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GRADE 5C 

Weekly Lesson Plan  

Semester 1  

AY 2021-2022  

Week: Oct24–Oct28, 2021 
TOPIC AND MATERIALS 

(On Microsoft Teams) 

Homework / Assignment 

 
References/Comments 

SUNDAY 24/Oct/2021  

English 

Unit-2: Doing the Right Thing 

Week-1: Honesty 

• Spelling: Digraphs th, sh, ch,ph  RW 

book p. 113 

Challenge: p. 118 

*** Reading: please read 

aloud to any member of your 

family Realistic fiction “At 

the beach” in your RS books 

pp. 182-195. 

**Optional Homework is 

provided weekly in the 

folder: English Channel-

Files-folder Optional 

Homework. 

 

Math 
Chapter 3 – Lesson 1: Relate Division to 

Multiplication 
  

Science 
Lesson 4: Solids, Liquids, Gases 

Changing States of Matter (page 58) 
  

Arabic 
ص: "اعتذار صديق".

ّ
 قراءة الن
 من كتاب القراءة. 32صفحة 

ص قراءة جهرّية 
ّ
التدّرب على قراءة الن

 سليمة 
 خالية من األخطاء، ُمعّبرة وُمسترسلة.

 

Music Playing Instruments   

ICT Unit 2:  

Task 2: Create and edit a sound clip  

Page 30 –32  

  

MONDAY 25/Oct/2021  

English • Reading-Comprehension:    
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       Compare & Contrast  

        RS book pp. 178-179 

            RW book p. 11. 

Challenge: Visualize-RS book pp. 178-179-

answer the Strategy question in your English 

Notebooks (optional) 

• Spelling Quiz-3: 

           Words-RW book p. 112 

Math 
Chapter 3 – Lesson 2: Hands On Division 

Model 
  

Science 

Lesson 4: Solids, Liquids, Gases 

Experiment # 4: Characteristics of the Three 

States of Matter 

  

Arabic 

 شرح وتحليل نّص القراءة: "اعتذار صديق" من خالل:  
وذلك    - ص، 

ّ
الن في  الواردة  الجديدة  الكلمات  معاني  الكشف عن 

العالقة   وتحديد  السياق،  والتضاد ومؤشرات  الترادف  من خالل 
 بين الكلمات املندرجة تحت حقل داللّي ُمعّين.  

 تعيين الفكرة العاّمة للنص املقروء. -
ص.-

ّ
 تحديد األفكار الرئيسة الواردة في الن

  

Islamic Studies والتهذيب  األخالق  
حم  ِصلة الرَّ  

69صفحة  

  

French Presentation of project   

TUESDAY 26/Oct/2021  

English 

• Vocabulary: RS book p. 180-181. RW 

book p. 111; PPT. 

Challenge: p. 115. 

• Reading-Listening-Speaking: RS book 

pp. 182-195. 

  

Math Chapter 3 – Lesson 3: Two-Digit Dividend   

Science 
Lesson 4: Solids, Liquids, Gases 

Model Matter (page 59) 
  

Arabic .مهارة التعبير الكتابي: إنتاج نص سردي عن صديق   

P. E. Athletics.   
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Basketball. 

Social Studies االجتماعية المواد : 

 25 صفحة( ص) الرسول  جهاد

  

WEDNESDAY 27/Oct/2021  

English 

• Grammar: Regular & Irregular Nouns 

RW book p. 112. 

Challenge: 119. 

  

Math 
Chapter 3 – Lesson 3: Two-Digit Dividend 

(continuation) 
  

Science 

Lesson 4: Solids, Liquids, Gases 

Stem Connection and Lesson Review (pages 

60,62,63) 

  

Arabic 
 لقواعد اإلمالئية: الهمزة املتوسطة الساكنة وما قبلها مفتوح. ا

 .من كتاب التدريبات اللغوية 38صفحة 
  

P. E. Athletics. 

Basketball. 

  

Art Elements of Art (Shapes)  Art Supplies: 

•Paper(A4) or sketchbook. 

•Pencil. 

•Ruler. 

•Black marker. 

•Color markers. 

•Pencil Colors (any colors). 

THURSDAY 28/Oct/2021  

English 

• Writing a Personal Narrative: Draft-

1-Notes for a Personal Narrative-RW 

book p. 105; PPT. 

  

Math 
Chapter 3 – Lesson 3: Two-Digit Dividend 

(continuation)  
  

Science 
Lesson 4: Solids, Liquids, Gases 

Lesson Revision 
  

Arabic 
 "الوقفة التقويمية األولى في مادة اللغة العربّية" 

تتضّمن الوقفة التقويمية الدروس املندرجة تحت فروع اللغة 
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 العربية التالّية:  
 القراءة: -

ص الشعرّي: "جّدتي".  
ّ
 أ. الن

 من كتاب القراءة.  24صفحة 
ص  -)بحْيث تتم دراسة: معاني املفردات 

ّ
   -الفكرة العاّمة للن

 شرح وتحليل األبيات(. 
 القواعد النحوّية: -

 من كتاب التدريبات اللغوية  9صفحة أ. بناء الفعل املاض ي. 
ضارع.

ُ
 من كتاب التدريبات اللغوية  9صفحة  ب. رفع الفعل امل

 القواعد اإلمالئية:  -
من   29صفحة  ملفتوحة وما قبلها مفتوح.أ. الهمزة املتوسطة ا 

 كتاب التدريبات اللغوّية. 
 مصادر الدراسة:  

 كتاب القراءة. -
شار إليها أعاله. -

ُ
 كتاب التدريبات اللغوية وفق الصفحات امل

العروض التقديمّية للدروس، والتي سيتم إيرادها في قناة اللغة -
 للوقفة التقويمّية األولى". العربية تحت مسّمى "مصادر الدراسة 

French Presentation of project   

Life Skills Reuse, reduce & recycle   

Social Studies االجتماعية المواد : 

 25 صفحة( ص) الرسول  جهاد

 ( الدرس تكملة) 

  

 

Test Schedule 

Date Subject Test Description Reference(s) 

28.OCT ARABIC 

" اللغة العربّية مادة في األولى التقويمية الوقفة "  
 اللغة فروع تحت املندرجة الدروس التقويمية الوقفة تتضّمن

التالّية العربية :  
  :القراءة -

ص
ّ
جّدتي: "الشعرّي  أ. الن ".  
القراءة كتاب من 24 صفحة .  

( ص العاّمة الفكرة - املفردات  معاني: دراسة تتم بحْيث
ّ
  شرح - للن

الدراسة مصادر  :  
- القراءة كتاب .  
- شار  الصفحات وفق اللغوية التدريبات  كتاب

ُ
أعاله إليها امل .  

- مسّمى تحت العربية اللغة قناة في إيرادها سيتم  والتي ، للدروس التقديمّية العروض  
 " التقويمّية األولى للوقفة الدراسة مصادر  ". 
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األبيات وتحليل ).  
- النحوّية القواعد :  

اللغوية التدريبات كتاب من 9 صفحة. املاض ي  الفعل أ. بناء   
ضارع الفعل ب. رفع

ُ
اللغوية التدريبات  كتاب من 9 صفحة .امل   

- اإلمالئية القواعد :  
  من 29 صفحة .مفتوح قبلها وما املفتوحة املتوسطة أ. الهمزة

اللغوّية التدريبات كتاب . 

    

    

 

 


