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Year

2018/2019

Class

Grade 1 A

Date Range

Sunday, 21 April 2019 - Thursday, 25 April 2019

Weekly Assignments

1 Sunday 21/04/2019 Math.
 الطرح مع إعادة التسمیة
 

2 Sunday 21/04/2019 The Holy Quran

2 Sunday 21/04/2019 The Holy Quran  تسمیع سورة اللیل من 21-1

3 Sunday 21/04/2019 Arabic Language

 الدرس الثالث

َنْحُن ُنِحبُّ ِزیاَرَة َجدَّتي َنْجِلُس َحْوَلھا َتْحكي َلنا ِحكایاٍت ممِتَعٌة ،
. َأْعَجَبْتني ِحكاَیَة اْلَغزالش َواْلُغراِب ، َحِفَظِك اهللاُّ یا َجدَّتي

تجرید : َأْعَجَبْتني ِحكاَیَة اْلَغزالش َواْلُغراِب ، َحِفَظِك اهللاُّ یا َجدَّتي
.

المھارة : ضمائر الغائب

الواجب : حل تدریبات الدرس الثالث في الكتاب المدرسي

 

 

5 Sunday 21/04/2019 English Language

7 Sunday 21/04/2019 Science

1 Monday 22/04/2019 English Language

3 Monday 22/04/2019 The Holy Quran

3 Monday 22/04/2019 The Holy Quran  إعطاء الزلزلة العادیات القارعة التكاثر

4 Monday 22/04/2019 Math.
 حل المسائل: جمع / طرح االعداد إلى 100
 

5 Monday 22/04/2019 Science

6 Monday 22/04/2019 Arabic Language

 الدرس الرابع

نسمع صوت اآلذان اهللا أكبر ... اهللا أكبر ...اهللا أكبر ، أنا وأخي
نصلي مع أبي في المسجد ، وأختي تصلي مع أمي في البیت
.نحن نعبد اهللا في خشوع

تجرید : نسمع صوت اآلذان اهللا أكبر ...اهللا أكبر .... اهللا أكبر

المھارة : ضمائر الغائب

1 Tuesday 23/04/2019 The Holy Quran

1 Tuesday 23/04/2019 The Holy Quran  إعطاء من العصرإلى الكوثر

2 Tuesday 23/04/2019 Arabic Language

 الدرس الرابع

نسمع صوت اآلذان اهللا أكبر ... اهللا أكبر ...اهللا أكبر ، أنا وأخي
نصلي مع أبي في المسجد ، وأختي تصلي مع أمي في البیت
.نحن نعبد اهللا في خشوع

 تجرید :  أنا وأخي نصلي مع أبي في المسجد

المھارة : ضمائر الغائب

4 Tuesday 23/04/2019 English Language

6 Tuesday 23/04/2019 Math.
  الواجب: حل مذكرة الریاضیات صـ 19
 

 اإلختبار األول للربع الرابع
كتاب الریاضیات من صـ 65 إلى صـ 113 باستثناء (ما عدا – ال یشمل) 100 -101

7 Tuesday 23/04/2019 Islamic Studies

 "...تسمیع حدیث الشھر" إذا صلى أحدكم
تسمیع حدیث الشھر" إذا صلى أحدكم فلیقل : التحیات هللا والصلوات والطیبات , السالم
علیك أیھا النبي ورحمة اهللا وبركاتھ , السالم علینا وعلى عباد اهللا الصالحین , فإنكم إذا
قلتموھا أصابت كل عبد صالح هللا في السماء واألرض , أشھد أن ال إلھ إال اهللا وأشھد أن
" محمدا عبده ورسولھ

1 Wednesday 24/04/2019 Physical Education

3 Wednesday 24/04/2019 Math.
 استخدام البیانات
 

# Date Subject Assignments Exams
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4 Wednesday 24/04/2019 Character Education

  تحدث عن الجرأة والشجاعة
سیتم عمل التحدث عن الجرأة والشجاعة حیث سیقوم الطالب بذكر معنى
الجرأة والشجاعة وھي قوة تجعلني أفعل الوسائل الصحیحة وأعلمھا لآلخرین
 مع ذكر الطالب لموقف اتسم فیھ بالجرأة والشجاعة

5 Wednesday 24/04/2019 Arabic Language

 الدرس الرابع

نسمع صوت اآلذان اهللا أكبر ... اهللا أكبر ...اهللا أكبر ، أنا وأخي
نصلي مع أبي في المسجد ، وأختي تصلي مع أمي في البیت
.نحن نعبد اهللا في خشوع

 تجرید :   أختي تصلي مع أمي في البیت

المھارة : ضمائر الغائب

6 Wednesday 24/04/2019 English Language

1 Thursday 25/04/2019 Arabic Language

 الدرس الرابع

نسمع صوت اآلذان اهللا أكبر ... اهللا أكبر ...اهللا أكبر ، أنا وأخي
نصلي مع أبي في المسجد ، وأختي تصلي مع أمي في البیت
.نحن نعبد اهللا في خشوع

تجرید :   نحن نعبد اهللا في خشوع

المھارة : ضمائر الغائب

2 Thursday 25/04/2019 Islamic Studies

 "...تسمیع حدیث الشھر" إذا صلى أحدكم
تسمیع حدیث الشھر" إذا صلى أحدكم فلیقل : التحیات هللا والصلوات والطیبات , السالم
علیك أیھا النبي ورحمة اهللا وبركاتھ , السالم علینا وعلى عباد اهللا الصالحین , فإنكم إذا
قلتموھا أصابت كل عبد صالح هللا في السماء واألرض , أشھد أن ال إلھ إال اهللا وأشھد أن
" محمدا عبده ورسولھ

3 Thursday 25/04/2019 The Holy Quran

3 Thursday 25/04/2019 The Holy Quran  إعطاء من سورة الكافرون إلى الناس

4 Thursday 25/04/2019 Character Education

  تحدث عن الجرأة والشجاعة
سیتم عمل التحدث عن الجرأة والشجاعة حیث سیقوم الطالب
بذكر معنى الجرأة والشجاعة وھي قوة تجعلني أفعل الوسائل
الصحیحة وأعلمھا لآلخرین مع ذكر الطالب لموقف اتسم فیھ
 بالجرأة والشجاعة

5 Thursday 25/04/2019 Math.
 إیجاد العدد المجھول
 

6 Thursday 25/04/2019 English Language

# Date Subject Assignments Exams
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Classroom News 
Grade 1

Apr.21st- Apr.25th 2019

English

Science

Up Coming Events:

There will be a Spelling test on 
Thursday the 25th of April

(phone, elephant, dolphin, 
photo, trophy, graph)

Science project:

For the few students who didn’t 
submit their since project the 
last day is Sunday other wise 
these students will lose the 
mark for the project. Selected 
students will present their 
projects in the science fair 

 Story: Little Rabbit’s Tale 

Vocabulary words:

(want, old, try, use, more, 

wash, mother, door)
Spelling Words:

(phone, elephant, dolphin, photo, 
trophy, graph)
 Sight words :
(gave, made, work, write, very, 

use, would, could, their, 

sleep, please, which, why, 

going, white)

 Writing & grammar: 

Pronouns

-write simple senesces using 
question marks and periods 

and use pronouns 

Lesson 3: 

How do builders get wood for the 
houses 

Homework: 
Please read pages 43,44,45 from 

the science booklet 


