PENGUMUMAN
JADWAL PAS SANTRI SD ISLAM KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH
SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2019-2020
Kelas 5

No.

1.

2.

Hari/ Tanggal

Waktu

Mata Pelajaran

Materi

07.00 – 08.30

PAI

- Membaca dan mengartikan
Surah Al Lahab, Al Kafirun dan
At Tiin
- Kitab-kitab Allah dan nabi
penerimanya
- Menceritakan kisah Nabi Ayyub
AS
- Menceritakan kisah Nabi Musa
AS
- Menceritakan kisah Nabi Isa AS
- Adzan dan Iqomah
- Menjelaskan ketentuan puasa
ramadan

09.00 – 10.00

Istirahat

Senin, 02 Desember
2019

Selasa, 03 Desember
2019

10.00 – 11.30

Bahasa Indonesia

12.00 – 13.00

Istirahat

07.0 – 08.30

Matematika

- Menentukan ide pokok dalam
sebuah teks
- Mengidentifikasi penggunaan
aspek kata tanya 5W+1H
- Iklan, slogan dan poster
- Mengetahui ciri-ciri dan jenis
pantun
- Memahami isi dan amanat
pantun
- Dapat membuat sebuah pantun
- Menjelaskan konsep-konsep
yang berkaitan pada teks
nonfiksi
- Memahami struktur dan ciri-ciri
dari teks eksplanasi
- Menyimpulkan isi dari teks
eksplanasi
- Menjumlahkan dan
mengurangkan dua pecahan
yang berpenyebut sama
- Menjumlahkan dan
mengurangkan dua pecahan
yang berpenyebut berbeda
- Mengoperasikan (+ dan -)
desimal ataupun persen
- Mengalikan dan membagi dua

-

-

09.00 – 10.00

3.

Rabu, 04 Desember
2019

Istirahat

10.00 – 11.30

PKN

12.00 – 13.00

Istirahat

07.00 – 08.30

pecahan yang berpenyebut
sama
Mengalikan dan membagi dua
pecahan yang berpenyebut
berbeda
Mengalikan dan membagi dua
atau lebih pecahan sederhana
atau desimal atau persen
Satuan jarak dan waktu
Menentukan skala
Menentukan ukuran sebenarnya
pada sebuah skala
Menentukan jarak pada peta
sebuah permasalahan
Perbandingan sederhana dan
bertingkat
Menentukan hasil bilangan
pangkat tiga
Menarik akar pangkat tiga dari
sebuah bilangan
Menghitung volume kubus dan
balok
Jaring-jaring bangun kubus dan
balok

IPA

- Penerapan sikap sesuai dengan
sila Pancasila
- NKRI
- Hak dan kewajiban sebagai
siswa di sekolah, rumah dan
lingkungan masyarakat
- Keberagaman sosial budaya
masyarakat Indonesia
- Menyebutkan manfaat
persatuan dan kesatuan untuk
membangun kerukunan hidup
- Mengidentifikasi alat gerak pada
hewan mamalia dan amphibi
- Mengidentifikasi tulang
penyusun rangka tubuh pada
manusia
- Menjelaskan kegiatan di
kehidupan sehari-hari dalam
upaya menjaga dam dapat
merusak kesehatan rangka
gerak
- Sistem pernafasan
- Menjelaskan urutan sistem

-

-

-

-

09.00 – 10.00

4.

Kamis, 05 Desember
2019

Istirahat

10.00 – 11.30

Bahasa Jawa

12.00 – 13.00

Istirahat

07.00 – 08.30

pencernaan pada manusia
Mengidentifikasi enzim yang
berperan dalam sistem
pencernaan
Mengidentifikasi penyakit yang
dapat menjangkit sistem
pencernaan
Menganalisa makanan bergizi
seimbang
Mengidentifikasi sistem
peredaran darah pada hewan
dan manusia
Mengetahui organ yang terlibat
dalam sistem peredaran darah
Mengetahui proses peredaran
darah pada manusia
Menganalisis penyakit yang
menyerang darah dan alat
peredaran darah
Mengetahui upaya menjaga
kesehatan peredaran darah

IPS

- Menjelaskan ciri-ciri teks narasi
- Mengidentifikasi struktur teks
narasi
- Membedakan teks narasi
dengan teks lainnya
- Teks deskripsi
- Aksara Jawa (maceme dolanan)
- Pawarta
- Ngoko lugu lan karma lugu
- Memahami pengertian, jenisjenis dan kaidah tembang
macapat
- Tembung camboran, saroja,
entar, lugas
- Menyebutkan contoh lakon
wayang
- Menyebutkan unsur intrinsik
cerita wayang
- Menjelaskan pesan moral dalam
teks wayang
- Kepanjangan ASEAN
- Karakteristik geografis dan
kehidupan sosial budaya,
ekonomi, politik di wilayah
ASEAN
- Menyebutkan modernisasi di
bidang teknologi, Ekonomi, Ilmu

pengetahuan dan pendidikan
- Interaksi social
- Menganalisis posisi dan peran
Indonesia dalam kerja sama di
bidang ekonomi, politik, sosial,
budaya, teknologi, dan
pendidikan dalam lingkup
ASEAN
- Mengidentifikasi karakteristik
geografis Indonesia sebagai
negara kepulauan/maritim dan
agraris serta pengaruhnya
terhadap kehidupan ekonomi,
sosial, budaya, komunikasi serta
transportasi
09.00 – 10.00

5.

Istirahat

10.00 – 11.30

Bahasa Inggris

12.00 – 13.00

Istirahat

07.00 – 08.30

BTQ

09.00 – 10.00

Istirahat

Jumat, 06 Desember
2019
10.00 – 11.00

Bahasa Arab

11.00 - 13.00

Istirahat + Sholat Jumat

Catatan :
1.
2.

Apabila terjadi perubahan jadwal tersebut diatas, kami akan memberitahukan lebih lanjut.
Ananda pulang pukul 13.00 WIB

- Identify the kind of possession in
the sentence
- Make the sentence using
possession
- Going to plans
- Comparative degree
- Be going to ( I am going to be
….)
- Adjective dalam comparison
degree
- Transportation and public places
- Profession
- Memahami dan melafalkan huruf
hijaiyah dan Tajwid (sesuai jilid
At-Tartil)
- Menyebutkan kosakata bendabenda yang ada di dalam rumah
- Menjelaskan arti dari bendabenda yang ada di dalam rumah
- Isim isyaroh
- Mengenal kata-kata ‘Fil Hadiqoti’
- Menyusun Kalimat Isyarah +
Isim Mufrod + Isim / Sifat
- Huruf jar / dharaf

