
Week 8

Grade 6 English Math  Science  Arabic
Period 1 Reading:

Mother to Son
Lesson 2.2
- Students will be able to compare and 
order fractions and decimals.
- Book pages will be assigned as class 
work.

Day 1 :
Monday 17/10 QUIZ.     MB-U1-L2 : Cell 
structures and functions & MB-U2-L1: 
Levels of organization : 

 + solve the Lesson activities of MB-U2-L3

 متابعة قصیدة حبیبي یا رسول اللھ ، یرجى التدرب على قراءة القصیدة قراءة جھریة معبّرة 

 سیتم تحدید یوم األربعاء لواجب النّسخ من كل أسبوع   ، علًما أّن  الساعة 11:00مساء ھو آخر موعد لتسلیم النسخ ،(
  واجب نسخ  سیتم وضع الفقرة المطلوب نسخھا على برنامج سكولوجي في الملف الخاص بالنسخ/ نسخ  5  ( یرجى

 التدرب على قراءة الفقرة ، وكتابتھا بخط واضح ومرتب واالنتباه لإلمالء أثناء الكتابة؛ ألنّھ یتم رصد درجات لواجب النّسخ
من كل أسبوع)

Period 2 Reading:
Mother to Son

- Students will practice more on 
comparing and ordering fractions and 
decimals.
- Book pages will be assigned as class 
work.

Day 2
MB-U2-L3: Animal Bodies as Systems
Pg:80-97
Finish the lesson worksheet and solve 
online practices (activities)

 متابعة قصیدة حبیبي یا رسول اللھ
* 

 واجب قراءة: سیتم تحدید یوم الجمعة لواجب القراءة الجھریة من كل أسبوع   ، علًما أّن  الساعة 11:00مساء ھي آخر 
 موعد لتسلیم القراءة،(سیتم وضع الفقرة المطلوب قراءتھا على برنامج سكولوجي في الملف الخاص بالقراءة / باسم

 مشروع أقرا ألضيء الكون( یرجى التدرب على قراءة الفقرة ، وتسجیل الصوت ثم وضعھ في الملف المخصص نص 5 ؛
ألنّھ یتم رصد درجات لواجب القراءة الجھریة المعبّرة من كل أسبوع)

Period 3 Skill:
Context and Impact

Quiz 2 on Wednesday October 19, 
2022
- Lesson 1.4: Greatest Common 
Factor.
- Lesson 2.1: Fractions and Decimals.

Day 3:
MB-U2-L3: Animal Bodies as Systems
Pg:80-97
Laboratory : observing 3D models of 
body systems + report

 جملة التشبیھ

Period 4 Performance Skills: Follow-Up - Students will practice more on 
comparing and ordering fractions and 
decimals.
-Book pages will be assigned as class 
work.
-Homework on Schoology

Day 4:
MB-U3-L1 : Inheritance 
Pg: 124-139
Introduction : Defining chromosomes and 
inheritance 

         .كتابة نص سردي ص 164 / حین أضعت أبي ، ( التدرب على كتابة القصة مراعیا عناصرھا )  *

Period 5 Grammar:
Pronouns and Antecedents 

-Students will practice more on 
comparing and ordering fractions and 
decimals.
- Book pages will be assigned as class 
work.

Day 5:
MB-U3-L1 : Inheritance 
Pg: 124-139
Dominant and Recessive Alleles

 التدرب على مھارات إمسات
 امتحان قصیر یوم األربعاء 26/ 10/ 2022 بالدرسْین اآلتیین: 1- قصیدة حبیبي یا رسول اللھ 2- الجملة والتركیب ، علًما

 أّن المادة موجودة على سكولوجي في ملف لونھ أسود باسم جمیع الدروس المطلوبة للفصل الدراسي األول

Grade 6 Islamic ASST Art Intro to Engineering Design

Period 1 تابع درس من وصایا الرسول صلى اللھ علیھ وسلم 
* أن یستخرج الطالب الوصایا الواردة 

في الحدیث الشریف
* حفظ الحدیث الشریف غیبا

الدراسات االجتماعیة : تكملة درس شخصیات 
حضاریة  احمد زویل 57-44

End of unit (1) Project Intro to Engineering Design 
task 3 :Littlebits Invent a Self-Driving Vehicle

https://classroom.littlebits.com/lessons/invent-a-self-driving-vehicle

https://drive.google.com/file/d/1n1FFjJxN_k1xiRZG_l53atloiux9YDqj/view

Period 2 تابع درس من وصایا الرسول صلى اللھ علیھ وسلم 

* حفظ الحدیث الشریف غیبا

التربیة األخالقیة : كیف یكون االنصاف في التوزیع 
ص 18-11 

Period 3 تابع درس من وصایا الرسول صلى اللھ علیھ وسلم 
*  تسمیع الحدیث الشریف 


