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GRADE 5B 
Weekly Lesson Plan and Homework Sheet 

Week: Nov17-Nov21, 2019 TOPIC AND MATERIALS AS 

CLASSWORK 

HOMEWORK ASSIGNMENTS 

AND TESTS/QUIZZES 

SUNDAY 17/Nov/2019 

English • Spelling Quiz-2-GRADED; 

• Extended Writing: Writing 

Descriptive Writing –Draft-2 in 

students’ writing journals-

GRADED. 

 

• Read a text in your Reading 

Street book on pp. 264-279 

(due on Sunday /Monday 24-

25.11.2019); 

 

Math Chapter 3 Lesson 9 Place the first digit  

Science  Lesson 2: Interactions of living things – 

Ecosystems & Habitats (p26/27) 

 

Arabic 

 اختبار قواعد نحوية + إمالء
محتوى الوقفة التقويمية في الجدول أدنى 

 الصفحة. 
 

French La lettre c // la lettre g et les lettres p 

et b // the letter c/ The letter g and 

the letters p and b. 

 

Be aware that next week (24.11 until 

28.11) is scheduled our French Unit 

Test for the month of November. 

The Test is about (accent grave et 

aigu)// the gender and numbers of 

the noun // the letter c, the letter 

g and the letter p and b. 

Islamic Studies  :اإليمان بالكتب السماويةالعقيدة اإلسالمية  

29الكتاب املدرس ي صفحة   

 موعد تسليم واجب الدرس السابق ) اإلدغام (. 

حل النشاط الالصفي الخاص بالدرس و تسليمه 

وافق   . 2019نوفمبر  26يوم الثالثاء امل

 مشروع مادة التربية اإلسالمية:

ّن لقراءة القرآن الكريم وتالوته، وتّدبره إيماًنا منا بأ

 كثيرة
ً
 في حياة املسلم، وآثاًرا إيجابّية

ً
 عظيمة

ً
 ،أهمية

لذلك ارتأينا أن يكون املشروع الخاص بمادة التربية 

نوح اإلسالمية تطبيًقا عملًيا للتالوة ، و ذلك في سورة 

وعلى ذلك يجب على الطالب أن يقوم  ،( 28 -1) 

بالتدرب على تالوة السورة بشكل صحيح مطبًقا 

 أحكام التجويد التي درسها.

األسبوع الثاني من شهر يناير  موعد التطبيق:** 

2020 . 

سيتم اختيار أسماء الطلبة عن  آلية التطبيق :** 

طريق القرعة حيث سيقوم بعدها بتالوة جزئية 

 مختارة من السورة.

يمكنكم االستفادة من الرمز الضوئي لالستماع إلى 

 تالوة صحيحة وواضحة للسورة.
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PE Athletics (Relay race) 

 

 

MONDAY 18/Nov/2019 

English  • Extended Grammar: Present 

Simple tense; Future Simple 

tense; 

 

 

Math Chapter 3 Lesson 10 Quotients with 

Zeros 

 

 

Science  
Lesson 2: Interactions of living things – 

Ecosystems & Habitats (p26/27) 

(Continued) 

H/W: STEM Connection – use 

p32/33 to write about ‘What does 

an entomologist do?’ 

Due 27/11/19 

Arabic   . ) اختبار قراءة خارجية :  ) ال يحتاج لدراسة 
 

 

Social Studies الدراسي الفصل نهاية المتحان عامة مراجعة 
للمواطنة التربية األول   
التالية الدروس في   

والماء الكهرباء:  بالدي حكومة تقدمها خدمات  

المجتمع في القيم  

 

للمواطنة لتربية األول الدراسي الفصل نهاية امتحان  

26/11/2019 الثلثاء يوم في  

سابقة امتحانات عن عبارة مراجعة مذكرة توزيع سيتم  

 

Art All about Bahrain   

TUESDAY 19/Nov/2019 

English  • Extended Grammar: Past Simple 

& Present Perfect tense; 

• Irregular Verbs. 

 

Please revise this lesson at home 

along with the list of Irregular 

verbs. (The list was provided to the 

students-in their files.) 

 

Math Chapter 3 Lesson 12 Interpret the 

remainder 

 

 

Science Lesson 2: Invasive Species (p28/29)  

Arabic 
 اختبار تعبير ِكتابي .

 

محتوى الوقفة التقويمية في الجدول أدنى 
 الصفحة. 

 

ICT Unit 2: Task 2: Create and edit sound 

clip 

Pages 30 –32 

 

PE Athletics (Relay race) 

 

 

WEDNESDAY 20/Nov/2019 

English  • Extended Writing: Informal 

letter - Draft 1-worksheets; 

   RS book pp. 222-223-Example  

   to follow. 
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Math  Chapter 3 Lesson13 Problem solving 

Investigation (Determine Extra or 

Missing Information) 

 

Math H.W page 173-174 and 179-180 

 

Science  Inquiry Activity: Data Collection 

(p22/23) 

NOTE: Students will need calculators 

 

Arabic نشاط صفي : تعبير ِكتابي 
 

 

Social Studies الدراسي الفصل نهاية المتحان عامة مراجعة 
للمواطنة التربية األول   
التالية الدروس في   

والماء الكهرباء:  بالدي حكومة تقدمها خدمات  

المجتمع في القيم  

للمواطنة لتربية األول الدراسي الفصل نهاية امتحان  

26/11/2019 الثلثاء يوم في  

سابقة امتحانات عن عبارة مراجعة مذكرة توزيع سيتم  

 

THURSDAY 21/Nov/2019 

English  Parent Teacher Conference  

Math    

Science   

Arabic    

Music    

French   

 

Tests 

Date Day Subject Description 

17-11-2019 

 

Sunday Arabic 

 

 املواضيع التي سيشتمل عليها االختبار في القواعد النحوية :

 .  45،   44،  43،  42: إعراب فعل األمر : كتاب التدريبات اللغوية صفحة رقم 1

 52،  51، 51،  50،  49،  48: الفاعل : كتاب التدريبات اللغوية صفحة رقم 2

 املوضوع الذي سيشتمل عليه االختبار في اإلمالء :

: الهمزة املتوسطة املفتوحة وما قبلها مد باأللف أو الواو : كتاب التدريبات اللغوية 1

 .   47،  46صفحة رقم : 

ها حرف ساكن غير املد  : كتاب التدريبات : الهمزة املتوسطة املفتوحة وما قبل2

   54،  53،  52اللغوية صفحة رقم 

 املرجع الوحيد للدراسة هو كتاب التدريبات اللغوية .

19-11-2019 

 

Tuesday Arabic  ) ن ) كتابة فقرة  تعبير كتابي ) وصفي ( : وصف حدث معيَّ

    

    

غ حتى األسبوعية للقصة الطالب تسليم تأجيل تم:  مالحظة  . االختبار لدراسة يتفرَّ

 


