
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

الملف الخطة األسبوعية للصف الخامس األسبوع الخامس لمدرسة األصايل

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ الصف الخامس ⇦ المدارس ⇦ الفصل الثاني

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الخامس

روابط مواد الصف الخامس على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الخامس والمادة المدارس في الفصل الثاني

الخطة االسبوعية 1

الخطة األسبوعية للصف الخامس األسبوع األول لمدرسة الشعلة
الخاصة

2

الخطة األسبوعية للصف الخامس األسبوع الرابع لمدرسة الشعلة
الخاصة

3
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Al Asayel School C2 
مدرسة األصایل ح2

Al Asayel School مدرسة األصایل
مجلس  4   نطاق  3

 الخطة  االسبوعیة   للصف الخامس (العام )
Weekly Plan GRADE (5) General 

Trimester (2) الفصل الدراسي الثاني  

Week (5)  االسبوع

 الرؤیة : تعلیم ابتكاري لمجتمع ریادي معرفي



 
 

التاریخ  :  31/1/2022 –4/2/2022 Weekly Plan for grade 5   (5) الخطة األسبوعیة للصف                   

Smart Plat Forms
 منصات التعلم الذكي

المفعلة

Friday
الجمعة 

4/2/2022

Thursday 
الخمیس 

3/2/2022

Wednesday 
 األربعاء  

2/2/2022

Tuesday 
 الثالثاء

1/2/2022

Monday
االثنین  

1/202231/
Day & Subjects

Alef
lms

 عنوان الدرس فاطمة بنت عبدالملك

Lesson Title

Islamic 

Studies

 الدراسات
اإلسالمیة

 . اعرف شخصیة فاطمة بنت عبدالملك
 Learning مخرجات التعلم . استنبط الدروس المستفادة من سیرة فاطمة بنت عبدالملك

Outcomes

األنشطة اإلثرائیة   حفظ سورة عبس ( 1-42)+ حفظ حدیث القرآن شفیعي+ حفظ دعاء الركوب
Support Activities

Alef
lms

 نشید : وطن النجوم
استماع : مغامرة غیر محسوبة

امالء : الھمزة المتوسطة على الیاء

 عنوان الدرس

Lesson Title

Arabic

اللغة العربیة

 تبین المعنى االجمالي للنص الشعري – تستوعب النص السردي أو المقال المسموع مؤولة رسائل المتحدث الشفویة
 Learning مخرجات التعلم وغیر الشفویة  - تكتب الكلمات المتضمنة ھمزة متوسطة على الیاء كتابة صحیحة

Outcomes

حل كتاب النشاط ص 22 األنشطة اإلثرائیة
Support Activities

 الرؤیة : تعلیم ابتكاري لمجتمع ریادي معرفي



 
 

التاریخ  :  31/1/2022 –4/2/2022 Weekly Plan for grade 5   (5) الخطة األسبوعیة للصف                   

Smart Plat 
Forms

 منصات التعلم الذكي
المفعلة

Friday
الجمعة 

4/2/2022

Thursday 
الخمیس 

3/2/2022

Wednesday 
 األربعاء  

2/2/2022

Tuesday 
 الثالثاء

1/2/2022

Monday
االثنین  

1/202231/
Day & Subjects

Alef
lms

بیعّیُة في بالدي الَمحمّیاُت الطَّ

اختبار تكویني في درس مجلس التعاون طبیعیا وتاریخیا وسكان مجلس التعاون 
BF واالربعاء ACE والثالثاء DGH یوم االثنین

 عنوان الدرس

Lesson Title

Social 

Studies

 الدراسات
االجتماعیة

نواتُج الّتعلِّم:
•یتعرف مظاھر اھتمام الباني المؤسس بالبیئة.

ِة في ِبالِدِه. بیِعیَّ ُف الُمْحِمّیاَت الطَّ •َیَتَعرَّ
•یوظف الخرائط المختلفة لتحدید المواقع المھمة.

•یستنتج العوامل الجاذبة لحركة السیاحة في اإلمارات.

 مخرجات التعلم

Learning 

Outcomes

حل منصة الف +حل االنشطة في منصة التعلم الذكي  األنشطة اإلثرائیة
Support Activities

 الرؤیة : تعلیم ابتكاري لمجتمع ریادي معرفي



التاریخ  :  28/1/2022 –التاریخ  :  31/1/2022 –4/2/2022  Weekly Plan for grade 5                   الخطة األسبوعیة للصف (5) 

Smart Plat 
Forms

 منصات التعلم الذكي
المفعلة

Friday
الجمعة 

4/2/2022

Thursday 
الخمیس 

3/2/2022

Wednesday 
 األربعاء  

2/2/2022

Tuesday 
 الثالثاء

1/2/2022

Monday
االثنین  

1/202231/
Day & Subjects

 MsTeams 
LMS
ALEF
NEARPOD
QUIZZIZ
Liveworksheets 

Unit 7: Talking and People عنوان الدرس
Lesson  Title

English 
language
اللغة االنجلیزیة

. Review Unit 6

MyOn 
Liveworksheets 

Review Unit 6

ALEF LESSON 57 
(Replying to questions) 

Review Unit 6

LISTENING TASK 
ASSESSMENT

Lesson 10: : Amazing people 

- Use basic language structures in 
writing. 

- ALEF LESSON 56 (Applying 
compound sentences) 

 مخرجات التعلم
Learning 

Outcomes

Unite tite: Talking and People
Golden outcomes: Adjectives (participle adjectives) 
Task required: LISTENING TASK ASSESSMENT 

األنشطة اإلثرائیة
Support 

Activities

*ALEF
*LIVE 

WORKSHEET
*Quizizz
*LMS

Chapter(7) Fractions And Decimals + Chapter(8) Add And Subtract Fractions عنوان الدرس
Lesson  Title

Mathematics
الریاضیات

REMINDERS
1 .Complete-Student 

Book
2. LMS Tasks+ ALEF 

Lessons 

DAY 4
Round Fractions
ALEF 151+152

         DAY 3
QUIZ(2)

( from 136-147 on 
ALEF)

DAY 2
Review 

Chapter(7)
ALEF 149

DAY 1
Write 

Fractions as 
Decimals

ALEF 146+147

 مخرجات التعلم
Learning 

Outcomes

Lesson title:Fractions                           
 Task required:  PREPARE FOR QUIZ(2)From ALEF (136 - 147 )

األنشطة اإلثرائیة
Support 

Activities

 الرؤیة : تعلیم ابتكاري لمجتمع ریادي معرفي



التاریخ  :  31/1/2022 –4/2/2022  Weekly Plan for grade 5                   الخطة األسبوعیة للصف (5) 

Smart Plat Forms
منصات التعلم الذكي المفعلة

Friday
الجمعة 

4/2/2022

Thursday 
الخمیس 

3/2/2022

Wednesday 
 األربعاء  

2/2/2022

Tuesday 
 الثالثاء

1/2/2022

Monday
االثنین  

1/202231/
Day & Subjects

Compounds and Physical and chemical changes  عنوان الدرس

Lesson Title

Science
العلوم

                                       Alef 113
     Alef 108
Show my learning
                                    Forces
                                         Alef 114
                                       Gravity and 
                                        Friction

Alef 111
Acceleration
Alef 112
Momentum

Alef 109
Motion and 

Speed
Alef 110
Speed and 
velocity

Alef 105 
Indicators
Alef 106 

Neatralization 
reactions

 مخرجات التعلم
Learning 

Outcomes

LMS
Class Test on Thurs in lms- Study Alef 105 to 112

Topics: Acids and Bases and Motion

األنشطة اإلثرائیة
Support 

Activities

  lms

“ Electricity and Electronic “  عنوان الدرس

Lesson Title

Design & 
Technology

التصمیم 
والتكنولوجیا

1- Discuss the differences between series and parallel circuit.
2- Explain what is short circuit ?
3- Describe how short circuit occur.
4- learn how drawing schematic diagram.

 مخرجات التعلم
Learning 

Outcomes

Activities 12-18“ Activity Book” األنشطة اإلثرائیة
Support 

Activities

 
 



التاریخ  :  31/1/2022 –4/2/2022  Weekly Plan for grade 5                   الخطة األسبوعیة للصف (5) 
Smart Plat Forms
 منصات التعلم الذكي

المفعلة

Friday
الجمعة 

4/2/2022

Thursday 
الخمیس 

3/2/2022

Wednesday 
 األربعاء  

2/2/2022

Tuesday 
 الثالثاء

1/2/2022

Monday
االثنین  

1/202231/
Day & Subjects

lms 
Microsoft 
Teams

المدرسة التأثیریة  عنوان الدرس

Lesson Title Visual 
Arts

الفنون 
البصریة 

والتطبیقیة 

تطبیق عملي ألشھر األعمال الفنیة بأسلوب المدرسة التأثیریة  مخرجات التعلم

Learning 

Outcomes

lms
microsoft 
teams

استكشاف األوركسترا والتعرف على اآلالت  عنوان الدرس

Lesson Title
Musical 

Arts 

الفنون 
السمعیة 

.تحدید آالت األوركسترا وتصنیفھا إلى عائالت .1
.تلخیص كیفیة إصدار كل عائلة لألصوات .2

.تحدید اآلالت الموسیقیة عن طریق صورتھا وصوتھا.3
 مخرجات التعلم

Learning 

Outcomes

الجري لمسافات طویلة ومتوسطة واالداء الصحیح  عنوان الدرس

Lesson Title PE

التربیة 
األنشطة اإلثرائیةالریاضیة 

Support 

Activities

 
 

 الرؤیة : تعلیم ابتكاري لمجتمع ریادي معرفي



جدول االختبارات األسبوعیة Al Asayel School Tests schedule
Day – الیوم

Friday
الجمعة 

4/2/2022

Thursday 
الخمیس 

3/2/2022

Wednesday 
 األربعاء  

2/2/2022

Tuesday 
 الثالثاء

1/2/2022

Monday
االثنین  

1/202231/

 Subject المادة التربیة االسالمیة التربیة االسالمیة  التربیة االسالمیة 
MAth

Classes الصفوف 5F+E+C+G 5D 5H
Grade5(C+D+E)  5F+5H

نواتج التعلم لالختبار 
والدروس

 Learning

 outcome and

lesson

سورة عبس -
القلقلة -
القرآن شفیعي -

سورة عبس -
القلقلة -
القرآن شفیعي -

سورة عبس -
القلقلة -
القرآن شفیعي-

MATH
ALEF

 (147- 136)

 English Listening Task

Assessment

 Listen and understand

 the overall meaning of

 simple texts on familiar

 .topics  

 
 

 الرؤیة : تعلیم ابتكاري لمجتمع ریادي معرفي



Al Asayel School Homework الواجبات األسبوعیة
Day – الیوم

Friday
الجمعة 

4/2/2022

Thursday 
الخمیس 

3/2/2022

Wednesday 
 األربعاء  

2/2/2022

Tuesday 
 الثالثاء

1/2/2022

Monday
االثنین  

1/202231/

 Subject المادة  English- Liveworksheets/

 MyOn

Classes الصفوف 5F/5H

 Subject المادة

Classes الصفوف

 
 

Weekly Home Workالواجبات األسبوعیة 

 الرؤیة : تعلیم ابتكاري لمجتمع ریادي معرفي



 
 

Contact Numbers ارقام التواصل 

Phone number الھاتف األخصائیة 
Social  Grade الصف 

97124119257+ موزة الخاطري
Moza (E/F/G) 5 & 6

971522449687+ ریما الكعبي
Reema (A/H)5 & 7

971564765598+ امال الكبیسي
Amal (B/C/D)5 & 8

 الرؤیة : تعلیم ابتكاري لمجتمع ریادي معرفي



 
 

 Grade(5)Teachersالتواصل مع معلمات الصف الخامس
طریقة التواصل  الصفوف  اسم المعلمة المادة

Email: hana.alshamsi@ese.gov.ae 5G1- 5G3- 5G5
5Elite 1 ھناء الشامسي  التربیة اإلسالمیة 

Email:bareya.alblooshi@ese.gov.ae
 

5G2- 5G4- 5G6
5Elite 2 بدریة البلوشي

Email: mona-yy.almansoori@ese.gov.ae 5G1- 5G2- 5G3
-5Elite 1 منى المنصوري

اللغة العربیة
Email:   Zahra.Binamro@ese.gov.ae 5G4-5G5-5G6- 5Elite 2 زھرة صالح

Email:khawla.alobaidli@ese.gov.ae جمیع صفوف خامس خولھ العبیدلي  الدراسات االجتماعیة والثقافة 
 العامة 

Email: inbavathee.pillay@ese.gov.ae   (Elite math A/B  Inbavathee
(lee ann ) 

 Email: reem.alhosani@ese.gov.aeالریاضیات 5G1-5G2-5G3 ریم الحوسني
Email: mariam-ms.alali@ese.gov.ae 5G4-5G5-5G6 مریم العلي

leanne.mcgregor@ese.gov.ae
0504155192 5G4-5G6 Leanne McGregor English

10



 
 

Contacts ارقام التواصل 

ھاتف المدرسة :97124119255+ 

ایمیل المدرسة 

moe.gov.ae@471

رقم الدعم في الوزارة 067017000 

Sd@ese.gov.ae أو عن طریق االیمیل

 الرؤیة : تعلیم ابتكاري لمجتمع ریادي معرفي



 
 

Contact Numbers ارقام التواصل 

الخط الساخن 024119257

الدعم الفني في الوزارة: 067017000

الدعم الفني في المدرسة: 0544682266

الدعم الفني ألف: 0509869185

 الرؤیة : تعلیم ابتكاري لمجتمع ریادي معرفي



https://t.me/alasayelschool 

 Telegram  المدرسة 
 تلجرام العام للمدرسة

 تلجرام الصف الثامن تلجرام الصف السابع تلجرام الصف السادس تلجرام الصف الخامس
https://t.me/Gr8alasayel2022 

https://t.me/Gr5alasayel2022 
https://t.me/Gr7alasayel2022 

 https://t.me/Gr6AlAsayel2022


