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GRADE 5D 

E-Weekly Lesson Plan 

Week: Sep27–Oct01, 2020 
TOPIC AND MATERIALS 

(on Microsoft Teams) 

Homework / Assignment 

 
Useful Links 

SUNDAY 27/Sep/2020  

English 
• Revision of Irregular Verbs. 

 

• Read a story aloud to any 

member of your family:  

     RS book: pp. 56-74  

     “Thunder Rose” 

Due on Sunday, 04/10/2020 

 

 

Math Chapter 1 – Lesson 7: Compare Decimals 

Answer Check My Progress  

pages 35-36.  

DO: All Q1-Q13 

  Try: Q14 - Q18       

HW Due on Thursday, 1 October 

2020. Take a picture and send it in 

Teams (Personal Message) 

 

Science L1: What is Matter ?   

Arabic 

 االمتحان التشخيص ي في مادة اللغة العربية.
االمتحان   أسئلة  إلنجاز  الدراسية  الحصة  تخصيص 

التي   االلكترونية،  بنسخته  رَسل كرابط  التشخيص ي 
ُ
ست

مشاركة مع الطلبة، حيث ستتولى املعلمة متابعة إنجاز  
 الطلبة بشكل يتزامن مع وقت الحصة. 

 مالحظة: 
األسئلة - عن  اإلجابة  ة 

ّ
دق مدى  من  التأكد  من  بّد  ال 

أن حيث  اإلجابات   املرفقة،  إلرسال  يؤهلك  األسئلة  رابط 
مرة واحدة فقط بعد الضغط على زر إرسال اإلجابة، لذا 
يراها   التي  اإلجابة  تثبيت  بضرورة  املقام  هذا  في  ننوه 

 قبل إرسالها. 
ً
 الطالب سليمة مع مراجعة اإلجابات كاملة

ومدى   املستوى  لتشخيص  نشاط  إرسال  سيتم 
ى أن يلتزم الطالب  إتقان مهارة التعبير الكتابي، عل

ا ومن ثم مباشرة تسليمه عبر الرسائل  
ً
بإنجازه بيت

برنامج   يتيحها  التي  املباشرة   MSالخاصة 
TEAMS. 

م النشاط بعد إنجازه في مدة زمنية أقصاها  -
َّ
ُيسل

افق   م. 2020سبتمبر  29يوم الثالثاء املو
 

 

ART CONTRAST COLORS ART PROJECT  
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Social اإلجتماعية المواد : 

 الرسول عهد في اإلسالمية الدولة تأسيس - 1

 20 ص ( ص)

  

MONDAY 28/Sep/2020  

English 
• Revision of Pronouns. 

 
Revise your lesson.  

Math 

Chapter 1 – Lesson 8: Order Whole 

Numbers and Decimals 

 

  

Science Science skills overview    

Arabic 
ا".

ً
 قراءة: من هدي القرآن الكريم "وبالوالدْين إحسان

 من كتاب القراءة.  8صفحة 

كتاب  
القراءة  
بنسخته 
 االلكترونية

  

French  
Revision  

Les lettres 
  

TUESDAY 29/Sep/2020  

English 

• Overview: Reading-

Comprehesion. 

 

  

Math Diagnostic Test   

Science Physical properties of matter   

Arabic 

ص القرآني" من هدي القرآن الكريم: 
ّ
شرح وتحليل الن

ا". 
ً
 وبالوالدْين إحسان

 الكشف عن معاني الكلمات الواردة في اآليات الكريمة.-
ص القرآني.تعيين األفكار الفرعية الواردة في -

ّ
 الن

  

ICT  Unit 1: Lesson 1: Advanced formatting  

Pages 9-11 

Dear parents,  

Please make sure that your child 
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has a pc or a laptop to work on 

during the ICT class. 

Music String Instruments. 

Play Piano keyboard 

  

WEDNESDAY 30/Sep/2020  

English 
• Overview: Listening. 

• Overview: Grammar & Vocabulary. 
  

Math 
Chapter 1 – Lesson 9: Problem-Solving 

Investigation: Use the Four-Step Plan 
  

Science Chemical properties of matter   

Arabic 

 تعزيز مهارة الفهم واالستيعاب:
ا" في  توظيف محاور النص 

ً
القرآني "وبالوالدْين إحسان

 اإلجابة عن األسئلة املعززة لها. 
  

Social  : المواد اإلجتماعية 
 24جهاد الرسول )ص( ص  - 1

  

THURSDAY 1/Oct/2020  

English • Overview: Writing.   

Math 

Chapter 1 – Lesson 9: Problem-Solving 

Investigation: Use the Four-Step Plan 

(continuation) 

  

Science Types of mixtures   

Arabic .مهارة التعبير الكتابي: التعبير الوْصفي   

islamic السَّالم  عليه“  إبراهيم هللا نبي  : “ العقيدة مجال  

 

  أحبتي الطَّالب : تم إرفاق مذكرة األنشطة

  الخاصة بمنهج التربية اإلسالمية فأرجو منكم
 درس لكل المعززة األنشطة  بحل والبدء طباعتها
تابعة سنقوم ،حيث   دوري  بشكل  األنشطة بِم    

الحق  وقت   في بالتَّفاصيل وسأوافيكم  
الرحمن  وفقكم  

 

French  Revision 

Days of the week (les jours de la 

semaine), months, (les mois) saisons (les 

saisons) 

  

 


