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GRADE 10 

E-Weekly Lesson Plan 

Week: Sep27–Oct01, 2020 
TOPIC AND MATERIALS 

(on Microsoft Teams) 

Homework / Assignment 

 
Useful Links 

SUNDAY 27/Sep/2020  

English 
Reading Comprehension Practice 

 

 

 

 

 

Math Conjectures and Counterexamples   

Physics  
Chapter 1 section 2- Mathematics and 

Physics [Pages-10,11] 
  

Biology 
Chapter 1, Section 1 

Characteristics of life (continued) 
  

Arabic 
 .32 ص أمين ألحمد حياتي نص

 
  

MONDAY 28/Sep/2020  

English 
Vocabulary and Grammar Practice 
 

  

Math 
Conjectures and Counterexamples 

( Continuation) 
  

PHYSICS  Overview of skills   

Arabic 

 االمتحان التشخيص ي في مادة اللغة العربية.
حصة   العربيةستخّصص  غة 

ّ
إلنجاز    الل االثنين  ليوم 

اإللكترونية،  بنسخته  التشخيص ي  االمتحان  أسئلة 
رابط   شكل  في  رَسل 

ُ
ست الطلبة،  التي  لكّل  مشاركة 

ى املدرس متابعة إنجاز الطلبة أثناء الحّصة.
ّ
 ويتول

 مالحظة: 
قبل   

ً
كاملة الصفحة  ومراجعة  اإلجابة  من  التثبت 

إرسالها ضروري، ألّن رابط األسئلة يسمح لك بإرسال  
زر   على  الضغط  بعد  فقط  واحدة  مرة  اإلجابات 

 اإلرسال. 

ومدى  املستوى  لتشخيص  نشاط  إرسال  سيتم 
الطالب   يلتزم  أن  على  الكتابي،  التعبير  مهارة  إتقان 
الرسائل   عبر  تسليمه  مباشرة  ثم  ومن  ا 

ً
بيت بإنجازه 

 .MS TEAMSالخاصة املباشرة التي يتيحها برنامج  
أقصاها - زمنية  مدة  في  إنجازه  بعد  النشاط  م 

َّ
ُيسل

افق   م. 2020سبتمبر  29يوم الثالثاء املو
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ICT 

Unit 1: Developing applications 

Lesson 1: Programming concept 

Pg. 7 – Pg. 13 

  

TUESDAY 29/Sep/2020  

English 
Listening Practice 

 
  

Math Diagnostic Test   

Biology 
Chapter 1, Section 2 

The nature of Science 
  

Arabic 32 أمين ألحمد حياتي نص في مواصلة.   

Islamic Studies  العقيدة اإلسالمية: الركن الثاني/ اإليمان باملالئكة 

 24الكتاب املدرس ي صفحة 

( من أسئلة الدرس مع اختيار   3-1حل السؤال ) 

املتبقية والقيام بحله، وذلك أحد األسئلة 

باستخدام القالب الخاص بحل الواجبات  

واألنشطة والذي تم تحميله إليكم في القناة 

 MS .TEAMSالخاصة في املادة على منصة 

 

Social Studies  الرئيسية  األفكار فهم و الدرس قراءة  الزراعة :مقومات اإلنتاج الزراعي  

17-13الكتاب المدرسي ص   
 

WEDNESDAY 30/Sep/2020  

English 
Writing Practice 

 
  

Math 
Statements, Conditionals and 

Biconditionals 
  

PHYSICS  
Chapter 1 Section 2- Mathematics and 

Physics [Pages-12, 13] 
  

Arabic 32 ص أمين ألحمد حياتي نص في مواصلة.   

Islamic Studies  اإليمان بالكتب   /ثالثاإلسالمية: الركن الالعقيدة

 السماوية

 30الكتاب املدرس ي صفحة 

( من أسئلة الدرس مع اختيار   3-1حل السؤال ) 

أحد األسئلة املتبقية والقيام بحله، وذلك 

باستخدام القالب الخاص بحل الواجبات  

في القناة واألنشطة والذي تم تحميله إليكم 

 MS .TEAMSمنصة الخاصة في املادة على 
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THURSDAY 1/Oct/2020  

English 
Speaking Practice 

 
  

Math 

Statements, Conditionals and 

Biconditionals 

 

  

Biology 
Chapter 1, Section 2 

The nature of Science (Continued) 
  

Arabic    

Business Overview 

Chapter 3: Economic Activity in a 

Changing World, Section 3.2: Business 

Cycle. 

  

Social Studies   الزراعة :مقومات اإلنتاج الزراعي 
 ( تكملة الدرس)

  

 

 

 


