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GRADE 9A 
 

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 POETRY: Morning Talk
Concept Vocabulary, p105 Advance reading task on p101 My Perspectives, Volume 1 

Math 

Module 1  

Lesson 1-5  

Absolute value 

  

Chemistry Module 2, Lesson 3 
Pages: 65-67   

Arabic  أكتوبر  9واجب منزلي: آخر أجل للتسليم يوم  تحليل قصيدة ال تسأل كيف كنّا؟ الجزء األول   
ICT Unit 1: Numeral Systems 

Lesson 4: Conversion Between Numeral 
Systems 
Pg. 19 & 20 

  

Islamic Studies  ا  العبادات/ تكملة درس الر

51الكتاب املدر صفحة   

  

MONDAY 3/October/2022  

English 
POETRY: Immigrant Picnic

Comprehension Check 
Advance reading task on p103 My Perspectives, Volume 1 

Math Module 1    
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Lesson 1-5  

Absolute value 
Continuation  

Chemistry 

 

Module 2, Lesson 4 
Pages 68, 69   

Arabic قصيدة ال تسأل كيف كنّا؟ الجزء الثاني
PE FOOTBALL: 

‐ Controlling the ball. 
‐ Short + Long pass. 

 

Social Studies & 
Citizenship 

المياه  - الموارد الطبيعية 
 تكملة الدرس

  

TUESDAY 4/October/2022

English 
Poetic Structures: end-stopped line and a 
run-on, or enjambed, line 
Author’s Style 

 My Perspectives, Volume 1 

Math 

Module 1  

Lesson 1-5  

Absolute value 
Word problems  

  

Chemistry 

 

Module 2, Lesson 4 
Pages: 70, 71   

Arabic قصيدة ال تسأل كيف كنّا؟ الجزء الثالث
Art Dilmun seal: part one (making the glue paste).  Please provide these materials: white glue. Hard 

tissue, gloves, apron, lab coat. 
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French Les verbes du premier groupe  
 Identifier les verbes du premier 

groupe  
 Conjuguer correctement les verbes 

du premier groupe au présent   
 

https://www.francaisfacile.com/exercices/exe
rcice-francais-2/exercice-francais-21941.php  
   
 

WEDNESDAY 5/October/2022
English Recognizing Idioms  My Perspectives, Volume 1, p108 
Math Unit test revision    

Chemistry 

 
Assignment 1= Elements and Compounds  Due date: 9.10.22 

Arabic قواعد: أسلوب الشرط
French Activités: Les verbes du premier groupe  

 Identifier les verbes du premier 
groupe  

 Conjuguer correctement les verbes 
du premier groupe au présent 

 

 

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

 Text + questions 

PE FOOTBALL: 

‐ Controlling the ball. 
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‐ Short + Long pass. 

THURSDAY 6/October/2022  
English Poetry Writing with presentation   
Math Unit Test    

Chemistry  Investigating Electrolysis   

Arabic تعبير شفوي: مقّومات النّص الحجاجي 
STEAM Day 3 – The Blueprint Project

Create  
Required: 

- STEAM Journal 
- 1 Graph paper (A4 size is OK) 
- Your floorplan (either a printout or 

a saved picture in your device) 
- Your math geometry set (ruler, 

pencil, etc.) 

  

Social Studies & 
Citizenship 

اختبار شهري
الموقع والمساحة  -1

الُمناخ  -2
3- المياه -الموارد الطبيعية

االجتماعياتفناةفيمتوفرةالملخصات    

الملخصات  ملف   

 

Test Schedule 
Date Subject Test Description Reference(s) 

THURSDAY 
6/10/2022 

 
Social Studies  Monthly Test   

Thursday  
6/10/2022 Math  

Module 1  

Lessons 1.1, 1.2, 1.3, and 1.4

Kindly use Notebook, textbook, PowerPoint, videos available on teams.   
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Social Counsellor Department Announcement 

 

 

 Early Bird برنامج

جتماعي عن البدء في تنفيذ برنامج رشاد ا والذي يهدف لتشجيع الطلبة على الحضور المبكر  ،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 الطلبة على  رشاد ا لتزام يعلن قسم ا 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 

جتماعي  رشاد ا ربعاء الموافق يعتزم قسم ا حتفاء بيوم المعلم العالمي وذلك يوم 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 

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

 غيرها 

 


