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GRADE 1B 
Weekly Lesson Plan and Homework Sheet 

Week: Oct22-Oct26,2017 TOPIC AND MATERIALS HOMEWORK ASSIGNMENTS 
AND TESTS/QUIZZES 

SUNDAY 22/Oct/2017 
English  Guided reading and pre-reading skills 

(rhyming and syllables) 
 

Math (Ms. Bakir) TOPIC 1 TEST  --------- 

Science Chapter 3: Lesson 3: What can help protect 
animals? 

Arabic (Ms. Zahra Asfoor) 

 درس قراءة. ( في المدرسة)

التدرب على قراءة الدرس منزلياً بغرض نطق 

 كلمات الدرس بشكل سليم.

 
Social studies  المعرفية أداء حزمة من األنشطة المختارة التي تعزز الحصيلة

 .التراكمية لدى الطالب في مھارات الدروس السابق دراستھا
 

 

Islamic Studies (Ms. 
Fauziya) 

 سورة الفيل

 الكتاب املدرس 

 )  55،  54،  53صفحة رقم ( 

ي رفق  ُ رس ) س رقة عمل ( نشاط تعزيزي للدَّ

 . ملف الطالب

 

French (Ms. Marie 
Caroline)  

  

MONDAY 23/Oct/2017 
English  Phonics 

Short /u/ 

Ending consonant blends 

Reading Street pages 201 & 205 

 
Reading Files provided by Ms Nimfa 
during Library period due on Monday 
23/ Oct./2017 

Math (Ms. Bakir) Topic 2   Lesson 1 (Count On to Add)  ------- 

Science Science investigation 
Arabic (Ms. Zahra Asfoor) 

(استئناف درس (في المدرسة

 

أداء حزمة من األنشطة التدريبية و اإلثرائية التي 

 للدرس. القرائيةتعزز الكفايات 

 
   
   
   

TUESDAY 24/Oct/2017 
English  Vocabulary: Readers & Writers page 206 

(challenge page: 215) 
Homework page 213  

Fall term project 

Due on Monday, October 30, 201 
Math (Ms. Bakir) Topic 2   Lesson 1 Continuum(Count On to 

 ------- 
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Add) 

Science Chapter 3 , L4 : what are the parts of the 
plants?  

Arabic (Ms. Zahra Asfoor) 

الميمالتعرف إلى مواقع حرف   

. 

ن واألربعاء من كل  تسليم الواجبات يومي األثن
 أسبوع

Computer (Ms. Zainab 
Shehab) 

Unit 1: Lesson 2: Computer types  

Page ( 17-19) 

 

   
   

WEDNESDAY 25/Oct/2017 
English    
Math (Ms. Bakir)   
Science FIELD TRIP
Arabic (Ms. Zahra Asfoor)  
   
   
    

THURSDAY 26/Oct/2017 
English  Spelling Test 

Reading – Animal Park 

Reading Street pages 154-163 

 

Math (Ms. Bakir) Topic 2   Lesson 2( Doubles) 

 

Homework due Sunday 29th 
October,2017 

Pages 83-84 

All students (Numbers 1 to 4) 

Try (Numbers 5 & 7)  

Challenge (Number 6) 

Pages 89-90 

All students (numbers 1 to 3&6 to 8) 

Try (Numbers 4, 5 & 10) 

Challenge (Number 9) 

 
Science Chapter 3: Lesson 5: What helps protect plants? H.W: workbook page 25, 25A  

Submission date: 31st.oct.2017 

Arabic (Ms. Zahra Asfoor) حل تدريبات الدرس الواردة في كتاب التدريبات اللغوية ترفق مجموعة من األنشطة البيتية في ملف 
 األنشطة والواجبات. 
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Islamic Studies (Ms. 
Fauziya) 
 

رس ( آداب ِتالوة الُقرآن الكريمد  ) 

 الِكتاب املدرس

70، 69صفحة رقم   

رس )  يرقة عمل ( نشاط تعزيزي للدَّ رفق  ُ س

 ملف الطالب .

   
   
 

 

Tests 
Date Day Subject Description 
22-10-
2017 

Sunday Math TOPIC 1 TEST ( 9 lessons)  

(Orange HW file and the Math Practice Book will be sent 
home on Thursday 19th October for further revision) 

Kindly send back the practice book and the orange file to 
school on Sunday 22nd October, 2017  

 
29-10-
2017 

Sunday  Science  Test on Chapter 2 " Habitats" lesson 1,2,3,4 will on 29th October 
2017. Please prepare the students from file, workbook and text 
books. The workbook, file and text book will be sent on Thursday for 
review. 

26-10-
2017 

Thursday English Weekly spelling test: just, must, dust, hunt, crust, bump, 
jump, trust, lump, dusk 

    
    

 . م2017-10-22وتجليده ،وإرساله يوم األحد  لمادة اللغة العربية، يرجى كتابة األسم) كتاب التھيئة( تم تسليم الطالب : مالحظة

 .ھذا وسيتواجد الكتاب مع المعلمة إال في حال أعطي واجب للطالب فسيتم إرساله للمنزل

 زھرة العصفور.أ:تحياتي     

 - :ُمالحظة من ُمعلِّمة التَّربية اإلسالمية 

ُه ُتمنع الِكتابة د عليم فإنَّ ربية والتَّ َّ ى ذِلَك فإنَّ كما وردنا من وزارة ال رس ، وع اِخل الُكُتب واإلجابة عن األسئلة املُرفقة ِبالدَّ

ى من أولياء األمور الِكرام توجيه أبناءهم ة ... ِلذلك ُير ة أو أنشطة ال صفيَّ ي أنشطة صفيَّ رس إما  ف أسئلة الدَّ مة توّظِ عّلِ
ى  املُ إ

رين لُكم تعاوُ  ي الكتاب  .. شاِكرين وُمقّدِ  نكم ... عدم الِكتابة 

 أ/ فوزية جاِسم   

 

 


