
  (P. T. O) 

GRADE 1C 
Weekly Lesson Plan and Homework Sheet 

Week: Dec10-Dec14, 2017 TOPIC AND MATERIALS AS 

CLASSWORK 

HOMEWORK ASSIGNMENTS 

AND TESTS/QUIZZES 

SUNDAY 10/Dec/2017 

English (Ms. Jennifer) Reading Skills  

Revision and Enrichment 

 

------- 

Math (Ms. Bakir) TOPIC 3 TEST ------ 

Science (Ms. Farah) Chapter 6 : Lesson 3: What changes 

land? 

 

------ 

Arabic (Ms. Zahra Ramzi) 

كان " ص  من كتاب القراءة 36درس القراءة " في الدُّ   

 الرجاء تدريب التلميذ / ة على قراءة الجمل التالية : 

 صباح الخيِر يا حامد . •

 عاِمر ؟ماذا تريُد يا  •

ريُد : ِستة َدفاِتر .  •
ُ
 أ

 مالحظة : 

 ولي أمر التلميذ / ة املحترم ..

الرجاء التأكد من استالم جميع جوازات مسابقة  

تحدي القراءة العربي ، و التواصل مع معلمة 

 اللغة العربية في حال لم يتم استالم الجوازات . 
Computer (Ms. Zainab 

Shehab)  

National Day Project   

------ 

Social ( Ms.Zahra Ramzi ) أنشطة إثرائية تعزز قيم المواطنة لدى التالميذ  ------ 

   

MONDAY 11/Dec/2017 

English (Ms. Jennifer) Phonics 

Revision and Enrichment 

 

------- 

Math (Ms. Bakir) Topic4   Lesson1 (Count to Subtract) -------- 

Science (Ms. Farah) Test chapter 4: Life cycles – lesson 

1,2,3,4,5,6 

Please prepare from workbook, text 
book and file.  

Arabic (Ms. Zahra Ramzi) 
كان   إكمال درس القراءة " في الدُّ

استالم واجب اللغة العربية " أوراق األنشطة التي تم 

 توزيعها يوم الخميس السابق " . 

French (Ms. Marie-Caroline 

Fine)  

Lesson recap/ revisions about the topic: 

physical appearance  

Homework (devoirs) due on  

Thursday 4.01 

Dear parents, please consider 

helping your child in doing the 

homework as it is a revision of all 

topics seen during this term. 

 The exercises are related to the 

numbers, colors, stationery, identity 

and physical appearance. Thank you. 

   

   

TUESDAY 12/Dec/2017 

English (Ms. Jennifer) Vocabulary No homework this week, however we 

will send home the Readers & 
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Revision and Enrichment Writers Volume 1 and Reading 

Street Volumes 1 and 2 as we have 

finished with these for the year. 

Math (Ms. Bakir) Topic4   Lesson1 Continuum (Count to 

Subtract) 

 
------ 

Science (Ms. Farah) Chapter 6: lesson 4: How living things 

use natural resources? 

 

------ 

Arabic (Ms. Zahra Ramzi)  كان " ص من كتاب التدريبات  43حل تدريبات درس " في الدُّ

  اللغوية .

 

------- 

Islamic Studies (Ms. 

Fauziya) 

 

  اختبار الشهر

 

 

سيتم تحديد موضوعات اإلختبار في الجدول أدنى 

فحة   الصَّ

   

   

WEDNESDAY 13/Dec/2017 

English (Ms. Jennifer) Reading 

Revision and Enrichment 

 

----- 

Math (Ms. Bakir) Projects Presentations ------- 

Science (Ms. Farah) Chapter 6: Lesson 5: How can you 

reduce, reuse, recycle.  

 

------ 

Arabic (Ms. Zahra Ramzi) إمالء  ------ 

( Ms.Zahra Ramzi ) 

 

  أنشطة إثرائية تعزز قيم المواطنة لدى التالميذ
 

------- 

   

   

THURSDAY 14/Dec/2017 

English (Ms. Jennifer) Writing Skills 

Revision and Enrichment 

 

Math (Ms. Bakir)   

Science (Ms. Farah) NATIONAL DAY CELEBRATIONS  

Arabic (Ms. Zahra Ramzi) إكمال حل تدريبات درس في الدكان   
French (Ms. Marie-Caroline 

Fine)  

Lesson recap/ revisions about the topic: 

physical appearance  

 

----------- 

   

   

 

 

Tests 

Date Day Subject Description 

13-12-2017  Wednesday  Arabic : إمالء في الكلمات التالية  
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  باسم ، بارد ، رباب ، قارب ، بوق ، َدور ، كتابي ،  سحب ، َرَكَب ، كبير 

11-12-2017 Monday  Science  Chapter 4 , life cycles : lesson 1,2,3,4,5,6  

10-12-2017 Sunday Math TOPIC 3 TEST (Lessons 1 to 9 only) 

12-12-2017 

 

Tuesday 

 

Islamic   روس التي  سيشتمل عليها اإلختبار : الدُّ

 . 27،  26درس : )) هللا الواحد (( صفحة رقم  •

سورة الفيل  : السورة غير مطلوبة ِكتابًيا في االختبار : )) املطلوب ِدراسة  •

ور صفحة   فقط . 53املعلومات أسشفل الصُّ

  58،  57درس  : )) مولُد الرسول (( صفحة رقم  •

    

 

Dear parents,  

I would like to inform you that the French material of your child will be sent home next week: 

French blue file and French textbook will be sent. 

 All activities (classwork, homework, project feedback, tests) are sent home in the file. 

 Please kindly check your child’s marks, feedback notes and textbook. 

 Please bring back the French textbook and the French blue file to class on Tuesday 2nd 

January 2018. Thank you for your cooperation. 

 Ms. Marie-Caroline Fine   

 French teacher 

:مالحظة    

بتربية النشء على الوالء للوطن والوفاء لقيم مملكة البحرين وتاريخها وثوابتها، من منطلق توجهات المدرسة األهلية 

وضمن رؤية قسم المواد االجتماعية وبرامجه المعززة لهذه القيمة في األنشطة المدرسية، فقد ارتأى القسم تدشين ركن 

على الحضارة البحرينية واالرتقاء بها. وذلك من أجل تعزيز االنفتاح( وطني البحرين)  

لذا يرجى من ولي األمر الفاضل إعانة الطالب في إعداد أحد المجسمات الوطنية / المتعلقة بالتراث، أو تزويده ببعض 

األدوات الشعبية )فخارية، منتجات النخيل، .. منتوجات تراثية(، والتي يمكن أن تدرج ضمن محتويات الركن الوطني. 

 على أن ترصد درجة ذاك العمل تحت بند درجة مشروع الفصل الدراسي.

  

م2017ديسمبر  10تاريخ تسليم المشروع األحد الموافق   

  

  معلمة المواد االجتماعية


