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Subject Homework Vocabulary  

Arabic A الواجب من موقع كم كلمة 

 

 

البرقع، طريحة الفراش، االمتنان، 

تكتفي، حرارة الظهيرة، أطراف 

 موحًشاالحديث، أُقُارب، 

تعبير / كتابة نص اقناعي    

 اعراب األفعال

 مراجعة لالختبار 

 اختبار اللّغة العربي بتاريخ 2020/1/19
 المطلوب لالختبار 
فع القواعد :إعراب األ فعال   ممارر الرف

 المتصلة

 الهمزة المتوسطة

الكتابة:  كتابة نصف سردي معلوماتي    نص 

 اقناعي

 للمراجعة:

 الفهم والتحليل:  

ص 2قراءة نصف الشفجرة المباركة/كتاب الطفالب 

212 

ة حوت على الشفاطئ/كتاب  قراءة قصف

91ص 1الطفالب  

 القواعد : ورقة عمل اعراب األفعال 

فع المتفصلة  ورقة عمل ممارر الرف

 االمالء : ورقة عمل الهمزة المتوسطة

 الكتابة : نصف سردي معلوماتي 

الشفجرة المباركة ( –) جبل حفيت   

اقناعي : أهميفة العلم و التفعلفم   أهميفة  نص

 التفسامح

ة / اتبع قلبك  شجرة التففاح  –دراسة تلخيص قصف

 / 

ة منفصلة الختبار التفعبير   سنخصص حصف

We are the happiest school in Dubai 



Al Maaref Private School 2019-2020 Weekly Newsletter 

Grade 5 Week 16 –January-12- 16 
 

 

 

Arabic B  اختبار اللغة  2020-1-19يوم

 العربية

 موموعات االختبار:

كتابة –ركوب الخيل  -ألعاب الكرة

 كتابة إعالن   –تعريف ذاتي 

 

-الفضيه-الميداليه-السعادة -الصحة

–السعادة –الصحة -الذهبية

-مزرعتك  

-عطلة –اتدرب   

 درس الجري 

 مراجعة لالختبار

Islamic A  1امتحان قصير على درسي- 

 دعوة أهل الطارف 

اإلحسان إلى الناس-2  

ج يوم اإلثنين (5 –ب 5 –أ  5)  

د يوم األربعاء  5  

يزكى -تولى  –عبس  سورة عبس درس    

 

 

Islamic B Quiz from 

-Calling people of Ta’if to 

Islam 

-being good to others 

  

Social 

Studies A 

 امتحان لمادة االجتماعيات

فخر العروبة الشيخ محمد بن زايد 

 آل نهيان

 دور الشيخ زايد بن سلطان في 

 تأسيس مجلس التعاون الخليجي

January 15
th

 

5A,5C,5D 

January 16
th

 

5B 

 

  

 

Social 

Studies B 

  Social studies B exam on 

January 15
th

 2020 from  

- Age of Discovery  

- Christopher Columbus   
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English Due Tuesday  

Practice Book pages 121, 

127 and 128. 

 

Read for 40 minutes daily 

on Achieve3000. 

 

 

 

 

The vocabulary to be 

covered: 

Contract  

erode  

formation  

moisture  

particles  

repetitions  

particles  

repetition  

structure  

visible  

Greek roots  

 

 

Weekly Concept: 

Patterns  

 

Essential Question: 

Where can you find patterns in 

nature? 

 

Writing: opinion  

Comprehension strategy: ask and 

answer questions  

Comprehension skill: Main ides 

and key details  

 

Phonics: vowel team syllables  

Grammar: main and helping verbs  

Vocabulary strategy: Greek roots  

Math Due on Wednesday 

CHAPTER 12 

MY Homework Lesson 1 

Pages 907and 908 

 

Parallelogram, 

rectangle, square, 

trapezoid, rhombus, 

triangle, angles 

Geometry(Volume 2) 

Classifying Quadrilaterals 

Classifying Triangles. 

 

Science Homework for lesson3 

(Role of decomposer). 

Revision worksheet for 

unit 2  

Summative 2 will be next 

week summative exam 

(pages from 7-50) 

Sunday, January 12
th 

5C,5D 

Decomposer- Bacteria- 

fungi- yeast-mold. 

-What is the role of decomposer? 

- What is the importance of 

decomposer to our environment? 

Examples of decomposers 
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Tuesday, January 14
th

 

5A,5B 

 


