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الـــريـــاض -الســـالم الـعـــالميـة ۃمـــدارس دار  

Daratassalam International,  
Delhi Public School – Riyadh 

Summer Holiday Homework (2020) 

Grade:  V (CBSE)  
 

SOCIAL STUDIES   

TOPIC: SOME PEOPLE NEVER DIE 

Make a project about the different personalities who devoted their life for the noble 
causes, mention their contributions towards the Society on a scrap book (Refer page no 
117 to 121). Keep the following pointers in your mind. 

 The project should be hand written and supported with pictures. 

 The scrapbook should include all required elements as well as additional 
information. 

 All items of importance in the scrapbook should have clear captions/footnote 
written with at least one complete sentence. 

 The scrapbook should be exceptionally attractive in terms of design, layout and 
neatness 

 There should be no grammatical/mechanical mistakes in the scrapbook 

NOTE: Kindly be adhere to the submission date i.e. 06/09/2020 
 

SCIENCE 

Find out the contribution of any THREE scientists in the field of 

medicine with their pictures. 

 
MATHEMATICS 

1. Complete the Practice Exercise 17 to 30 from Practice exercise book. 

 2. Do Activity I, II. 

ACTIVITY-I 

Decimals Numbers on the Abacus (Refer Mathematics text book page no: 77) 

Objective: To build understanding of decimal numbers with the help of an abacus.  Show 
decimal number 534.67 on the abacus. 

ACTIVITY- II 
 

Division of Fractions (Refer Mathematics text book page no: 59) 

Objective : To develop understanding of division of fractions. 
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ENGLISH  

  

S. No.  Subjects  Assignments 

1 Literature  Read one of the novels and write the review of 
it. 

2 Literature Write a short biography on any one of the 

poets 

3 Writing Skills  Prepare a chart on Parts of Speech. 

4 Writing Skills Watch an English movie and write it’s review 

5 Writing Skills Prepare your English Grammar Book 

 

GENERAL INSTRUCTIONS  

 

1. Read the novel “Treasure Island” and write a review of it.  

                                                                                             {Word Limit 200—250} 

2. Write a short biography on any one of the poets of your choice.                        

                                                                                             {Word Limit 200—250} 

3. Prepare a chart on Parts of Speech. 

 

4. Watch at least three English movies of your choice and write the review of 

the movie you like the most in your words.                  {Word Limit 200—

250} 

 

5. Prepare your English Grammar Book based on your reading of literature 

book that includes  

 (i)       20 idioms with their meaning and sentences based on them. 

 (ii)      20 phrases with their meaning and sentences based on them. 

 (iii)     20 new words and write their synonyms and antonyms  

 

HINDI 

१)                         लऱए घ              ऱ           ए ए        (POSTER)     एI 

 २) Read the questions given in the – Model Q.Paper -1 pg.no.157 and 158 & Do as    

      directed.( In the Hindi Text Book) 
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URDU 

رںی یھب اگلےیئ۔اجونرو(پ این ںیم  رےنہ واےل )۔ دس آیب 1  ے اورُا ن یک وصتی 
ھی
لک

ں ےک پ ارے ںیم اچراچررطسںی    

 ے111۔ّدیعارطفل ےک وموضع رپ2
ھی
لک

اافلظ اکومضمن   

 

MALAYALAM 

ആശയം വിപുലീകരിച്ചു എഴുതുക  

 
1. "ബന്ധുര കാഞ്ചന കൂട്ടിലാണെങ്കിലുും "ബന്ധനും"ബന്ധനും തണെ പാരിൽ" 

2. "വിദ്യാധനും സർവ്വധനാൽ പ്പധാനും " 

3. "മിെുെണതല്ാും ണപാെല്" 
 

TAMIL 
Write an essay on any domestic animal you most like.   (10 lines) 

 

FRENCH 
I- Révisez les adjectifs possessifs pages 7 (Text book) 

II- Conjuguez les verbes suivants : aux formes affirmatifs; négatifs et interrogatifs. 

a-Chanter 

je nous 

tu vous 

il ils 

elle elles 

 

b- donner 

je nous 

tu vous 

il ils 

elle elles 

 

c- punir 

je nous 

tu vous 

il ils 

elle elles 
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d- remplir 

je nous 

tu vous 

il ils 

elle elles 

 

III- Ecrivez cinq légumes et cinq fruits  que vous aimez et dit pourquoi? 

1- …………………………………..  6- …………………………………… 

2- ………………………………….   7- …………………………………… 

3- ………………………………….    8- ………………………………….. 

4- ……………………………….        9- …………………………………. 

5- ………………………………          10- ……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IV- Donnez les unités de quantités. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

V- Donnez  les noms  de toutes les formes géométriques. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VI- Parlez des préférences de vos camarades. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VII- Conjuguez  les verbes pronominaux suivants :  

a/se coucher 

je nous 

tu vous 

il ils 

elle elles 
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b/ s'habiller 

je nous 

tu vous 

il ils 

elle elles 

 

c/ se reposer 

je nous 

tu vous 

il ils 

elle elles 

 

d/ se réveiler. 

je nous 

tu vous 

il ils 

elle elles 

 

VIII- Décrivez votre ville.( Au moins dix lignes) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ARABIC 

 

 السياحة و السفر

ت ضرورة السياحة، والسياحة تعشق العين كل جميل وترتاح النفس لرؤية ما هو بديع ومن هنا جاء

قُْل ِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَانُظُروا َكْيَف : )تعني أن ينتقل الشخص من بلد إلى آخر ألهداف كثيرةقال تعالى

َ َعلَٰى ُكِلِّ َشْيٍء قَِدير   ُ يُنِشُئ النَّْشأَةَ اْْلِخَرةَ ۚ إِنَّ َّللاَّ  . ( بََدأَ اْلَخْلَق ۚ ثُمَّ َّللاَّ
أو دينية هدفها  ة هدفها الترويح عن النفس والتمتع بمظاهر الطبيعة وبديع صنع الخالققد تكون ترفيهي

زيارة بعض المعالم الدينية في بلد ما، أوثقافية لطلب العلم أو زيارة المعارض مثالً، أو عالجية أو 

عية تجارية الغاية منها عقد الصفقات وزيارة المعارض وغيرها، فيما قد تكون أيضاً سياحة جما

 . يتشارك فيها مجموعة من األفراد سفرهم، أو فردية يقوم بها شخص واحد

 
جمة تنعكس على اقتصاد البلد الذي يقصده السياح، حيث ينعكس هذا النشاط على  وللسياحة فوائد

اقتصاده فينعشه عن طريق استيعاب أعداد كبيرة من العاملين في هذا القطاع، باإلضافة إلى تشغيل 

كما أنِّ السياحة تُعدِّ واحدة من أسباب النشاط التجاري الذي يتأثِّر بما يشتريه السيِّاح من المطارات، 

تحف فنيِّة ومنتوجات وطنية خالل زياراتهم، وما ينزلون به مطاعم وفنادق وما يستخدمونه من 

السياحة من قيمة الدولة الحضارية بين الدول، وتضاعف فرصة إقامة  مواصالت وغيرها، كما تزيد

المشاريع االستثمارية فيه، باإلضافة إلى ما تتركه من آثار إيجابية على السائح نفسه، ففي السياحة 

يطلع السائح على ثقافات مختلفة فتتوسع مداركه، ويزداد ما قد يكتسبه من عادات جيدة ومعارف 

منها في حياته، ويتعرف على أناس جدد قد تتطور عالقته بهم لتصبح عالقات متينة، إيجابية يستفيد 

كما انِّ في السياحة راحة للروح وتأمل للعقل يعود بعدهما السائح إلى بلده منشرح النفس مليئاً بالنشاط 

: د قال تعالىوالتفاؤل، وفي السياحة فرصة لالطالع على آثار األقوام السابقة واالتعاظ بما حلِّ بهم، فق

باإلضافة إلى أنِّ البعض قد يتِّخذها ( . قُْل ِسيُروا فِي األَْرِض ثُمَّ اْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبةُ اْلُمَكِذِّبِين)

ه إلى أماكن معينة تعرف بفائدتها العالجية لالستشفاء من  وسيلة لعالج بعض األمراض، حيث يتوجِّ
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لروماتيزم وغيرها، باإلضافة إلى تحقيق بعض الفوائد بعض األمراض الجلدية وأمراض المفاصل وا

 .  مثالً في العالج الجمالية مثل الفائدة التي يحققها السائح نتيجة الستخدام طين وأمالح البحر الميِّت 

من واجب الدولة تجاه السيِّاح حصر األماكن السياحية التي يتوجهون إليها والتأكد من توافر طرق النقل 

ا وإليها، باإلضافة إلى توافر المرافق الصحية والترفيهية فيها، وإجراء عمليات والمواصالت منه

الصيانة والترميم لها باستمرار ألنِّ ذلك كله يعمل على جذب السياح إلى تلك األماكن باستمرار، وعلى 

تحقيق صورة مشرقة للوطن، كما أنِّ وضع خطط استراتيجية مدروسة هدفها إبراز المعالم الحضارية 

الموجودة، والقيام بحمالت دعائية فعالة تعتبران أمرين مهمين لتنمية السياحة وجذب السيِّاح في ظل 

ع  الموجة التنافسية التي يشهدها قطاع السياحة العالمي هذه األيام، نظراِّ لتعدد الوجهات السياحية وتنوِّ

 . لخدمات وتذاكر السفرالبرامج الترفيهية المقدِّمة، وتقديم األسعار الجاذبة لقاء اإلقامة وا

 
 :إقرأ النص السابق ثم أجب عن االسئلة التالية 

 ؟أنواع السياحة عدد  .1
 ا ؟أهميِّة السياحة وفوائدهما  .2
 ؟ واجب الدولة تجاه األماكن السياحيِّة والسيِّاح هو ما .3

 

 اعرب ما تحته خط :  السؤال الثاني 

 .على ثقافات اسالمية يطلع السائح  *

       .السياحة مفيدة  *

 .استخرج من النص جملتين فعليتين و جملتين اسميتين : السؤال الثالث 

 :السؤال الرابع 

اكتب موضوع تعبير مكون من خمسة عشر سطرا عن رحلة سياحية قمت بها الى بلد ما وأتحدث عن 

م من جمال الطبيعة فيها وبعض االماكن التي زرتها او االصدقاء الذين تعرفت عليهم وما تعلمت منه

ثم أختم موضوعي واصفا سعادتي و أمنياتي .عادات او سلوكيات او بعض االكالت التي أعجبتني 

 .لرحلة قادمة 

 

 
 مع تمنياتي لك بإجازة سعيدة

أمل البيطار: معلمة اللغة العربية  
                                                                                                                  

                       

 


