
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

 

الملف الخطة األسبوعية للصف الخامس األسبوع األول لمدرسة الشعلة الخاصة

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae/pages/search?teacher_name=مدرسة الشعلة الخاصة
https://almanahj.com/ae/5schools2
https://almanahj.com/ae/5schools
https://almanahj.com/ae/5
https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com
https://www.facebook.com/groups/grade5uae
https://www.facebook.com/grade5uae
http://bit.ly/2VZx9QS
https://t.me/uae5grade_bot
https://bit.ly/2P4TZpo
https://bit.ly/3fgXrYC
https://bit.ly/3snNDQe
https://bit.ly/3lSQBKm
https://almanahj.com/ae/id=14607
http://www.tcpdf.org


إعداد جيل متعلم يساهم في تقدم دولة اإلمارات  : رؤيتنا 
 ةكرائد ملشروع نهضة عربية شامل

رتقاء اجتماعية شاملة تعمل على اإل تفعيل دور املدرسة كمؤسسة : رسالتنا
 بمستوى األداء التربوي والتعليمي وغرس قيم املواطنة واملسؤولية واملبادرة

عجمان  -  مدرسة الشعلة الخاصة  
  . 

 الخامس الصف:   (07- 01-2022إلى   03-01- 2022من )  2022/ 2021 ( 1)األسبوع  الثاني الخطة األسبوعية / الفصل الدراسي 

 اليوم          
 الجمعة الخميس  األربعاء  الثالثاء  األثنين  المادة   

 مراجعة عالجية لمهارات سابقة  العربيةاللغة 
 أنواع الخبر في الجملة االسمية 

 مراجعة عالجية لمهارات إمالئية

 كتابة الهمزة المتوسطة على ألف و واو

 قة بمراجعة عالجية لمهارات سىا

 نص معلوماتي

 قصة أنا حر 
 تفسير المفردات و التراكيب  

 قصة أنا حر 
 تحليل القصة إلى عناصرها 

  تحضير و قراءة قصة أنا حر     الواجبات 

Course book 
Revision  

Reading comprehension skills 

Revision 

Vocabulary & Grammar 

skills 

Unit 6 

Lesson1 

” Looking backwards and 
forwards’’,  

School holidays 

Unit6 

Lesson2 

” Looking backwards and 
forwards’’ 
 Holiday activities 

Unit6 

Lesson3 

” Looking backwards and 
forwards’’ 
 Holiday activities 

 

Workbook  Interactive worksheet   
Writing a paragraph 

“Holiday activities” 

Homework      

 ترتيب العمليات   ترتيب العمليات   مراجعة مهارات   مراجعة مهارات   مراجعة مهارات   الرياضيات

   6,  2,  1رقم   415ص   ورقة عمل   ورقة عمل  الواجبات 

االستنتاج  مراجعه علي مهاره  علوم
 ة والمقارن 

مراجعه علي مهاره التصنيف  
 كيف يمكن تصنيف العناصر  مم تتكون الذرات والجزيئات  ةمم تتكون الماد واالستدالل 

  ورقة عمل تفاعلية   ورقة عمل تفاعلية    الواجبات 
 

 

 

 

 

 الدرس الثالث في األسبوع الدرس الثاني في األسبوع  الدرس األول في األسبوع املادة 

  حل األنشطة وتسميع اآليات شرح درس : سورة عبس استكمال  شرح درس : سورة عبس  التربية اإلسالمية

  واجب الكتروني    ات الواجب

 االجتماعيات 
داب  آ)محاور  يمارات السنع اإل

 )تابع :دول مجلس التعاون )طبيعيا دول مجلس التعاون )طبيعيا  (الضيافة 

  عمل االلكترونية  الحل ورقة   الواجبات 

Design Technology Cyber Safety Cyber Safety Cyber Safety 


