
Grade Five
English

Text: Journey to Jo’Burg (just finishing)

Key Concepts:
- South African apartheid history and racism
- Strength of the individual in the face of adversity

Learning Activities:
- Reading and discussing supplemental non-fiction texts about South African history and apartheid
- Socratic Seminar (when we were in school)
- Writing and editing summaries
- Vocabulary practice
- Reading a map

Grammar Concepts:
- either/or, neither/nor
- Past simple vs. past continuous
- Present simple vs. present continuous
- Present perfect
- Subject/predicate

Text: The One and Only Ivan (will begin soon)

Key Concepts:
- Protecting the environment
- Endangered animals and species
- Treating others with kindness

Percentage of Curriculum to be Completed: We will hopefully have read 3 out of 4 novels by the end
of the year (we will not have time to read Sadako and the Thousand Cranes).

We will not have had as much time as we needed to focus on writing skills, particularly logical (Schaffer)
paragraphs.

Math

Module 4: Multiplication and Division of Fractions and Decimal Fractions

Key Concepts: Fraction multiplication and division, fractions as division expressions, unit conversion with
fractions, fraction word problems

Learning Activities



- Daily problem sets and question time with the teacher
- Students came up with original word problems often and solved each other’s
- Practice games from online to become comfortable with fraction operations

Module 5: Multiplication and Division with Volume and Area (will begin soon)

Key Concepts: intro to volume, coming up with a volume formula, areas of triangles & parallelograms,
compound area

Learning Activities
- using wooden cubes (sent home to kids) to create shapes of different volumes
- Filling paper boxes in order to calculate volume

Percentage of curriculum to be completed: We will likely finish 5 of our 6 units, but we will
introduce kids to the coordinate plane (the most important skill from Module 6) before the end of the
year. Next year, we will need to budget some coordinate plane review time.

Assuming time permits, we will plan to go back to statistics at a later point.

Science

Topics:
- Properties of Matter
- Relative density
- Magnetism
- Solubility (solute, solvent, solution, dissolving)
- States of matter (behavior of particles)
- Changing states of matter (kinetic and thermal energy)
- Melting, freezing, condensing, evaporating

Supporting Texts and Videos: 
- Relative density article.
- PowerPoint.
- Short reading passages and videos in Google Form vocabulary lessons.

Learning activities:
- Google Slides density sort.
- Google Forms vocabulary pre-lessons for magnetism, solubility, and states of matter.  
- Live class discussions.
- Students tested the solubility of materials in their home to classify them.
- Animated Google Slide to observe behavior of particles of matter.
- Students digitally manipulated temperature to see the effect on the behavior of particles in

matter during phase changes.



- Students made and observed oobleck (non-Newtonian fluid).
- Digital Task Cards for review.

Percentage of curriculum to be completed: We will likely finish 5 of our 6 units. We will likely not
have time to go into our space unit, which can be focused on in 6th grade Earth Science.



لغة عربیة

تم شرح اول ثالث وحدات من مادة اللغة العربیة

من أعمال الخیرالخیر ) من خالل ھذا  الدرس تمكن الطالب من معرفة الكثیرتتكون الوحدة من درس القراءة ( مسالك :-الوحدة األولى
من هللا  والفوز بالجنة.التي یستطیع من خالل القیام بھا  نیل األجر والثواب 

القواعد اللغویة:
الدرس أن الضمة عالمة رفع أصلیة وإذا ظھرت الضمةعالمات اإلعراب األصلیة (الضمة): تعرف الطالب في ھذا-

تكون مرفوعة .على أواخر األسماء المعربة ، أو األفعال المضارعة فإنھا

اإلمالء:
حرف أصلي في الكلمة، ینطق في حالتي الّسكون والحركةالتفریق بین النون والّتنوین: تعرف الطالب على أن النون-

آخر االسم في الّنطق ال في الكتابة، وحذفھا ال یخل بمعنىوحذفھ یخلّ بمعنى الكلمة، التنوین : نون ساكنة تلحق
الكلمة.

تكوین قصة من خالل ترتیب الجمل المبعثرة.التعبیر:
یحتوي على مقدمة وعرض وخاتمة للموضوعتمت كتابة موضوع تعبیر خارجي من قبل الطالب عن خلق األمانة-

مشتمالً على اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة.

الذي یقوم بھثلجّي ) من خالل ھذا  الدرس تمكن الطالب من معرفة الّدور تتكون الوحدة من درس القراءة ( عرسالوحدة الثانیة  :-
المخاطر في األیام الممطرة.على النصائح واالرشادات التي یجب اتباعھا للوقایة منالّدفاع المدني أثناء تساقط الثلوج وبعده ، وتعرفوا

القواعد اللغویة:
الدرس أن الفتحة عالمة نصب أصلیة وإذا ظھرت الفتحةعالمات اإلعراب األصلیة (الفتحة) تعرف الطالب في ھذا-

تكون منصوبة.على أواخر األسماء المعربة ، أو األفعال المضارعة فإنھا

تكوین قصة من خالل ترتیب الجمل المبعثرة.التعبیر:
یتم من خاللھ وصف المنظر الخالب لتساقطتمت كتابة موضوع تعبیر خارجي من قبل الطالب عن فصل الشتاء-

الثلوج..

یجب احترام وتقدیرالجذور ) من خالل ھذا  الدرس تمكن الطالب من معرفة أنھ تتكون الوحدة من درس القراءة (مثل- الوحدة الثالثة :-
كل من یساھم في الّنجاح وإعطائھ حقھ .

القواعد اللغویة:
الدرس أن الكسرة عالمة جر أصلیة تظھر علىعالمات اإلعراب األصلیة (الكسرة) تعرف الطالب في ھذا-

أواخر األسماء.
-

ألف المد في أول الكلمة.اإلمالء:
ھمزة قطع مفتوحة بألفتعرف الطالب أن ألف المد في أول الكلمة ناتجة عن دمج-



تربیة إسالمیة

المادة التي تم شرحھا للطالب: الوحدة األولى والثانیة.

بوینت، نصوص، قصص.روابط من الیوتیوب، ملفات بوراألنشطة الداعمة للمادة:

كالس روم ضمنفي الحصص المباشرة وحل الواجبات المطلوبة على منصةنشاطات الطالب المطبقة للمادة كانت من خالل تفاعل الطالب
الوقت المحّدد.

المنھاج.من%95انھاءالمتوقعمن

اجتماعیات

دروس5إنجازتم

یتم ربط الدروس بالواقع حسب موضوع الوحدة:

التالیة:الزراعیة، تم ربطھا بالواقع من خالل تناول الموضوعاتتتحدث الوحدة األولى عن الزراعة وتدجین الحیوانات والقرى
ومشاكل تربیة الحیوانات من خالل:دور االحتالل الصھیوني في زیادة مشاكل الزراعة في فلسطین-

االستیالء على األراضي الزراعیة وبناء المستوطنات●
الفلسطینیةجدار الفصل العنصري وتدمیره لمساحات شاسعة من األراضي●

النكبة.ما تعرضت لھ القرى الفلسطینیة من تھجیر وتدمیر خالل-

المنھاج.من%80انھاءالمتوقعمن


