
Week 4

Grade 6 English Math  Science  Arabic

Period 1 Performance Skills (Instructions)

Writing Workshop Week
Writing Station (1):
Informative Writing (Prewriting)

Lesson 1.3
- Students will be able to find the least common multiple of two 
whole numbers.
- Book pages will be assigned as class work.

lesson 1
Module B-U1-Lesson 2
Cell structure and function (pg:18-35)
The Eukaryotic Animal cells

 امتحان قصیر یوم الخمیس 22/9  بدرس قصة رحمة للعالمین ، علما
 أّن المادة موجودة على سكولوجي في ملف أسود باسم جمیع الدروس

                                          المطلوبة للفصل الدراسي األول .
 الجملة وأغراضھا في كتاب ( التطبیقات النحویة )   / التعّرف على

  . أنواع األسالیب

Period 2 Writing Station (2):
Informative Writing (Plan)

- Students will practice more on finding the least common multiple 
of two whole numbers.
- Book pages will be assigned as class work.

Lesson 2
Module B-U1-Lesson 2
Cell structure and function (pg:18-35)
The Eukaryotic Plant cells

.    متابعة الجملة وأغراضھا في كتاب ( التطبیقات النحویة )

 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  1  ( یرجى  التدرب على قراءة الفقرة ، وكتابتھا بخط واضح

ومرتب واالنتباه لإلمالء أثناء الكتابة؛ ألنّھ یتم رصد درجات لواجب النّسخ من كل أسبوع)

Period 3 Writing Station (3):
Informative Writing (Draft)

- Students will practice more on finding the least common multiple 
of two whole numbers.
- Book pages will be assigned as class work.

Lesson 3:
Module B-U1-Lesson 2
Cell structure and function (pg:18-35)
Comparison between animal and plant cell    Leesson activity 
Worksheet on schoology 

.    متابعة الجملة وأغراضھا في كتاب ( التطبیقات النحویة )

  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 1 ؛

ألنّھ یتم رصد درجات لواجب القراءة الجھریة المعبّرة من كل أسبوع)

Period 4 Writing Station (4):
Informative Writing (Edit & 
Revise)

- Students will practice more on finding the least common multiple 
of two whole numbers.
- Book pages will be assigned as class work.
- Homework on Schoology.

-Lesson 4, - Lesson  5:
Module B-U1-Lesson 2
Cell structure and function (pg:18-35)
Hands on activity (creating animal and plant cells) 
Laboratory activity (observe the different types of cells: 
animal &plant) / create a foldable

                                           متابعة الجملة وأغراضھا في كتاب ( التطبیقات النحویة )    .
                .سیعقد االمتحان التشخیصي خالل حصص ھذا األسبوع

Period 5 Writing Station (5):
Informative Writing (Publish)

- Students will practice more on finding the least common 
multiple of two whole numbers.
- Book pages will be assigned as class work.

. متابعة الجملة وأغراضھا في كتاب ( التطبیقات النحویة )
Grade 6 Islamic ASST Art Intro to Engineering Design
Period 1

درس الكتاب الحق 
سورة السجدة (9-1)

صفحة 8 
* أن یبین الطالب المعنى اإلجمالي

 لآلیات الكریمة .
* تالوة سورة نوح من اآلیة 10-1.

الدراسات االجتماعیة : اختبار قسم البنین ( أ - ب-جـ ) یوم االثنین 2022-9-19 ...
واختبار قسم البنات یوم الثالثاء 29-9 2022( أ - ب ) في درس الحضارة ومفھومھا 

وعوامل قیامھا 

Digital Design ( Car Design " Boys" - Bag Design " Girls") Intro to Engineering Design 
task 1 :Littlebits inchworm
Make a Littlebits inchworm with clever circuits
https://liamscodingjourney.com/make-a-littlebits-inchworm-
with-clever-circuits/
needed materials per a group:
Cardboard
Ruler
Pencil
Wooden skewers, toothpicks or straws
Tape
Wire or a paper clip
Rubber bands
scissor
String (optional but recommended)
A weight (spare battery or a couple of coins)

Period 2 درس الكتاب الحق 
سورة السجدة (9-1)

صفحة 8
* أن یستنتج الطالب سمات القرآن التي 

تقتضي اإلیمان والتصدیق .
* تالوة سورة نوح من اآلیة 10-1.

التربیة األخالقیة : اوجھ المساواة بین الناس 

Period 3 درس الكتاب الحق 
سورة السجدة (9-1)

صفحة 8 
* حفظ سورة السجدة من 1-9 غیبًا 

سیكون التسمیع األسبوع القادم خالل الحصة .


