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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 

 

 
 

 

 

We are the happiest school in Dubai 



Al Maaref Private School 2018-2019 Weekly Newsletter 
Grade 5 Week 7 of October 20- 24 

 

 

Subject Homework Vocabulary I Am Learning… 

Arabic A يوم لخميس 
إمالء محدد من نص ) هل تُريد  

 أن تكتب يومياتك ؟ ( .

( من )) 60صفحة)

الّشخص......إلى كلمة .....  معهم 

)) 

اختبار اللغة العربيّة يوم األحد 

27/10/2019  

 

 

التّضاريس ، مشارف ، تحتِضُن ، 

الُمشرئِب ، تتجلى ، َجعبة ، تَحرفهما 

 ، ، يُّممت ، بوقاِره ، كتوًما 

 

 النّص المعلوماتي الّسردي

 )  حوٌت على الّشاطئ (

 + درس الهمزة المتوسطة

Arabic B  المهام  –قائمة  –متحمسة  –أعود  كتابة فقرة عن يومي بالمنزل– 
 –األعمال المنزلية  –مشاركة 

-أنجزت  –شعرت -القلق -أدرس 
الحارس  –أغسل  –تناول -تذكرت 

واحدة.  –استعد  –استحم -الدَّراجة -
         

 في بيتي 

Islamic  عمل خريطة مفاهيمية عن درس

 دعوة أهل الطائف 

 سسب الذهاب إلى أهل الطائف

الطائف و موقف النبي موقف أهل  

موقف االنبي مع عداس وعودته 

 إلى مكة

 

الرمالء -حلة –الربذة   حديث اإلحسان إلى الناس  

Islamic B Explain the importance of 

equality among people. 

 Doing good to other people  

(Hadith ) 

Social 

Studies A 

اكتب نبذة بسيطة في دفتر 

عن حياة الشيخ محمد االجتماعيات 

 بن زايد في صفحة واحدة

تحضير درس فخر العروبة  الشيخ محمد بن  

 زايد

Social 

Studies B 

What modern day country 

was formed in 1923 after 

the fall of Ottoman 

Peak  

Empire  

Ruler  

Follow Ottoman Empire 
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Empire? Founder  

English Due Monday 

Practice Book pp. 60 and 

67.  

On Wednesday  23-Oct 

 We will have our 

Summative Test 1. 

Please review previous 

lessons on: 

 Simple and complete 

subjects 

 Compound sentences 

and conjunctions 

 Run-on sentences and 

fragments 

 Text structure and 

sequencing 

 

The vocabulary to be 

covered: 

1. committees 

2. convention 

3. debate 

4. proposal 

5. representatives 

6. resolve 

7. situation 

8. union 

 

 

Weekly Concept: 

Reaching a Compromise 

 

Essential Question: 

What do good problem solvers do? 

 

Reading: “The Formation of the 

Union” 

Comprehension Skill- Text 

Structure: Problem and Solution 

Comprehension Strategy: Reread 

Vocabulary- Context Clues: 

Definitions and Restatements 

Language: Common and Proper 

Nouns 

Writing: Main Idea 

Math Due on Tuesday 

CHAPTER 2 

MY Homework Lesson 1 

Pages 85 and 86 

Please come with both 

Volumes 1 and 2 next 

week. 

Evaluate, numerical 

expression ,prime 

factorization,Base, cubed, 

exponent, power, squared 

 

Multiplication Patterns (Volume 1) 

Order of Operations (Volume 2) 

Numerical expressions (Volume 2) 

 

 


