
  Jeddah Knowledge International School 
Grade 4 – PYP Homework Slip  

Date Covered: September 20 – September 24 

  
    

    
 
 

Date: Sunday 20 September, 2020 Cycle 2 – Day 8 
1. Language: In your Homework Exercise Book, use each of the Spelling words below in a sentence. Each 

sentence should include at least 7 words. Remember to underline the spelling words. 

tonight – flight -  build – decide- wind- remind  

 

2. IXL Math: Practice skill (A.3) on IXL. 
 

 من كتاب لغتي الجميلة  41-36 فحة كامالً صـ( التَّصحر وأثرهُ في البيئِة )قراءة نص  :اللغة العربية   .4

 في دفتر اللغة العربية. 36فحة صمن كتاب لغتي ا في ذاكراتهما( نسخ القطعة من )انطلق الجدُّ... إلى طيبً   -

  

 ( ، وتم حل الواجب خالل الحصة. 21 -18تم دراسة موضوع:  الهوية الوطنية صفحة ). االجتماعيات : 5

 

Date: Monday 21 September, 2020 Cycle 3 – Day 1 
 .من كتاب لغتي الجميلة  41-36 فحة قراءة نص التَّصحر وأثرهُ في البيئِة كامالً صـ اللغة العربية:. 1

اللغة العربية. في دفتر   36فحة نسخ القطعة من )وبعدَ مسيرةِ... إلى بالهواِء النَّقّيِ( ص   

 

2. Math: Solve Mathematics Homework Booklet Page 4. 

Date: Tuesday 22 September, 2020 Cycle 3 – Day 2 
1. Language: In your Reading Comprehension Booklet, pages 5-6, read the passage ‘Running Late’ and 

answer the comprehension questions. 

 

 من كتاب لغتي الجميلة .  53( صفحة 3حّل التَّدريب رقم ) :اللغة العربية  .2

 :حيث ستملى يوم األحد  )كلماٌت ُحِذفَت األِلُف من وسِطها(التَّدرب على الجمل اإلمالئية مع مراعاة الظاهرة اإلمالئية 

 َما أَجَمَل َمنَظَر َهِذِه الُحقُوِل!  -1

حَمنُ هللاُّ َربُّ ُكلِِّ َشيٍء ُهَو ال -2 ِحيُم. رَّ  الرَّ

 إِنَّ َهذا الَكوَن َمليٌئ بِاآلياِت العَِظيَمةَ.  -3
 10-6حفظ سورة المدثر  غيباً  من  : القرآن الكريم  .3

 38مراجعة درس:  النبي صلى هللا عليه وسلم  خليل هللا  صفحة  . العلوم اإلسالمية :4

Date: Wednesday 23 September, 2020  

 
 

 الوطني السعوديإجازة اليوم 
Saudi National Day 

 

Date: Thursday 24 September, 2020  

 
 

 إجازة اليوم الوطني السعودي
Saudi National Day 

 
 
 

Please ensure that your child uses a laptop / desktop (with Microsoft office) during the computer lessons. 

Kindly ensure that your child has the necessary stationery supplies prepared for the lessons:   pencils, eraser, glue stick, 15cm and/or 

30cm ruler, colored pencils and/or markers, blunt end scissors, white A4 paper,  and colored papers.  These items will be used during 

the academic as well as art lessons. 

  

  


