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Announcements 

 

 ورش عمل اللغة العربية

التّواصل معكم و التّكامل لتحقيق األفضل  الّسادة أولياء األمور حرًصا منًّا على توضيح  آلية عملنا في قسم اللّغة العربيّة لهذا العام، و رغبة منّا في
لمتعلّمينا ندعوكم للحضور إلى المدرسة خالل األسبوع القادم )وفق الجدول الّذي يوضح الموعد المخصص لكّل صف( وذلك لإلجابة على كافة 

الّطلبة و يسعدنا حضوركم .استفساراتكم حول منهج اللّغة العربيّة و طرق تدريسها هذا العام. هدفنا األساسي  مصلحة أبنائنا   

 

 اليوم الّصف الّساعة
صباًحا 8:20  يوم األحد الّصف الخامس 
صباًحا 8:20  يوم االثنين الّصف الّرابع 
صباًحا 8:20  يوم الثاّلثاء الّصف الثّالث 
صباًحا 8:00  يوم الخميس الّصف الثّاني 

 

 
 

Subject Homework Vocabulary I Am Learning… 

We are the happiest school in Dubai 
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Arabic A  إمالء يوم الخميس 
نص من  قصة عندما فقد الملك   

 أحزانه

من كلمة : عادَ الوزيُر إلى الملك 

قتراح جديدإلى كلمة بأحالمه اب

 الغائبة.

اختبار اللغة العربيّة يوم األحد  

27/10/2019  

 العصفور

 صوته 

 زقزق

 تحليل  نشيد زقزق   العصفور 

 نحو الجملة الفعليّة 

 إمالء  

 حّصة مكتبة ) مطالعة ( مع حل أوراق عمل  

Arabic B  حل ورقة عمل 

Answer the work sheet 

الساعة  –عادة  –كل يوم  –) صباح 

 –ثم  –أمشط شعري  –أستحم –

 –المدرسة  –تنتهي  –أتناول الغداء 

 –أتناول  –البيت  –أصل  –نصف 

سريري  –لمدة  –أدرس  –بعد ذلك 

) 

 صباح كل يوم.

Islamic  عمل خريطة ذهنية لدرس السيدة

 +    خديجة

66/67حل صفحة  بالكتاب  

 المدرسي

خاطئة -الناصية  –الرجعى  االيمان بالمالئكة  -درس السيدة خديجة  أحب الخير ألخي درس 

Islamic B  Faith 

Believe in  

Mother of the believers  

 

 Believe in angels _ 

Khadijahbintkhwailed (RA) 

Social 

Studies A 

 بيئتي مسؤليتي   

 

Social 

Studies B 

How do we know about 

people who lived in early 

social groups more than 

5000 years in the past?? 

 

Historian 

Artifact 

Discover  

Cave  

 Follow Technology from 

History. 
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English Read the story “Great 

Invention “pages 72 - 75. 

Underline the difficult 

words so we can discuss 

them in the class. 

 

English Summative 

Assessment Wednesday 

23
rd

 October 

Standards 

RL.3.3 Describe 

characters in a story  

RL3.4 Determine the 

meaning of words and 

phrases as they are used in 

a text 

 

 

Performers, sausage, 

costumes, festivals, 

parades, customs, stuffed, 

friendship, bakery, 

contribute 

 

 

Great Invention: 

Revision of previously taught 

standards. 

Math Due on Tuesday  

Chapter 5, Lesson 5 

pages 275- 276 

 

Bar diagram, factor, 

product, partition, array, 

divide, dividend, divisor 

 

Chapter 6Multiplication and 

Division Pattern 

 

  

Science For the static Charge 

Activity, please bring 2 

balloons, gelatin powder, 

and a small wool cloth. 

 

Practice for the Science 

MAP Test from 

https://practice.mapnwea.

org/#/practice-landing 

 

 

 

Electrical charge, attract, 

repel, static electricity 

 

Unit 1 Lesson 1 

Electricity and Designing Solutions 

https://practice.mapnwea.org/#/practice-landing
https://practice.mapnwea.org/#/practice-landing
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Username: grow 

Password: grow  


