
  
Week 21 - PYP Homework Slip  

Date Covered: January 30 – February 3 

  
Grade 5 Boys    

    
 
 

 
 

Date: Sunday 30 January, 2022 Cycle 12 – Day 7
1. English: In your Homework Exercise Book, use each of the words below in a sentence. Each sentence 
should include at least 9 words. Remember to underline the spelling words. 

listening - gathering - beginning - bothering- ordered - answered- upsetting 
 

2. Math: Solve Mathematics Homework Booklet Page 38. 
 

من كتاب لغتي   ٣٧صفحة  .والجزر المرجانيّة)...إلى ... من (وطني الحبيب قراءة درس وطني المملكة العربية السعوديّة اللغة العربية:  .٣
  الجميلة. 

Date: Monday 31 January, 2022 Cycle 12 – Day 8
 من ملزمة األنشطة والواجبات. ١صفحة الوطن قراءة درس  اللغة العربية: . ١

 من ملزمة األنشطة والواجبات. ٢ -  ١ صفحة )٣ – ٢حل التدريب (
 
  ،توزيع السكان (العوامل الطبيعية: التضاريس والمياه _ درس  مت الدراسة من الوحدة الرابعة الخرائط والسكانت . الدراسات االجتماعية:٢

    توزيع السكان (العوامل الطبيعية: المناخ والموارد)  درس
 )٢٧) صفحة ( ١) تم حل نشاط رقم (٢٩إلى صفحة  ٢٢(من صفحة 

  
3. IXL English: Practice skill OO.1 (Tenses) on IXL for 20 minutes. 
 
4. Reading: Read the story “They Call Her Molly Pitcher” on pages 324 to 338 in your Journey’s textbook.
Date: Tuesday 1 February, 2022 Cycle 13 – Day 1
1. English: In your Reading Comprehension Booklet, pages 31-32, read the passage ‘Paper Birds’ and 
answer the comprehension questions. 
 
2. Math: Solve Mathematics Homework Booklet Page 39. 
 

) من  .وبين المملكة والخارج... إلى  .من (ويضمُّ سطحها.. ٣٨ -  ٣٧ قراءة درس (وطني المملكة العربيَّة السعوديَّة) صفحة : اللغة العربية .٣

                  . .كتاب لغتي الجميلة
                                                            التدرب على إمالء الجمل التالية لدعم مهارة ( الشدة ): 

    َوقَف العَمُّ صالٌح وحولهُ األوالُد على تَّلٍ قَريٍب مَن الخيَمِة. . 2
    كاَن ُحلُُم الملِك َعبِدالعَزيز أْن يَْجمَع الَجزيرةَ تحَت َرايِة التَّوحيِد. . 3
َجاِل والعُلَماِء و اتفَّقُوا على اسٍم للبَِالِد. . 4     اْجتمَع َعبُدالعزيز بالّرِ

   
Date: Wednesday 2 February, 2022

Enjoy your long weekend! 

Date: Thursday 3 February, 2022 
Enjoy your long weekend! 

  
 
 

Nut Free Zone:  Kindly be reminded nuts and nut products are not permitted. These included but are 
not limited to; all nuts, peanut butter, seeds, sesame seeds and Nutella. Further, seafood of any kind is 
not allowed. 
 


