
Week 6

Grade 6 English Math  Science  Arabic
Period 1 MAP Test - Reading Lesson 1.9

-  Students will be able to divide 
decimal by decimal.
-  Book pages will be assigned as class 
work.

Day 1 MAP Revision ( التطبیقات النحویة ) متابعة الجملة وأغراضھا في كتاب    .

Period 2 MAP Test - Language -  Students will practice more on 
dividing decimal by decimal.
-  Book pages will be assigned as class 
work.

Day 2  MB-U2-L1 : levels of organization 
in organisms
Pages: 46-63
Lesson activity : continue worksheet + 
online worksheet

 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  3  ( یرجى

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

Period 3 Reading: Shree Bose; Never Too Young to 
Change the World

- Students will practice more on 
dividing decimal by decimal.
- Book pages will be assigned as class 
work.

Day 3:
MB-U2-L3 : Animal Bodies as Systems 
Pages: 80-97
Lesson activity : introduction to the 
animal need functions and systems 
(digestive and excretory) 

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

 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 3 ؛
ألنّھ یتم رصد درجات لواجب القراءة الجھریة المعبّرة من كل أسبوع)

Period 4 Informative Writing - Edit and Publish - Students will practice more on 
dividing decimal by decimal.
- Book pages will be assigned as class 
work.
- Homework on Schoology

Day 4 &5:
MB-U2-L3 : Animal Bodies as Systems 
Pages: 80-97
Lesson activity :
The respiratory and circulatory systems

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

Period 5 Grammar: Spelling Rules 1 - Students will practice more on 
dividing decimal by decimal.
- Book pages will be assigned as class 
work.

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

Grade 6 Islamic ASST Art Intro to Engineering Design

Period 1 درس من وصایا الرسول صلى اللھ علیھ وسلم 
حدیث شریف 

* أن یقرأ الحدیث الشریف قراءة سلیمة .
* متابعة تسمیع سورة السجدة من اآلیة 9-1

التربیة األخالقیة : كیف یكون العدل واالنصاف في 
التوزیع ؟ 19-11

Watercolor Painting technique - 
Submission 

Intro to Engineering Design 
task 1 : Finalize and submit the Littlebits inchworm

https://liamscodingjourney.com/make-a-littlebits-inchworm-with-clever-circuits/

Fill the project report 

Period 2 درس من وصایا الرسول صلى اللھ علیھ وسلم 
حدیث شریف 

* أن یقرأ الحدیث الشریف قراءة سلیمة .
* متابعة تسمیع سورة السجدة من اآلیة 9-1

Period 3 درس من وصایا الرسول صلى اللھ علیھ وسلم 
حدیث شریف 

* أن یقرأ الحدیث الشریف قراءة سلیمة .
* متابعة تسمیع سورة السجدة من اآلیة 9-1

* نرجو من طالبنا األعزاء المشاركة في مشاریع 
المولد النبوي الشریف من خالل اختیار أحد تلك األعمال :

- توزیعات 
-  لوحة كرتونیة 

- مجسم 
- بطاقة معایدة

- فیدیو من إعداد الطالب 
یختار واحد من تلك المشاریع یتحدث فیھا عن أمور تخص 

النبي الكریم .
یحسب للطالب عالمة المشروع كاملة 

في موعد أقصاه 2022-10-6

الدراسات االجتماعیة : حل انشطة درس الحضارة - 
والبدأ بدرس شخصیات حضاریة 47-44


