
 

  Jeddah Knowledge International School 
Grade 5 – 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 8 words. Remember to underline the spelling words. 

sign – thrown -  dough – excite - spider- silent  

 

2. IXL Math: Practice skill (A.2) on IXL. 
من المعجم  ومراجعة معاني المفردات من كتاب لغتي الجميلة  41( صفحة 11+10درس )أخالق المؤمنين ( آية )قراءة  :اللغة العربية  .4

 المساعد. 

 .من كتاب لغتي الجميلة 44( صفحة  2-1حّل التَّدريب رقم )
 

 صة. (، وحل الواجب خالل الح 21-18تم دراسة موضوع:  أبو بكر الصديق رضي هللا عنه صفحة ). االجتماعيات : 5

Date: Monday 21 September, 2020 Cycle 3 – Day 1 
من المعجم  ومراجعة معاني المفردات الجميلة من كتاب لغتي  41( صفحة 13+12قراءة درس )أخالق المؤمنين ( آية ) اللغة العربية:. 1

  المساعد.

ا، ال  يقين، نِعَم، أجر.أبحث عن أضداد الكلمات التالية وأكتبها في دفتر اللغة العربية : شرًّ

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 ‘Map Skills’ and 

answer the comprehension questions.  

من كتاب لغتي الجميلة. 41قراءة درس )أخالق المؤمنين ( صفحة :اللغة العربية   .2  

: بالّشكل الّصحيح همزة الوصل وهمزة القطعالية مع مراعاة كتابة ة التّ ب على الجمل اإلمالئيّ درّ التَّ   

اًدا َصغيًرا. • ُز قُمَصانًا وَسجَّ  في المساِء تَجِلُس أمُّ ليلى تُطرِِّ

 مُّ ُكراِت الصُّوِف ُمتشابكةَ الُخيوِط فإنَّها ال تَْغَضُب ِمنها. حيَن تَِجدُّ األ •

 في المدرسِة َشاهَدْت ليلى أطفاالً رائِعيَن . •

نًا بُِخطوٍط َعِريضٍة أصفَر ثُمَّ أحمَر ثُمَّ أخضَر.  •  َوَجَدت أمُّ ليلى قَميًصا ُصوفيًّا ُملوَّ
 10-6حفظ سورة المعارج  غيباً  من  : القرآن الكريم  .3

 109في قراءة القرآن  صفحة درس: هديه صلى هللا عليه وسلم مراجعة   . العلوم اإلسالمية :4

Date: Wednesday 23 September, 2020  

 
 

 إجازة اليوم الوطني السعودي
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. 

  

  


