
مدرسة أكادیمیة یاس
Yas Academy School

(الفصل الدراسي األول األسبوع السابع)الصف الخامس
Gr. 5 - Term 1- Week 7

سؤال األسبوع : اذكر عالمات الساعھ الصغري والكبرى كما وردت في السنة الصحیحة .

المادة
الیوم والتاریخ

الریاضیاتالتربیة اإلسالمیةEnglishاللغة العربیة
Math

العلوم
Science

االجتماعیات
Social S.

األخالقیة
Moral ED

األحد
10\10\2021

)1(التكوینيالتقویم
Gr5 (A-B-C)نٌص لالستیعاب والفھم

Unit 2
Lesson 9

LB P:20-21-22
AB P:17

7الدرس3الوحدة
خاصیة التوزیع ونواتج

القسمة الجزئیة
199صالواجب

درس دورة حیاة
الحیوانات

التحول الكامل و التحول
غیر الكامل

كتاب الطالب:
(إنجازات زاید)

الواجب:
74,76ص

ـــــــــــــ

اإلثنین
11\10\2021

كتاب الطالب:
قصة حوٍت على الشاطئ:

.99-88ص
الواجب:

استخرج الجمل الفعلیة.

Gr5 (A-B-C)
Unit 2

Lesson 10
LB P:23
AB P:18

سورة التكویر
66صفحةالواجب

الطالبأنشطة67-

8الدرس3الوحدة
قسمة األعداد المكونة من
ثالثة أرقام وأربعة أرقام

اختبار علوم درس
التكاثر

و
درس دورة حیاة

النباتات

ـــــــــــــ

الثالثاء
12\10\2021

كتاب الطالب:
تاِبع: قصة حوٌت على

118-99صالشاطئ:
الواجب:

استخرج الجمل االسمیة.

Gr5 (A-B-C)
Unit 3

Lesson 1
LB P:24
AB P:19

سورة التكویر
66صفحةالواجب

الطالبأنشطة67-

االختبار الثاني في
الدروس المطلوبة

الوحدة الثانیة
)4-7-8-9-10(

)4-1(الثالثةالوحدة

درس االخصاب الداخلي
والخارجي

كتاب الطالب:
(إنجازات زاید)

الواجب:
78,79ص

ـــــــــــــ
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األربعاء
13\10\2021

كتاب النشاط:
حل أنشطة: قصة حوت على

33-30صالشاطئ
Reading -  Writing
Assessments

9الدرس3الوحدة
وضع الرقم األول

الواجب
214-213ص:

2رقمبالكتابالبدء
وحدة التفاعالت في

النظم البیئیة
درس ما البناء الضوئي

ـــــــــــــ

الخمیس
14\10\2021

مراجعة على دروس
النحو+إمالء

Gr5 (A-B-C)
Unit 3

Lesson 2
LB P:25
AB P:20
Writing

10الدرس3الوحدة
نواتج القسمة مع وجود

األصفار
الواجب

220-219:ص

درس البناء الضوئي
ودورة التنفس

148-14

ـــــــــــــ

You are highly recommended to visit www.moe.gov.ae
www.moe.gov.aeالعلميتحصیلكمومعلوماتكمیزكيمحتوىمنفیھلماوالتعلیمالتربیةوزارةموقعزیارةنرجو:الطالببأبناءنا

Valueالتسامح:األسبوعقیمة of the week : Tolerance

Info:اإلدارهلمراسلة @yas.academy - admin@yas.academy - principal@yas.academy

http://www.moe.gov.a
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