
 

AL AIN JUNIORS SCHOOL 

 
LEARNING TRAILS 

SECOND TERM 
Grade: 5 

Week: 3         Date: 17th Feb – 21st Feb 

 

Subjects Lesson Objectives Homework 

MEP 
(Moral Education Program) 

Early tribal settlememts _______________ 

Adv . Arabic  النشٌد " وطن النجوم " حفظ النشٌد  / التعرف على
المفردات / الفكرة  العامة للنص معانً   

الوحدة الثانٌة : قصة الخوف ٌأتً من الداخل : 
 التعرف على المفردات الجدٌدة وتوظٌفها فً جمل 

 –وسط  –تحدٌد البناء المستخدم فً النص ) بداٌة 
 نهاٌة (

الفقرة الكتابٌة : كتابة نص وصفً ) ٌصف الطالب  
لة اإلمارات أحد األماكن التً قام بزٌارتها فً دو

   العربٌة المتحدة (

 الواجب: 
نسخ نشٌد وطن النجوم مرتٌن -1  

 –ٌجاري  -وظف المفردات : ) طقطقة   -2

باهظ (   -منعطف   
اإلمالء : فقرة خارجٌة تملً على الطالب داخل 

 الصف .
 
  
 

Gr . Arabic 
 
 

دعوة للمناسبات :دراسة المفردات وقراءتها قراءة 
الجملة المناسبة لكل عٌد من  صحٌحة والتعرف على

 األعٌاد اعطاء تمارٌن داخل الصف تخص المناسبة .
المبتدأ والخبر :التعرف على المبندأ والخبر وتصنٌفها 

 كجملة اسمٌة واعطاء أمثلة وتمارٌن علٌها . 

 كتابة نموذج لدعوة نجاح.
 

 اكتب ثالثة جمل تحنوي على المبندأ والخبر .

Islamic Studies – Arabic ) حفظ السورة ومعانى مفرداتها ومظاهر خلق هللا  درس ) سورة النازعات

.تعالً الواردة ف السورة  

Islamic Studies – English  Doing Good to Other People  

Moral Science Utilization of resources  

English Writing workshop 

Reading comprehension 

 

Math  Name and measure acute, 
obtuse and reflex angles. 

 Able to draw angles 
(acute,obtuse,reflex) 

 Use a ruler and protractor to 
make accurate drawing of 
angles. 
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Science Dissolving Research and write briefly about 
desalination in UAE. 

History  Umm An-Nar Period and Wadi Suq 
Period 

 

Geography --  

Computer Science Algorithm and flowchart for 
mathematical calculation. 
 

 

UAE Studies – Arabic  دول مجلس التعاون تارٌخٌا  

UAE Studies – English  Climate of the UAE 
•Constituents of the Climate 

 

French Les prepositions de posionnement- Les 
animaux 

 

Urdu  Students will be able to learn the 

provinces of Pakistan 
 Culture and main founders of 

Pakistan 

 Learn about the population of 

Pakistan and how people live there 

  

Stick the pics of national things of pak 

 

Class Teacher: Marwin,Asmina,Arva,Sonia 


