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GRADE 6A 

Weekly Lesson Plan  

Semester 1  

AY 2021-2022  

Week: Oct24–Oct28, 2021 
TOPIC AND MATERIALS 

(on Microsoft Teams) 

Homework / Assignment 

 
References/Comments 

SUNDAY 24/Oct/2021  

English 

Reading 

A Blessing 

Grade 6 My Perspectives pp. 139-

140 

 

Students must read the assigned 

text at home. 

 

 

Math Project execution in class   

Bring 2 paper plates medium size white color  

OR 

One Art foam board A4 size  

Some color markers, and color pencils.  

Science 
Unit 1- Lesson 3- Organism Pg 70,71 

Continuation 
  

Arabic 
ص "التنمّية الصناعّية في البحرْين". 

ّ
 قراءة الن

 القراءة من كتاب  30 صفحة
سليمة  جهرّية  قراءة  ص 

ّ
الن قراءة  على  التدّرب 

 خالية من األخطاء. 
 

Art FINE ARTS IN BAHRAIN 

(continued). 

  

MONDAY 25/Oct/2021  

English 

Reading 

A Blessing 

Grade 6 My Perspectives pp. 139-

140 

 

Students must read the assigned 

text at home. 

 

 

Math 
Chapter 2 – Lesson 8: Solve Percent 

Problems p. 155 (continuation) 
  

Science Unit1 – Lesson 3-Lab investigation   



2 
 

Arabic 

في  شرح   الصناعية  "التنمية  القراءة:  نّص  وتحليل 
 البحرْين" من خالل:  

في    - الواردة  الجديدة  الكلمات  معاني  عن  الكشف 
ومؤشرات   والتضاد  الترادف  خالل  من  وذلك  ص، 

ّ
الن

السياق، وتحديد العالقة بين الكلمات املندرجة تحت  
 حقل داللّي ُمعّين. 

 املقروء. تعيين الفكرة العاّمة للنص -
ص.-

ّ
 تحديد األفكار الرئيسة الواردة في الن

  

Social Studies االجتماعية المواد : 

 و السكان و األرض:  الرافدين بالد حضارة

 38 ص  التاريخ

  

ICT Unit2: Building a website   

Lesson6: What is a web page?  

Pages: 26-27  

  

TUESDAY 26/Oct/2021  

English 

Concept Vocabulary 

Multiple-Meaning Words 

Grade 6 My Perspectives p. 141 

Vocabulary Test 

This test is administered every 

Tuesday. It covers the word’s 

meaning, spelling, and 

pronunciation. It is important to 

note how the word is used in a 

sentence and paragraph. The 

following are: 

shyly  willow 

loneliness bounds 

blossom pasture 

nuzzled grazing 

twilight munching 

 

Math 
Chapter 2 – Lesson 8: Solve Percent 

Problems p. 155 (continuation 
  

Science Unit 1- Lesson 3- Lesson Review Pg 72,   
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73, 60,61 

Arabic  .حوّية: نصب الفعل املضارع املعتل اآلخر
ّ
   القواعد الن

French Presentation of project   

Social Studies االجتماعية المواد : 

 و السكان و األرض:  الرافدين بالد حضارة

 38 ص  التاريخ

 ( الدرس تكملة )  

  

WEDNESDAY 27/Oct/2021  

English 

Conventions: Verbs and Verb 

Tenses 

Grade 6 My Perspectives p. 143 

Homework 

Answer Grade 6 My Perspectives 

pp. 140, 143 

Submission Date: Wednesday 27-

10-2021 

 

 

Math 
Chapter 3 – Lesson 1: Add and 

Subtract Decimals p. 177 
  

Science 
Unit 1- Lesson 4-Structure and 

support-Lesson launch Pg75, 77  
  

Arabic 

املضارع   الفعل  "نصب  لقاعدة  عّززة 
ُ
امل التدريبات  حل 

اآلخر" و املعتل  صفحة  ،  في  الواردة  32 كتاب    من 
 التدريبات اللغوّية.

  

S.T. E. A. M Challenge Part 4  

Prepare your Presentation 

 Bring A4 paper to prepare your presentation 

P. E. Basketball (Dribble) 

Athletics. 

  

French Presentation of project   

THURSDAY 28/Oct/2021  

English 
Writing 

Biographical Writing 
  

Math 
Chapter 3 – Lesson 1: Add and 

Subtract Decimals p. 177 
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Continuation 

Science 
Unit 1- Lesson 4- What supports a 

body and enables it to move? Pg 80,81 
  

Arabic 

اللغة   مادة  في  األولى  التقويمية  "الوقفة 
   العربّية"

تحت  املندرجة  الدروس  التقويمية  الوقفة  تتضّمن 
 فروع اللغة العربية التالّية: 

   القراءة:-
ص 

ّ
 ".  أبيالشعرّي: "أ. الن

 من كتاب القراءة. 12 صفحة
املفردات   معاني  دراسة:  تتم  العاّمة    -)بحْيث  الفكرة 

ص 
ّ
 شرح وتحليل األبيات(.  -للن
   القواعد النحوّية:-

)أ.   والسكون  الضم  على  املاض ي  الفعل  (.  1بناء 
 . من كتاب التدريبات اللغوّية 16صفحة 

الضم  ب.   على  املاض ي  الفعل  )بناء  (. 2والسكون 
 من كتاب التدريبات اللغوّية.  23صفحة 

صفحة   اآلخر.  املعتل  املضارع  الفعل  رفع  من    27ج. 
 كتاب التدريبات اللغوّية.

   القواعد اإلمالئية: -
ا صفحة  أ.  اللّينة.  التدريبات    13أللف  كتاب  من 

 اللغوّية. 
   مصادر الدراسة:

 كتاب القراءة. -
التدريبات  - إليها  كتاب  شار 

ُ
امل الصفحات  وفق  اللغوية 

 أعاله.  
في - إيرادها  سيتم  والتي  للدروس،  التقديمّية  العروض 

الدراسة  "مصادر  مسّمى  تحت  العربية  اللغة  قناة 
 للوقفة التقويمّية األولى".  

  

S.T. E. A. M Challenge Part 5 

Presentation 

 Make sure you have your work that is to be 

presented along with your solar oven 

Islamic Studies  السير والشخصيات 
 غزوة بدر 

52صفحة  

  

    



5 
 

 

Test Schedule 

Date Subject Test Description Reference(s) 

28 OCT ARABIC 

   "الوقفة التقويمية األولى في مادة اللغة العربّية"
الدروس   التقويمية  الوقفة  اللغة تتضّمن  فروع  تحت  املندرجة 

 العربية التالّية:  
   القراءة:-

ص الشعرّي: "أبي".  
ّ
 أ. الن

 من كتاب القراءة. 12صفحة 
ص    -)بحْيث تتم دراسة: معاني املفردات  

ّ
شرح    -الفكرة العاّمة للن

 وتحليل األبيات(. 
   القواعد النحوّية:-

( والسكون  الضم  على  املاض ي  الفعل  بناء  صفحة  1أ.  من    16(. 
 كتاب التدريبات اللغوّية.

( والسكون  الضم  على  املاض ي  الفعل  بناء  من    23(. صفحة  2ب. 
 كتاب التدريبات اللغوّية.

صفحة   اآلخر.  املعتل  املضارع  الفعل  رفع  كتاب    27ج.  من 
 التدريبات اللغوّية.

   القواعد اإلمالئية: -
 من كتاب التدريبات اللغوّية. 13أ. األلف اللّينة. صفحة  

   مصادر الدراسة:
 كتاب القراءة. -
شار إليها أعاله. -

ُ
 كتاب التدريبات اللغوية وفق الصفحات امل

اللغة - قناة  في  إيرادها  سيتم  والتي  للدروس،  التقديمّية  العروض 
 العربية تحت مسّمى "مصادر الدراسة للوقفة التقويمّية األولى". 

   مصادر الدراسة:
 كتاب القراءة. -
شار إليها أعاله. كتاب -

ُ
 التدريبات اللغوية وفق الصفحات امل

للوقفة  - الدراسة  "مصادر  مسّمى  تحت  العربية  اللغة  قناة  في  إيرادها  سيتم  والتي  للدروس،  التقديمّية  العروض 
 التقويمّية األولى".

 

 

 


