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GRADE 8A 
 

Weekly Lesson Plan  
Semester 1  

AY 2022-2023  

Week 5: October02–
October06, 2022 TOPIC AND MATERIALS Homework / Assignment References/Comments 

SUNDAY 2/October/2022  

English 

The Setting Sun and the Rolling 
World 
Charles Mungoshi 
  
Genre:   Short Story 
Concept Vocabulary 
Greek Root: -psych- 
Pages 66 & 72 

Students must read the assigned 
text in advance  

Math 
Lesson 1-5 Scientific Notation, 
page43 
(Continuation + Practice)

  

Science Module 2, Lesson 2 
Pages: 88-89   

Arabic 

 العرض التّقديمي للمشروع 
عرض يوّضح المطلوب إنجازه في مشروع اللّغة العربية 
حتى يتمكن الطلبة من فهم المطلوب منهم بدقة واإلحاطة  

 بأقسام المشروع ومراحله.
 

الواجب المنزلي األّول: حّل أنشطة في الكتاب  
 المدرسي 

 9من الصفحة  3+2+1حّل األنشطة رقم 
 10من الصفحة  12+11رقم والنشاط 

مالحظات مهّمة: ال تنجز األنشطة على الكتاب  
 المدرسي بل يتّم حلّها على دفتر الطالب 

يكتب السؤال أوال ثم تدّون أمامه اإلجابة بخط واضح 
 ولغة سليمة 

سيكونوتسليمه الواجب إلنجاز تاريخآخر
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6\10\2022 

  لكم التّوفيق كلّ 

ICT Unit 2: Designing Webpages  
Lesson 1: HTML Languages  
Page 26 – 29  

  

French Lecture/compréhension 
La tour Eiffel Page 9 

 Lire et comprendre un texte 
en prononçant correctement 

 Formuler des réponses 
cohérentes aux questions 
posées 

Avoir des informations sur la tour 
Eiffel 

 

Please be ready with your French notebook and 
textebook 

MONDAY 3/October/2022

English 

The Setting Sun and the Rolling 
World 
Charles Mungoshi 
 
Genre:   Short Story 
Analyse the Setting 
Analyse Figurative Language 
Comprehension Check Questions 
Pages 66-71 

  

Math 
Lesson 1-6 Compute with Scientific 
Notation, page 55-62   

Science Module 2, Lesson 2 
Pages: 91-92   

Arabic "درس " االسم المقصور
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Social Studies & Citizenship  البيئة الصحراوية
تكملة الدرس

  

Islamic Studies  صيات/ فتح مكة  الس وال

58الكتاب املدر صفحة   

  

TUESDAY 4/October/2022

English 

The Setting Sun and the Rolling 
World 
Charles Mungoshi 
Genre:   Short Story 
Analyse Craft and Structure 
Point of View Fiction 
Page 73 

  

Math 

Lesson 1-6 Compute with Scientific 
Notation, page 55-62 

(Continuation + Practice) 
  

Science Module 2, Lesson 2 
Pages: 94-97   

Arabic  تطبيقات على درس االسم المقصور 
PE BADMINTION:  

‐ Dynamic games for hand 
movement. 

‐ Racket holds.

  

French Lecture/compréhension 
La tour Eiffel Page 9 

 Correction collective du travail 
par groupe 

 

 
The week of 9—13 October will be the week 
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of French test: reading /comprehension  
 Text + questions  

WEDNESDAY 5/October/2022  

English 

Conventions: Verb Moods
Interrogative 
Imperative 
Indicative 
Conjunctive 
Subjunctive 
Page 74 

  

Math 

Module 1: Exponents and Scientific 
Notations 

Review and Summary,  

pages 63-66 

  

Science 
ASSIGNMENT 1 (Day 1) = 
Investigating your genome using codon 
wheel. 

  

Arabic  " ن تصاحب" الجزء األّول حدثني عمّ نص 
STEAM Day 4 – Seismograph

Test and Evaluate  
Required: 

- STEAM Journal  
- A long strip of paper (you 

can make it by cutting 2 
blank A4 papers the long 
way and then joining them 
together end to end). 

  

Art Dilmun seal: part one (making the glue 
paste). 

 Please provide these materials: white glue. Hard 
tissue, gloves, apron, lab coat. 

THURSDAY 6/October/2022

English Research:  
Informational Report 

Students will be using effective 
search terms, find multiple print  
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Page 75 and digital sources of information 
for the report. 
Students must bring their laptops 
to evaluate each source for 
credibility and accuracy. 

Math Math Topic Test  Module 1: Exponents and Scientific Notations

Science 
ASSIGNMENT 1 (Day 2)=
Investigating your genome using codon 
wheel. 

 Due date: 9.10.22 

Arabic ن تصاحب: الجزء الثانيمّ نص حدثني ع 
Social Studies & Citizenship اختبار شهري

الموقع والمميزات  -1
المتوسطية البيئة   -2

 البيئة الصحراوية -3

االجتماعياتقناة الملخصات متوفرة في     
  ملف الملخصات

PE BADMINTION:  
‐ Dynamic games for hand 

movement. 
‐ Racket holds. 

  

 

Test Schedule 
Date Subject Test Description Reference(s) 

THURSDAY 
6/10/2022 

 
Social Studies Monthly Test  

Thursday 

6/10/22 Math Topic Test Module 1: Exponents and Scientific Notations   
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Social Counsellor Department Announcement 

 

 

 Early Bird برنامج

جتماعي عن البدء في تنفيذ برنامج رشاد ا الحضور المبكر والذي يهدف لتشجيع الطلبة على   ،Early Bird يعلن قسم ا
 .للمدرسة

ون للمدرسة قبل الساعة السابعة والربع صباحا، بشكل مفاجئ ( حظة: توزع بطاقات البرنامج على الطلبة الذين يح  ٣٠م
 .(طالب كل مره

 

 برنامج صندوق الهدايا

جتماعي عن تنفيذ برنامج صندوق المفاجآت والذي يهدف لتشجيع  رشاد ا لتزام يعلن قسم ا الطلبة على ا
كاديمي، حيث سيتم اختيار طالب أو طالبة من كل صف  نجاز ا بقوانين السلوك الصفي مما ينعكس ايجابيا على ا

 .من قبل معلم الحصة

سبوع والدخول بشكل مفاجئ للصف حظة: تطبيق البرنامج بمعدل مرة واحدة في ا  .م

 

  يوم المعلم 

رشاد  ربعاء الموافق يعتزم قسم ا حتفاء بيوم المعلم العالمي وذلك يوم ا جتماعي ا أكتوبر، ونرحب  ٥ا
 .بمشاركات الطلبة بأعمال فنية أو بور بوينت أو فيديو.. وغيرها

جتماعي رشاد ا عمال إلى قسم ا حظة: تسلم ا  م
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 بمناسبة يوم ال عنف العالمي 

رشاد  م، يعتزم قسم ا حتفاء بهذه المناسبة لتشجيع الطلبة على نبذ العنف وإفشاء التسامح والس جتماعي ا ا
ثاء الموافق  أكتوبر، لذا نرحب بمشاركات الطلبة بأعمال ولوحات فنية، بوربوينت، تصميم بوستر، أو  ٤وذلك يوم الث

 غيرها 

 


