
   
Week 4 - PYP Homework Slip  

Date Covered: September 19 – September 23 

  

Grade 5 Girls    

    

Art: If your child has art between the days of Sunday, September 19 - Tuesday, September 21, then the art 

supplies needed are: A sketchbook, a pencil, an eraser, colored markers, colored pencils and a ruler. 
 
 

Date: Sunday 19 September, 2021 Cycle 2 – Day 8 
1. English: 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  

 

 كتاب لغتي الجميلة. ( من.تشعر بفرح كبير ...إلى ...بداية القصة ) من ١٦قراءة قصة )ليلى والسجادة الحمراء( صفحة  :اللغة العربية .2

Date: Monday 20 September, 2021 Cycle 3 – Day 1 
عن رأيهم فيها وماذا يفعالن بها؟( من ...الى... لىوجدت أم لي ذات صباحمن ) ١٧قراءة قصة )ليلى والسجادة الحمراء( صفحة  اللغة العربية:. 1

 الجميلة. كتاب لغتي

 .من ملزمة األنشطة والواجبات ٢٠تالية بأسلوب النداء المناسب صفحة ( امأل الفراغ في الجمل ال١حل تدريب )

 . نهمرضي هللا ع وحدة الخلفاء الراشدون / تمت الدراسة من الوحدة األولى - . الدراسات االجتماعية:2

 (19 فحةص 1تم حل الواجب خالل الحصة نشاط رقم )  18/20 فحةدرس الخليفة أبو بكر الصديق رضي هللا عنه ص -

 23/  21 فحةدرس الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ص - 

 ( تم إرفاق عرض الدرس في اإلعالنات) -

 

3. IXL English: Grammar: Practice skill KK.2 (Identify common and proper nouns) on IXL for 15 minutes. 

4. Math: Solve Mathematics Homework Booklet Page 3. 

Date: Tuesday 21 September, 2021 Cycle 3 – Day 2 
1. English: Comprehension: In your Reading Comprehension Booklet, pages 5-6, read the passage ‘Map 

Skills’ and answer the comprehension questions. 

 

2. Math: Solve Mathematics Homework Booklet Page 4. 

 

ون ١٧قراءة قصة )ليلى والسجادة الحمراء( صفحة  :ربيةاللغة الع .3 ( .مما تنتج مصانع السَّجاد ...إلى  ...من )في اليوم المحدد حضر المدعوُّ

 .من كتاب لغتي الجميلة

 التَّدّرب على الجمل اإلمالئيّة التّالية مع مراعاة كتابة همزة الوصل وهمزة القطع بالّشكل الّصحيح: 

اًدا َصغيًرا.سُ ِء تَجلِ في المسا · ُز قُمَصانًا وَسجَّ   أمُّ ليلى تُطرِّ

وِف ُمتشابكةَ الُخيوِط فإنَّها ال تَْغَضُب ِمنها. ·  حيَن تَِجدُّ األمُّ ُكراِت الصُّ

 رسِة َشاهَدْت ليلى أطفاالً رائِعيَن .في المد ·

نًا بُِخطوٍط َعِريضٍة أصفَر  ·  َر ثُمَّ أخضَر.ثُمَّ أحمَوَجَدت أمُّ ليلى قَميًصا ُصوفيًًّا ُملوَّ

 

Date: Wednesday 22 September, 2021 

 
 

 إجازة اليوم الوطني السعودي
Saudi National Day 

 

Date: Thursday 23 September, 2021 

 
 

 إجازة اليوم الوطني السعودي
Saudi National Day 

 
 
 

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

 

  

  


