
 



 

 

الخامس  الصف  في  بكم  مرحبا   
 

Beckham, Holmes & 
Ennis class 

 
 

أولياء األمور  لقاء  
Date: Tuesday 13th September 

2022 



 

 أجندة اللقاء 

 

 طفلك في الصف الخامس.  سيدرسهلمساعدتك على فهم المنهج الذي  •

 

 تدريس المنهج المطلوبفي  طريقتنالفهم كيف  •

 

مساعدة يمكنك   من خالله الذي  المناسباألسلوب التعليمي لتحديد  •

 .طفلك في المنزل والمدرسة
 
 
 
 



 معلمي الصف الخامس 
 
 
 
 
 

 األنسة ستيوارت 

Holmes Class 

 

 األنسة بيقوم
Beckham Class 

السيدة جوشي  

 واآلنسة شاه
Ennis Class 



 الكادر التعليمي المساعد 
 
 
 
 
 

 مدرب الرياضة 
Mrs Hubbard 

 السيد دوالينغ 
 
 
 
 

 الحاسوب
 اآلنسة شاه 



 

Beckham class Holmes Class 
Mrs Kabir                     Mrs Smith & Ms 

Liz 
 
 
 
 
 
 

Year 5 
Support 

Staff 

 
 
 
 
 
 
 

Ennis Class 
Ms Ismaili & Mr 

Ali 



 
 
 

 

الزي  

 المدرسي 

قميص بولو أبيض                                                                              

كنزة زرقاء                                                         

تنورة أو بنطلون رمادي                                              
 فستان أزرق صيفي  

د الحذاء أسو  
أسود، أبيض أو أزرقالحجاب   

 

يمنع لبس ) الِطماق( تحت الفستان الصيفي أو  

التنانير، الطماق أو  الِمْسَماة هو لباس نسوي  

ضيق تلبسه النساء
 
 
 
 
 
 
 
 

في مالبسه يرجى التأكد من كتابة اسم طفلك 

 وخاصة الكنزات 
 



 
 
 
 

P.E Kit 
 

الرياضية  المالبس  
بيكهام وإنيس-الثالثاء والخميس   

لمز هو-األربعاء والخميس   

 

تي شيرت أبيض  

 شورت أزرق أو أسود

 حذاء رياضي أو 

ات مجوهرال تمنع 



 منهج الصف الخامس

 والكتابة(  والتهجئة،عالمات الترقيم  القواعد،)القراءة /  - اإلنجليزية  •

 المقاييس  الهندسة،   العشرية،الكسور   الكسور، والعمليات،األرقام  المكانية،القيمة   - الرياضيات  •

 - وتصميم والتكنولوجيا  والفضاء،األرض   -العلوم  •

 1الحرب العالمية   -التاريخ  •

 التصميم الجرافيكي   المنظور، - الفن والتصميم  ،لندن/  استكشاف منطقتنا المحلية - الجغرافيا  •

   اإللكترونية،السالمة  - الحقيقية   PEحوسبة  - ( PEاآلالت النحاسية )البوق( التربية البدنية )  - الموسيقى  •

 احتفاالا باالختالف أنا، أكون  - ( JIGSAW PSHEالتثقيف الشخصي واالجتماعي والصحي )وحدة عمل  •

 رياضةال  -  اللغة االسبانية •

 البوذية - التربية الدينية  •



 
 

   ةاللغة اإلنجليزي

 

   المشتركة الطالقة / الفهم / القراءة  - القراءة 

 / التحدث عن الكتابة  التعبير  -الكتابة  

SPAG   )التدقيق اإلمالئي وعالمات الترقيم والقواعد( 

 الكتابة اليدوية(ب التدربالكتابة اليدوية ) 



 

 

 

   الرياضيات 

 سيتعلم األطفال الوحدات التالية:

 العدد والقيمة المكانية الجمع والطرح الضرب والقسمة 

 الكسور )الكسور العشرية والنسب المئوية( القياس 

 األشكال  - إحصائيات 

 

  



 
 

 الواجب المنزلي 

  كاآلتي:سيتم تعيين الواجب المنزلي كل يوم: خميس وسيتعين تسليمه كل ثالثاء  

 دقيقة في اليوم. 30  - 20يجب أن يقرأ التالميذ ما ال يقل عن   - . القراءة اليومية 1

 اإلمالء األسبوعي   -. االثنين 2

 الكتابة اليدوية ب التدرب -. الثالثاء  3

 TTRSو Mathleticsو رق تمرين الرياضيات على الو  -. األربعاء 4

   MyOn  -. القراءة  5

 PurpleMashعلى  - . الكتابة 6

 

 يجب على جميع التالميذ إكمال عملهم المنزلي كل أسبوع! 

 
 



 
 

على:  وجبة الغداء المنزلية يجب أن تحتوي

إلخ. أرز، مكرونة، ساندويتش،  

 قطعة من الفاكهة

  كاسترد،وعاء   فواكه،كعكة  -حلوى صحية 

بسكويت سادة. زبادي،  

 
 
 

على: المنزليةيجب أال تحتوي وجبة الغداء   

المكسرات أو األطعمة التي تحتوي على 

. المشروبات الغازيةالسكريات  

 األطعمة المغطاة بالشوكوالتة أو الشوكوالتة

 وجبة خفيفة

قد يرغب التالميذ   االستراحة في وقت

وجبة خفيفة صحية مثل قطعة  أكلفي 

 من الفاكهة 

 
 

 استثناء يوم الجمعة

بتناول  لطفل، يُسمح لةفي أيام الجمع  

 بسكويت شوكوالتة

 قالب كيك شوكوالتة

 



Walk to School 
 

لذا يرجى تشجيع طفلك على القدوم في الوقت المحدد.  8:30المدرسة مفتوحة للتالميذ من الساعة   

( ين)إذا حضر األطفال إلى المدرسة بعد ذلك الوقت، فسيتم تسجيلهم متأخر 8:45يغلق التسجيل في الساعة   

طفلك على الفور واالتصال بالمكتب في حالة الطوارئ. استالميرجى  - 3:15تنتهي المدرسة في الساعة   

 

                              ؛أثناء الدراسة أكثر يقظةحتى يكون األطفال . أفضل إلى المدرسة المشي

                                  .اتالطرق فييساعد على تعلم بعض مهارات السالمة  الصباحي المشي

         يجعل المنطقة أكثر أمانًا ونظافة ألطفالنا حيث يوجد عدد أقل من السيارات.الصباحي  المشي

                                                                         الصباحي يساعد على صحة القلب.  المشي

 

                    سيارتك على الخطوط المتعرجة خارج المدرسة ألن هذا غير قانوني.  تركنال  ،فضلكمن 

                   كن مراعيا للجيران من خالل عدم وقوف السيارات فوق الممرات الخاصة بهم.  ،فضلكمن 

 :  كيف أدعم طفلي 

 األسبوعية.  التهجئةعلى  تدربال /  أستمع لهم أثناء القراءة يوميا

 تأكد من إكمالهم لواجبهم المنزلي. ال

 والقسمة. التدرب على جدول الضرب

 تعلم الحقائق والمفردات األساسية.  دعمهم

 ليصبحوا مستقلين ومنظمين وجاهزين للمدرسة!  دعمهم



 


