
1 
 

GRADE 6A 

E-Weekly Lesson Plan 

Week: Sep27–Oct01, 2020 
TOPIC AND MATERIALS 

(on Microsoft Teams) 

Homework / Assignment 

 
Useful Links 

SUNDAY 27/Sep/2020  

English Overview: Reading Comprehension    

Math 1-5 Graph Ratio Tables, p47 

Answer Independent Practice on pages 51 to 2 

of your textbook.  

DO: Q1-Q7 

CHALLENGE YOURSELF: Q8 - Q10       

HW Due on Thursday, 1 October 2020.  

 

Science Science skills overview   

Arabic 

 االمتحان التشخيص ي في مادة اللغة العربية.
الحصة   االمتحان تخصيص  أسئلة  إلنجاز  الدراسية 

رَسل 
ُ
ست التي  االلكترونية،  بنسخته  التشخيص ي 

املعلمة  ستتولى  حيث  الطلبة،  مع  مشاركة  كرابط 
 متابعة إنجاز الطلبة بشكل يتزامن مع وقت الحصة. 

 مالحظة: 
األسئلة  - عن  اإلجابة  ة 

ّ
دق مدى  من  التأكد  من  بّد  ال 

رسال اإلجابات  املرفقة، حيث أن رابط األسئلة يؤهلك إل 
اإلجابة،  إرسال  زر  على  الضغط  بعد  فقط  واحدة  مرة 
التي يراها   تثبيت اإلجابة  في هذا املقام بضرورة  ننوه  لذا 

 قبل إرسالها. 
ً
 الطالب سليمة مع مراجعة اإلجابات كاملة

التعبير   سيتم إرسال نشاط لتشخيص املستوى ومدى إتقان مهارة 
ا ومن ثم مباشرة تسليمه الكتابي، على أن يلتزم الطالب بإن

ً
جازه بيت

 .MS TEAMSعبر الرسائل الخاصة املباشرة التي يتيحها برنامج 
الثالثاء - يوم  أقصاها  زمنية  مدة  في  إنجازه  بعد  النشاط  م 

َّ
ُيسل

افق   م. 2020سبتمبر  29املو
 

 

ICT Unit 1: Designing a document 

Lesson1: Presentation graphics 

 

 

Dear parents and learners,  

I'd like to thank you all for your hard effort 

and support.   

Please make sure that your child has a pc or a 

laptop to work on during the ICT class. 

 

 

ART CONTRAST COLORS ART PROJECT 
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MONDAY 28/Sep/2020  

English Overview: Vocabulary and Grammar   

Math 1-5 Graph Ratio Tables, p47   

Science Characteristics of living things   

Arabic 

قراءة: من هدي القرآن الكريم "من سورة القصص"  
 من كتاب القراءة.  9صفحة 

 

 كتاب القراءة بنسخته االلكترونية
 

 

Islamic Studies 
 العبادات / الزكاة 

41الكتاب املدرس ي صفحة   

 حل النشاط الالصفي الخاص بالدرس والذي سيتم تحميله

 مباشرة بعد الحصة الدراسية على قناة التربية اإلسالمية.  
 

French  Revision 

Les lettres 

  

TUESDAY 29/Sep/2020  

English 

My Perspectives 
Reading: Gallery of Calvin and Hobbes 

Comics 
pp. 26-29 

Students must read the assigned text at home. 

 
 

Math 

MATH DIAGNOSTIC TEST 

(Via Microsoft Forms Platform) 

 

 

Link will be shared during the 

scheduled math lesson. 

 

Science Cell theory   

Arabic 

ص القرآني" من هدي القرآن الكريم: 
ّ
شرح وتحليل الن

 ". لقصصامن سورة 
الكشف عن معاني الكلمات الواردة في اآليات  -

 الكريمة. 
ص القرآني.-

ّ
 تعيين األفكار الفرعية الواردة في الن

  

Social  االجتماعية المواد  
23حضارة إنسان العصر الحجري القديم ص   

  

WEDNESDAY 30/Sep/2020  

English 
My Perspectives 
Reading: Gallery of Calvin and Hobbes 

Students must read the assigned text at home.  
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Comics 
pp. 26-29 

 

Math 1-6 Equivalent Ratios, p59   

Science Eukaryotes Vs. Prokaryotes   

Arabic 

 واالستيعاب:تعزيز مهارة الفهم 
"  قصصمن سورة ال توظيف محاور النص القرآني "

 في اإلجابة عن األسئلة املعززة لها. 
  

Social  االجتماعيةالمواد   
25ص حضارة إنسان العصر الحجري الحديث   

  

THURSDAY 1/Oct/2020  

English 

My Perspectives 
Reading: Gallery of Calvin and Hobbes 

Comics 
pp. 26-29 

Students must read the assigned text at home. 

 
 

Math 
1-6 Equivalent Ratios, p59 

 

Reminder: Homework Due Today 

Independent Practice on pages 51 to 2 of your 

textbook. 

 

Science Classifying living things   

Arabic  :بنية النص السرديمهارة التعبير الكتابي.   

French  Revision 

Days of the week (les jours de la 

semaine), months, (les mois) saisons 

(les saisons 

  

 

 

 


