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GRADE 6B 
Weekly Lesson Plan and Homework Sheet 

Week: Sep15-Sep19, 2019 TOPIC AND MATERIALS AS 

CLASSWORK 

HOMEWORK ASSIGNMENTS 

AND TESTS/QUIZZES 

SUNDAY 15/Sep/2019 

English Unit 1: Childhood 

Comprehension: Gallery of Calvin and 

Hobbs on pg 27 to 29 

HW: Ss should conduct a research 

on Calvin and Hobbs. Follow 

questions on pg. 31 for 18/09/2019. 

Math Use ratio to compare categorical Data  HW: Answer questions 8-16 on 

pages 24- 25  
Due Date: Wednesday; 18th Sept 

2019 

Science  Lab. A Closer Look at Life  

Arabic 

 12قصيدة أبي الكتاب المدرسي ص

 1:5القصيدة دراسة وتحليل كاملة وحفظ األبيات من 

 :البيتي الواجب

 المدرسي الدفتر في 6-5-4-3-2-1 رقم السؤال حل

 . ومنظم جميل بخط

 : مالحظة

 الدراسة في الطالب متابعة الرجاء الفاضل األمر ولي

 .الواجبات وحل

  . أسبوع كل من االثنين يوم الواجب يسلم
 :2 مالحظة

 الهدي من درس الثاني باألسبوع الخاص الواجب

 الدفتر في 7-6-5-4-3-2-1 رقم السؤال القرآني

 بعد بالواجب الخاصة الصفحات الطالب تسليم وتم

  .المدرسي الكتاب تسلمهم لعدم نظًرا طباعتها

 

Art Pop Art continue  

MONDAY 16/Sep/2019 

English  Unit 1: Childhood 

Grammar: Common / Proper/ Possessive 

nouns. (Activities will be provided in the 

student's journals) 

 

Math Inquiry lab: Unit Rates  

Science  Lab. Magnifying It  

Arabic  12تابع قصيدة أبي الكتاب المدرسي ص 

  1:5القصيدة دراسة وتحليل كاملة وحفظ األبيات من 

 

French Revision 

 day / month/ season 

 

Islamic  اإلجابة عن األسئلة الموضوعية والمقالية الواردة في  من الكتاب. 41العبادات: درس الزكاة. صفحة
التربية اإلسالمية والمعززة لمحاور  أنشطة  مذكرة

 الدرس.
 م. 2019سبتمبر  23تاريخ تسليم الواجب: االثنين 

 
نشاط اختياري: العودة إلى أحد المعاجم العربية 

مفهوم )الزكاة( في اللغة، ومن ثم تدوين ما واستخالص 
مع ذكر  -تم التوصل إليه في ورقة توضح ذلك. 

 .-المصدر
لسان  -اللغوية  المقترحة: تاج العروس بعض المعاجم 

 رائد الطالب. -مختار الصحاح  -العرب 
 

تنويه: عطفاً على أمر تسلسل الدروس  •
المقررة في المنهاج الدراسي، من 
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المفترض أن يكون الدرس المتناول األول 
هو درس التجويد حسب خطة الدروس 

حصة كْون موعد اً ل)القلقلة(، ولكن نظر
هو يوم االثنين المصادف التربية اإلسالمية 

وعاء، تم تأجيل درس )القلقلة( لعطلة تاس
 لحين تأمين حصة موازية أخرى.

TUESDAY 17/Sep/2019 

English  Unit 1: Childhood 

Writing: Research and Present 
 

Math Lesson 3: Rates  

Science 
History of the Study of The Cell 

Pop Quiz Characteristics of Living 

Things 

Arabic  تابع من الهدي القرآني 

 9الكتاب المدرسي ص

 

Social studies 

 

 املواد االجتماعية

 الدرس: أزمنة التاريخ

19-18ص   

 الواجب 

 قراءة الدرس 

WEDNESDAY 18/Sep/2019 

English  Unit 1: Childhood 

Spelling: Media Vocabulary on pg.30 

from My Perspective. 

 

Math  Finding the Unit Rates 

 

Answer pages 34-35 questions 1-13 

HW due date:  Sunday, September 

22. 2019 

Science  Tools used in Studying The Cell  

Arabic 12تابع قصيدة أبي الكتاب المدرسي ص 

 

 

ICT Unit 1: Designing a document 

Lesson 1: Columns and tabs 

 

Social studies 

 

 المواد االجتماعية
 الدرس: أزمنة التاريخ

19-18ص  

  أنشطة ترفق بملف الطالب

THURSDAY 19/Sep/2019 

English    

Math    

Science   

Arabic    

   

   

 

Tests 

Date Day Subject Description 

    

    

    

    

 


