
  Jeddah Knowledge International School 
Grade 4 (Boys) – PYP Homework Slip  

Date Covered: October 18 – October 22 
(Week 8) 

  
    

    
 
 

Date: Sunday 18 October, 2020 Cycle 5 – Day 3 
1. Language: Page 1 of the language revision sheet was completed in class today. Please review. 

 

2. Math Please be informed that the Math assessment will be Sunday 25 October 2020. Please refer to the 

notification letter and the online revision pack on the JKS portal (JKS portal - school information – 

Assessments and revision packs).  

3. Math: Pages 1 – 2 of the math revision sheets were completed in class today. Please review. 
 

 ( من كتاب لغتي الجميلة . 36قراءة نص )التصحروأثره في البيئة(صفحة ) : اللغة العربية .4 

  مع الطالب / الطالبات مسبقاً مع العلم بأنه تم حلها   (1المراجعة صفحة ) حل ورقة

Date: Monday 19 October, 2020 Date: Monday 19 October, 2020 
 . الرجاء الرجوع إلى خطاب مفردات االختبار 2020اوكتوبر 26 االثنينيوم  العلوم اإلسالميةمادة تقييم  ية:العلوم اإلسالم. 1

 علما بأنها ستحل في المدرسة.   لمدرسة اإللكترونية لبوابة الأوراق المراجعة الموجودة على و
 

من كتاب لغتي الجميلة. 85 قراءة أّول بَيتَين من نّص )ِلَم تألّمت الفراشة( ص :اللغة العربية. 2   

  مع الطالب / الطالبات مسبقاً .مع العلم بأنه تم حلها   (2حل ورقة المراجعة صفحة )
 

3. Language: Page 2 of the language revision sheet was completed in class today. Please review. 
 

4. Math: Pages 3 - 4 of the math revision sheets were completed in class today. Please review. 

Date: Tuesday 20 October, 2020 Date: Tuesday 20 October, 2020 
1. Language: Please be informed that the Holistic Language assessment will be Tuesday 27 October 2020. 

Please refer to the notification letter and the online revision pack on the JKS portal (JKS portal - school 

information – Assessments and revision packs).  

2. Language: Page 3 of the language revision sheet was completed in class today. Please review. 
 

3. Math: Page 5 of the math revision sheet was completed in class today. Please review. 

 
 من كتاب لغتي الجميلة . 85قراءة البيتَين: ) الثّالث، الّرابع( من نّص )ِلَم تألّمت الفراشة( ص  :اللغة العربية  .4

 مع العلم بأنه تم حلها لهذا اليوم . (3مراجعة حل  ورقة المراجعة صفحة )

Date: Wednesday 21 October, 2020 Date: Wednesday 21 October, 2020 
أوراق المراجعة  و. الرجاء الرجوع إلى خطاب مفردات االختبار 2020اوكتوبر  28األربعاء يوم تقييم مادة االجتماعيات  :االجتماعيات .1

  (7-3صفحة )  بأنه سيتم مراجعتها مع الطالب / الطالبات في المدرسة. حل الموجودة على البوابة اإللكترونية للمدرسة علما
 

. مع الطالب / الطالبات مسبقاً مع العلم بأنه تم حلها المراجعة لمادة العلوم اإلسالمية  حل تدريباتالعلوم اإلسالمية: . 2  

  مع الطالب / الطالبات مسبقاً .مع العلم بأنه تم حلها  (4حل ورقة المراجعة صفحة ) . اللغة العربية:3

 

4. Language: Pages 4 - 5 of the language revision sheets were completed in class today. Please review. 

5. Math: Page 6 of the math revision sheet was completed in class today. Please review. 
Date: Thursday 22 October, 2020 Date: Thursday 22 October, 2020 

رجوع إلى خطاب مفردات االختبار . الرجاء ال 2020اوكتوبر 29الخميس  يوم لتقييم اللغة العربية االستعداد المراجعة و :اللغة العربية .2

 لمدرسة .اإللكترونية لبوابة الأوراق المراجعة الموجودة على و

 مع الطالب / الطالبات مسبقاً .مع العلم بأنه تم حلها  (5حل ورقة المراجعة صفحة ): . اللغة العربية2

3. Language: Pages 6 - 7 of the language revision sheets were completed in class today. Please review. 

4. Math: Page 7 of the math revision sheet was completed in class today. Please review. 

 
 
 

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. 


