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GRADE 5B 
Weekly Lesson Plan  

Semester 1  
AY 2022-2023  

Week 4: September 25–
September 29, 2022 TOPIC AND MATERIALS Homework / Assignment References/Comments 

SUNDAY 25/September/2022  

English 

English Quiz 1: Unit 1 lesson 1 and Unit 
1 lesson 2- Red Kayak, Thunder Rose 
Reader’s and Writer’s notebook pages: 
42-43-44-46-49-50-53-55. 

  

Math 

Unit 2: Lesson 2-1  
Understand Volume  
Reveal Math Textbook Vol.1  
Pages 34-36 

Homework 
Answer pages 5 and 6 of your 
Student Practice Book. 
The deadline is October 2nd, 
2022. 

 

Science Unit 1 - Lesson 2 - Mixtures and solution 
– Inquiry activity Pg 26, 27   

Arabic 

 . 12قراءة: معّلمنا ا��ّول ص

الّنص   الطالب  يقرأ  ا��ولى  الحّصة 
 قراءة جهريّة خالية من ا��خطاء.

للطالب  تيّ��  البيت  في  الّنص  قراءة 
وتجّنبه  مسترسلة  قراءة  الّنص  قراءة 
الوقوع في ا��خطاء وتمكنه من النطق 

 السليم. 

 

 المطالعة الخارجية: 

الم��وع   في  سنبدأ  ا��سبوع  هذا  من  بداية 
الخاص بالمطالعة الخارجية دعما لبرنامج، تحدي 
منصة  على  القصة  ستجدون  العربي،  القراءة 

شكل  Teamsز  التيم في   ،pdf   ، عنوان تحت 
في  الطالب  يقرأها  أن  على  الّدين"،  "ع��ء 
القّصة  لتقديم  حّصة  نخّصص  ثّم  أسبوعين 

 . وتحديد أهم أفكارها، وفق النموذج المرفق

Art Save Our Planet   

French  Lecture: Une sortie en barque   
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1-Lire et comprendre le texte p.6 

2-Connaitre les objets de la classe. 

3-Formuler Des réponses cohérents 
aux questions posées. 

Please read the text at home. 

    
MONDAY 26/September/2022  

English 
Unit 1 lesson 2 

RW page 61: Subjects and predicates   

Math 

Unit 2: Lesson 2-1  
Understand Volume (Continuation)  
Student Practice Book  
Pages 1 & 2 

  

Science Unit 1 - Lesson 2 - Mixtures and solution 
–Lesson review Pg 30, 31   

Arabic 

 . 12قراءة: معّلمنا ا��ّول ص

قراءة   الطالب  يعيد  الّثانية  الحّصة 
قراءة   ا��خطاء. الّنص  خالية من  جهريّة 

الصعبة   المفردات  معاني  ويستخرج 
 وأخيرا يقّسم الّنص إلى عنا��ه. 

  

Social Studies االجتماعیة المواد : 

 16 ص) ص ( الرسول سیرة 
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TUESDAY 27/September/2022  

English 
Unit 1 lesson 2: pages 76-77 

Writing tall tales part 1   

Math 

Unit 2: Lesson 2-2  
Use Unit Cubes to Determine Volume  

Reveal Math Textbook Vol.1  
Pages 38-40 

  

Science 

Unit 1 - Lesson 2 - Mixtures and 
solution – Science Investigation – 
Separating mixtures Pg 29 

  

Arabic 

 . 12قراءة: معّلمنا ا��ّول ص

قراءة  الحّصة   الطالب  يعيد  الّثالثة 
ا��خطاء.  خالية من  قراءة جهريّة  الّنص 
ويستخرج أهم أساليبه الكتابية وا��فكار 

 الواردة فيه. 

  

Islamic  السیرة والشخصیات 

 الھجرة إلى المدینة 

54ص:  

  

Music  Musical elements    
French  Lecture: Une sortie en barque 

1-Lire et comprendre le texte p.6 

2-Connaitre les objets de la classe. 

3-Formuler Des réponses cohérents 
aux questions posées. 
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Please read the text at home. 

p.e Preparation for table tennis 

 

  

WEDNESDAY 28/September/2022  

English 
Unit 1 lesson 2: pages 76-77 

Writing tall tales part 2   

Math 

Unit 2: Lesson 2-3  
Use Formulas to Determine Volume 
Reveal Math Textbook Vol.1   
Pages 42-44 

  

Science 
Unit 1 - Lesson 2 - Mixtures and 
solution – Overview of lesson 1 and 2.   

Arabic  القّصة.ا��نتاج الكتابي: كتابة   

Social Studies االجتماعیة المواد : 

 16 ص) ص ( الرسول سیرة 

 ) الدرس تكملة( 

  

STEAM Day 3 – Helping Hand  
Create  
Required: 

- All the materials needed as 
planned and distributed 
amongst group members 

- STEAM Journal 

  

    
THURSDAY 29/September/2022  

English Virtual Open House for Parents (No   
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School for Students) 

Math    
Science    
Arabic    

    
    
    

 

Test Schedule 
Date Subject Test Description Reference(s) 

25-9 English Quiz 1 
English Quiz 1: Unit 1 lesson 1 and Unit 1 lesson 2- Red Kayak, Thunder Rose 

 Reader’s and Writer’s notebook pages: 42-43-44-46-49-50-53-55. 
 

 

 
 

 

 تعریف بأعضاء قسم االرشاد االجتماعي 

   رئيسة قسم ا��رشاد ا��جتماعي أ. د��ل العالي  12 - 11 - 10 39752566

الق��فالم��ف ا��داري أ. محمد  2  - 1 39752560   

  المرشدة ا��جتماعية أ.زهرة الدرازي 4  - 3 39752565

 المرشدة ا��جتماعية أ. منى الغ��ة  6—5 38992631

  المرشد ا��جتماعي أ. حسين النقي  7 38992634

 الم��فة ا��دارية أ.وسيلة عي��  9—8 39752561
 



6 
 

 
 

 :یعلن قسم اإلرشاد االجتماعي عن اطالق

۱ البرنامج خطة  بحسب قیمة تفعیل سیتم شھر كل  حیث، الطلبة عند القیم لتعزیز یھدف  والذي  سمو   برنامج.  .  

الحسن  بالسلوك وااللتزام الفاعلة المشاركة  على  الطالبات وبناتنا  الطلبة ابنائنا حث األفاضل  األمور أولیاء من یرجى  لذا  

 
 

 یعلن قسم اإلرشاد االجتماعي عن اطالق .

الدراسي التحصیل رفع  في ایجابیا  ینعكس مما الطلبة عند   الصفي السلوك   لتحسین یھدف   والذي  الكنز برنامج  

الحسن  بالسلوك وااللتزام الفاعلة المشاركة  على  الطالبات وبناتنا  الطلبة ابنائنا حث األفاضل  األمور أولیاء من یرجى  لذا  

 
 

 بالمملكة والشقائنا الطالبات وبناتنا الطلبة البنائنا والتبریكات التھنئة آیات بأسمى االجتماعي اإلرشاد قسم یتقدم
السعودي الوطني الیوم بمناسبة السعودیة العربیة .  

واالزدھار  التقدم دوام لھم متمنین . 

 


