت

 يفسر الكلمات الجديدة ويوظفها في جمل من إنشائه

  سطة على األلف والواوويميز الهمزة المت

 يستوعب المادة المسموعة ويحللها

 

Learning Objectives: 
• To identify different types of home. 
• To compare different types of home. 
• To suggest improvements for types of home.  
• To read a text about Masdar City. 
• To write a paragraph about “Your Actual Home”. 

Reading: Anchor - Prepare and read Pages (6-8) 

Writing: Search for information to write about “Masdar City”. 

 االحد
 صفي

محبة هللا أصل اإليمان + األعمال التى ينال بها المسلم 
 محبة هللا

 Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Lesson 6 - Page: 6 نشيد ذاك هو هللا
 

 واجب
 Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Lesson 6 - Page: 6 حفظ النشيد كاماًل  

 االثنين
 صفي

 Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Lesson 7 - Page: 7 نص استماع / صديقة األرض 
 

 واجب
 

................... Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Lesson 7 - Page:7 

 الثالثاء
 صفي

استكمال األعمال التي ينال بها المسلم محبة هللا + ثمرات 
 محبة المؤمن هلل تعالى

 الهمزة المتوسطة على األلف والواو
Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Lesson 8 - Page: 8 

 واجب
 Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Lesson 8 - Page:8 22كتاب النشاط ص  

 األربعاء
 صفي

 Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Lesson 9 - Page: 9 كتابة نص معلوماتي 
 

 واجب
 Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Lesson 9 - Page:9 27كتاب النشاط ص  

 الخميس
 صفي

إمالء خارجي  عن الهمزة المتوسطة على األلف  ( حصة تالوة  ) سورة اإلنفطار
 Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Lesson 10 - Page: 10 والواو

 واجب
 

..................... Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Lesson 10 - Page:10 



 

QM-21930-F4 

kh 

 )) و خامستابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
الدراسات االجتماعية والتربية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

المقارنة بين الكتلة والوزن من 

حيث التعريف واالداة المستخدمة 

   للقياس ووحدة القياس

استخدام المخبار المدرج لقياس 

   الحجم

يقارن بين أنواع مقاييس درجات 

الحرارة من حيث الشكل 

   واالستخدام

 

ايجاد ناتج الضرب باستخدام خاصية  •

  التوزيع

 كتابة تقدير نواتج الضرب •

إيجاد ناتج الضرب في عدد مكون  •

 من رقم واحد

إيجاد ناتج الضرب في عدد مكون  •

 من رقمين

 

يتعرف أقسام الموروث  -
 الشعبي

يوضح مدى ارتباط العادات  -
 والتقاليد بالمجتمع 

يعدد الفعاليات التراثية التي  -
تنظمها المؤسسات الحكومية  

 . والخاصة
 

❖ Recognize the importance of 
embedded systems in day-
to-day life.  

❖ Define what a computer 
memory is. 

 االحد
 صفي

تتم قياس الكتلة والوزن ص كيف 

65-64 
 

  119خاصية التوزيع ص 

 

صفي :أوال التراث الشعبي  
 وأقسامه 

 37-36واجب ص  
 ثانيا العادات والتقاليد
  ثالثا الفعاليات التراثية 

 43واجب ص
 

Solve the activities  
inside the classroom 

 

 123ص  واجب

 االثنين
 صفي

 66كيف يتم قياس الحجم ص 
 

 125تقدير نواتج الضرب ص
 

 77واجب ص  واجب
 129ص

 

 الثالثاء
 صفي

كيف تتم قياس درجة   -
 68الحرارة ص 

-  

 131الضرب في عدد مكون من رقم واحد ص
 

 80واجب ص  واجب
 136ص

 

 األربعاء
 صفي

مع مناقشة أسئلة  4مراجعة الدرس 
 71الدرس ص 

 

   137الضرب في عدد مكون من رقمين ص
 

 141ص  واجب

 الخميس
 79 -78مراجعة الوحدة األولى ص  صفي

   137الضرب في عدد مكون من رقمين ص
 

 142ص  واجب
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 23 /  9 /    2021إلــى       19/    9/ 2021مــن     الخطة االسبوعية
 ))ز   خامس الصف والشعبة: 

 English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 التعلمنواتج 
 
 

 الــيـــوم

 ) درس ) محبة هللا تعالى

  يستنتج أهمية محبة هللا تعالى للعبد •

  يعدد األعمال التي ينال بها المسلم محبة هللا •

 يكتشف نتائج محبة هللا تعالى •

 يقرأ النص الشعري بطالقة وتعبير عن االنفعاالت

 يفسر الكلمات الجديدة ويوظفها في جمل من إنشائه

  سطة على األلف والواووالهمزة المتيميز 

 يستوعب المادة المسموعة ويحللها

 

 

Learning Objectives: 
• To identify different types of home. 
• To compare different types of home. 
• To suggest improvements for types of home.  
• To read a text about Masdar City. 
• To write a paragraph about “Your Actual Home”. 

Reading: Anchor - Prepare and read Pages (12- 15) 

Writing: Search for information to write about “Masdar City”. 

 االحد
 Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Lesson 6 -  Page:6 نشيد ذاك هو هللا  صفي

 Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Lesson 6 - Page:6 حفظ النشيد كاماًل   واجب

 االثنين
 صفي

 Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Lesson 7 - Page:7 نص استماع / صديقة األرض 
 

 واجب
 

................. Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Lesson 7 - Page:7 

 الثالثاء
 صفي

محبة هللا أصل اإليمان + األعمال التى ينال بها المسلم 
 محبة هللا

 Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Lesson 8 - Page:8 الهمزة المتوسطة على األلف والواو

 واجب
 Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Lesson 8 - Page:8 22النشاط ص كتاب  

 األربعاء
 صفي

استكمال األعمال التي ينال بها المسلم محبة هللا + ثمرات محبة 

 المؤمن هلل تعالى
 Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Lesson 9 - Page:9 كتابة نص معلوماتي

 واجب
 Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Lesson 9 - Page:9 27كتاب النشاط ص  

 الخميس
 صفي

إمالء خارجي  عن الهمزة المتوسطة على األلف  (حصة تالوة  ) سورة اإلنفطار
 والواو

Bridge to Success – Learner’s Book – Unit 1 – Lesson 10 - Page:10 
 

 واجب
 

........................... Bridge to Success – Activity Book – Unit 1 – Lesson 10 - Page:10 
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 )) ز   خامستابع الصف والشعبة :

 الرياضيات العلوم المادة
والتربية الدراسات االجتماعية 

 األخالقية
 التصميم والتكنولوجيا

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم

المقارنة بين الكتلة والوزن من 

حيث التعريف واالداة المستخدمة 

  للقياس ووحدة القياس 

استخدام المخبار المدرج لقياس 

  الحجم 

يقارن بين أنواع مقاييس درجات 

الحرارة من حيث الشكل 

  واالستخدام 

ايجاد ناتج الضرب باستخدام خاصية  •

  التوزيع

 كتابة تقدير نواتج الضرب •

إيجاد ناتج الضرب في عدد مكون  •

 من رقم واحد

إيجاد ناتج الضرب في عدد مكون  •

 من رقمين

 

يتعرف أقسام الموروث  -
 الشعبي

ارتباط العادات  يوضح مدى -
 والتقاليد بالمجتمع 

يعدد الفعاليات التراثية التي  -
تنظمها المؤسسات الحكومية  

 . والخاصة
 

❖ Recognize the importance of 
embedded systems in day-
to-day life.  

❖ Define what a computer 
memory is. 

 االحد
 صفي

 

كيف تتم قياس الكتلة والوزن ص 

65-64  

 119خاصية التوزيع ص 

صفي :أوال التراث الشعبي  
 وأقسامه 

 37-36واجب ص  
 ثانيا العادات والتقاليد
  ثالثا الفعاليات التراثية 

 43واجب ص
 

Solve the activities  
inside the classroom 

 123ص  واجب

 االثنين
 125تقدير نواتج الضرب ص 66كيف يتم قياس الحجم ص  صفي

 129ص 77واجب ص  واجب

 الثالثاء
 صفي

كيف يتم قياس درجة   -
 68الحرارة ص 

 131الضرب في عدد مكون من رقم واحد ص

 136ص  80واجب ص  واجب

 األربعاء
 صفي

أسئلة مع مناقشة  4مراجعة الدرس 
  71الدرس ص 

 137الضرب في عدد مكون من رقمين ص

 141ص  واجب

 الخميس
 79 -78الوحدة األولي ص مراجعة  صفي

 137الضرب في عدد مكون من رقمين ص

 

 142ص  واجب

 


