
Week 2

Grade 6 English Math  Science  Arabic

Period 1 Reading :Short Story analysis Lost 
Island                                                            

Lesson 1.7
-  Students will be able to fluently multiply multi-digit decimals.
-  Book pages will be assigned as class work.

Day 1:
-Quiz (lab safety)
-Module B-Unit 1-Lesson 1 
the characteristics of Cells / p. 4-17
Lesson Activity (types of microscopes)

قصة رحمة للعالمین   ،(قراءة القصة - الفقرة األولى والثانیة - وتحلیلھا، واستخراج 
األفكار الرئیسة، واستخراج الضد والمرادف ) یرجى التدرب جیدا على قراءة القصة 

قراءة جھریة معبرة ؛ حیث سیتم رصد درجات القراءة خالل  حصص ھذا األسبوع

Period 2 Grammar Skill: Collective Nouns -  Students will practice more on multiplying multi-digit decimals.
-  Book pages will be assigned as class work.

Day 2:
Module B-Unit 1-Lesson 1
the characteristics of Cells / p. 4-17
Lesson Activity (unicellular vs. multicellular organisms)

متابعة قصة رحمة للعالمین   ،(قراءة القصة - الفقرة الثالثة والرابعة- وتحلیلھا، 
واستخراج األفكار الرئیسة، واستخراج الضد والمرادف ) یرجى التدرب جیدا على قراءة 

القصة قراءة جھریة معبرة ؛ حیث سیتم رصد درجات القراءة خالل  حصص ھذا 
األسبوع  

Period 3 Writing: Personal Response 
Writing

-  Students will practice more on multiplying multi-digit decimals.
-  Book pages will be assigned as class work.

Day 3:
Module B-Unit 1-Lesson 1
the characteristics of Cells / p. 4-17
Lesson Activity (cell division and cell theory)

 متابعة قصة رحمة للعالمین   ،(قراءة القصة - الفقرة الخامسة والسادسة - وتحلیلھا،
 واستخراج األفكار الرئیسة، واستخراج الضد والمرادف ) یرجى التدرب جیدا على قراءة

  القصة قراءة جھریة معبرة ؛ ألنھ سیتم رصد درجات القراءة خالل  حصص ھذا األسبوع

Period 4 Extended Reading: short story 
analysis

-   Students will practice more on multiplying multi-digit decimals.
-   Book pages will be assigned as class work.
-  Homework on Schoology

Day 4:
Module B-Unit 1-Lesson 1
the characteristics of Cells / p. 4-17
Lab Activity (observing cells under the microscope)

متابعة قصة رحمة للعالمین   ،(قراءة القصة - الفقرة الخامسة والسادسة - وتحلیلھا، 
واستخراج األفكار الرئیسة، واستخراج الضد والمرادف ) یرجى التدرب جیدا على قراءة 

القصة قراءة جھریة معبرة ؛ حیث سیتم رصد درجات القراءة خالل  حصص ھذا 
األسبوع  

Period 5 Novel Introduction: Charlie and 
the Cholocolate Factory

-  Students will practice more on multiplying multi-digit 
decimals.
-  Book pages will be assigned as class work.

Day 5:
Module B-Unit 1-Lesson 1
the characteristics of Cells / p. 4-19
Lesson Activity (Worksheet)

متابعة قصة رحمة للعالمین   ،(قراءة القصة - الفقرة السابعة إلى نھایة القصة - 
وتحلیلھا، واستخراج األفكار الرئیسة، واستخراج الضد والمرادف ) یرجى التدرب جیدا 
على قراءة القصة قراءة جھریة معبرة ؛ حیث سیتم رصد درجات القراءة خالل  حصص 

ھذا األسبوع  

Grade 6 Islamic ASST Art Intro to Engineering Design
Period 1

درس الكتاب الحق 
سورة السجدة (12-1)

صفحة 8 
* تالوة اآلیات الكریمة تالوة مجودة .

الدراسات االجتماعیة : الحضارة : تعریف الحضارة .. عوامل قیام الحضارة  Digital Art - iPad Features to design ( Car "Boys" - Bag 
"Girls")

Cyber safety campaign : Part 2 
Who Are You Online?
1. Debate : are you with or against Finsta 

Period 2
درس الكتاب الحق 

سورة السجدة (12-1)
صفحة 8 

* تفسیر المفردات الجدیدة .

التربیة األخالقیة : أوجھ المساواة بین الناس - والفرق بین المساواة والعدل واالنصاف 

Period 3
درس الكتاب الحق 

سورة السجدة (12-1)
صفحة 8 

* متابعة الدرس في منصة أ .


