
Mirdif American School                        Grade: 1 
Term 3   HW Plan # 8                                                                                                                                  From:  June 09, 2019   To: June 16, 2019 Sun → Sun 

Weekly Assignment Sheet 

 Sunday  

Study Sun due Mon  

Monday  

Study Mon due Tues  

Tuesday 

Study Tues due Wed   

Study Wed due 

Thurs  

Thursday  

due Sun 

English  Reading EVERYDAY  

- 20 minutes 

Use the story book, 

any story from home 

or the Kids A-Z 

website 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Math   Kindly bring to school a 

simple   white t- shirt.  

that the students need to 

draw and paint on it. 

 

 

 

    

Arabic   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Islamic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Class Focus details are below ↓ 
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English Class focus    

MAS Value: MAS Character Value of the June which is Persevere. We will demonstrate the meaning of perseverance. 

Target Skill: In English, we will continue with Unit 8, We will be reading a picture story “Sector 7” We will be focusing on how illustration helps us in 

understanding and retelling the story. In phonics, we will be working on words with two syllables words. 
Parent’s Role: In order to help MAS align to the National Agenda Parameters we ask that you read with your child for 20 minutes on Sunday and 

Thursday. We ask that you discuss the story with your child. Ask questions such as "What are the characters doing? How do we know this? How do you 

think the characters felt? Why would a character act like that?" . It is helpful if you can ask your child questions about their day and what they are 

learning in class. This helps them to recall any new material covered that day and also gives an insight into any interests they have. 

Math  Class focus    

MAS Value: Persevere is the MAS Character Value this week.  

Skill: We will review all the Math standards that were covered this year.  

Parent’s Role:  Review the revision booklet in your child math folder. 
Arabic for Non Arab  Class focus    

During this week ,students will continue revising the following lessons : . أوراق عمل مراجعة(المتحان نهاية الفصل  الثالث ثالث بيضات ، كعك العيد , أنا نظيف Arabic folder.) Revision 

worksheet: 

(المفردات و األضداد)المعجم اللغوي : المهارات التالية  

.ع الممدودالمقطع الساكن ، المقط  

(هذه -هذا)أسماء اإلشارة   

Islamic for Non Arab   Class focus    

 During this week, students will continue revision the following lessons  : 

1- Wudoo’ Makes Me Clean C16-C24 in I Love Islam Textbook and Revision sheets.  

2- Zaid learns how to pray  C26 in I Love Islam Textbook, Revision sheets ,your Islamic Folder. 

المحتوى الدرسي اإلسبوعي  –  لغة عربية     

كتاب الطالب /اللغة العربية (  / قمريةالالم الّشمسية والالم المراجعة المهارات السابقة  حروف الجر ـ أدوات السؤال ـ االسم والفعل  ـ  درس  التّمييز بين : )   التغذية الراجعة –عنوان الدرس  

  -:08ـ  04 04ـ  04ـ  83صفحة /  .وحل التمارين    83 قراءة صفحة

 :نواتج التعلم لهذا األسبوع

 ( األصوات القصيرة واالصوات الطويلة والمقطع الساكن ) ـ  أن  يقرأ مراعياً التشكيل1

 ـ أن يقرأ مراعيا التنوين2

  .مناسبا للمرحلة بطالقة مراعيا عالمات الترقيمـ أن يقرأ  جمال و نصا 3

  سعيداً ـ مجتهد/ مسلية      ---:   ---:المفردات المستهدفة لألسبوع

قيمة الكرم  بين الّرفاق وبين جميع مواقف وأمثلة  يذكرها الطالب من حياتهم تجسد سوف يتعلم التلميذ كيف يطبق هذه  القيمة خالل ـ  الحرص على قيمة  الكرم    -:القيمة الشخصية لهذا األسبوع

 أفراد المجتمع  

 :دور ولي األمر 

االتعاون بين  ماذا تعني كلمة -1:ابنتكم حول / لذا تحاور مع ابنكم -ودوره لتحقيق الهدف األساسي -(-   مجتمع مترابط متالحم  )سيتم التركيز على محور: من أجل تحقيق أهداف األجندة الوطنية

 وما أثرها علينا وعلى المجتمعـ  2؟      الّرفاق 

 . دقيقة كحد أدنى و ذلك لخلق جيل يحب القرءة ويصنع المعرفة واالبتكار 22لديها من خالل حثه على القراءة اليومية  مدة / ابنتكم في تطوير مهارة القراءة لديه / تابع ابنكم
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المحتوى الدرسي اإلسبوعي -تربية إسالمية   

 (  حديث آداب الطعام : ) ة مراجع عنوان الدرس

 (  كتاب التربية اإلسالمية   (:المصدر
 سيتم خالل هذا األسبوع  الموضوع التالي : 

. سنقدم تغذية راجعة حول االخالق الراقية   - 1  

. نسرد آداب الطعام التي نحرص عليها    – 2  

.ننقد بعضا من األخطاء التي يقع فيها البعض عند الطعام    - 3  

.نناقش الحلول  بما يتناسب مع المرحلة الدراسية   - 4  

.نؤكد على أهمية شكر النعمة  في حياة المسلم   - 5  

.نستنتج أهمية تطبيق آداب الطعام  قبله و بعده     – 6  

نكتشف أهمية تقديم النصيحة لآلخرين بالحرص على آداب الطعام  – 7  

.نذكر بعضا من األدعية التي نقولها قبل و بعد الطعام   -  8  

 : المفردات المستهدفة لألسبوع

 يليك              -سم هللا      –آداب     

 القيمة الشخصية لهذا األسبوع : 

: سوف يتعلم التلميذ كيف يطبق هذا القيمة من خالل ( التسامح و الصدق   )   

.يحة للتمسك باآلداب الرائعة للطعام العمل على تقديم النص – 1  

.     التنبيه إلى أخالق خاطئة يقع فيها البعض عند الطعام و الشراب    – 2  

 دور ولي األمر : يمكن لولي األمر المساهمة في ذلك من خالل : 

حض أبنائه على تطبيق اآلداب و األعمال الصالحة دائما  - 1  

القبلية و البعدية تشجيعهم على حفظ أدعية الطعام  - 2  

..تذكيرهم بأهمية شكر هللا تعالى على نعمته     - 3  

 

PE 

Students will focus on challenges that will test their knowledge of PE throughout the year. 

Students will do the following exercises: 

●  Exercises that will strengthen their core.  

●  Exercises that involve explosive power, for example standing long jump.  

●   Exercises in which students will need to work as a team and support one another, for example relay races, boot camp.  

-          Students will then take part in a discussion about exercises to do at home. 

-          Students will give feedback on what challenges they faced doing the different activities. 

Music  

This week we will continue working on our music project booklets. Learners will describe their chosen song with new vocabulary and draw the instruments they hear. 

Learners will consider presentation skills when making their booklet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Art  

During this week students will learn about the art of Kandinsky and create their own Kandinsky musical artwork using warm and cool colors. They will 

also continue work on their ongoing project for the Art Exhibition. 

 


