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Holiday Independent Task 
Grade 1 

 

Respectful parents, 

 

IJPS Administration and Teachers wish you to have a great time in your holiday and utilize every 

moment effectively. We would like to request you to do the Holiday Independent Task and to 

submit it to the teachers at the first school day of School i.e.11/1/2015. The tasks will have 20% 

marks of the assessment of term 1. Please use a booklet format to submit the Holiday 

Independent Task. The Holiday Independent Task will be uploaded online at the students` 

accounts by Sunday 21/12/2014. Additionally, we would like to request you to provide the 

following supplies for the second term. 

• Gr. 1-3: 4 portfolios (A4 size, 80 pages, single line, no spiral binding) 

       Kindly cover the portfolios and mention the name and grade of your child on the cover 

page in bold. 

• White board thick markers with eraser 

 

Wish to enjoy your vacation time and to use your time wisely.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 ألعزاءأولياء األمور ا

  

 يطالع على المهام التعليمية التعيدة لطالبنا األعزاء. الرجاء االجازة سإن مدرسة اليوبيل الدولية الخاصة تتمنى إدارة ومعلمي

مهام التعليمية لمعلم نه يجب على الطالب تسليم الأعالمكم إنود . إثراء معلوماتهجل أالطالب أداءها خالل اإلجازة من  يجب على

ن المهام التعليمية أكيد على أ. ونريد الت11/1/2014ق يام الفصل الدراسي الثاني الذي يصادف يوم األحد الموافأول أالمادة في 

 لتزام بتسليمها لمعلم المادة. ونود من الطالب تسليم المهام التعليميةول ، لذا يجب اإل% من تقييم الفصل الدراسي األ20ل تشك

ن المهام ستحمل على الموقع االلكتروني للواجبات المدرسية أب فتر المدرسي. كما ونحيطكم علما  على شكل ملف منفصل عن الد

 كحد أقصى. كما ونتمنى منكم توفير المتطلبات التالية للفصل الدراسي الثاني. 21/12/2014يوم األحد الموافق 

صفحة وبسطر  80( ، للفصل الدراسي الثاني )ملف اإلنجاز   A4 دفاتر كبيرة 4  )لثالث: ول لمن الصف األ •

 واحد(

 الرجاء  تدوين  اسم الطالب والصف على غالف الدفتر بخط عريض وواضح. •

 أقالم كتابة على اللوح األبيض •

 جازة سعيدة ومفيدةإكم قضاء اتمنى ل 
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Holiday Independent Task 

 

English Write a short story about any animal from your own imagination 
The story must have  the following  

1.Title 

2. Characters  with names 

3. Setting 
4. Problem 

5. Solution 

Rubric: Your story will be evaluated according to the following points 
1. Organization                  2. Punctuation            3. Spelling 

Note: 1. The story book should have more than 5 pages 

2. Put illustration with the captions. 
3. Mention your name ,grade and section at the back of your story book. 

Math Solve the attached sheets and submit it on 12/1/2015. (These sheets can be downloaded from 

your Maths Holiday Task HW). 

Science 1. Open Science Fusion Student Book from thinkcentral.com 
2. Read lesson 1 “What is Weather? “  of unit 7 “Weather and seasons” 
3. Make a weather chart on an A4 sheet. Use colors and pictures to make it presentable. 
    The following link will help you for this project 
http://www.pinterest.com/pin/253327547764802514/  
 

Arabic :1الصفB-1A 
 مرفق بها رسومات أوصور في  واقعيةولي األمر الفاضل ساعد ابنك بتأليف قصة 

 ( -----و نقطة .  -( أسطر مع مراعاة وضع عالمات الترقيم من ) فاصلة ,  5حدود خمسة ) 

 وتكون مطبوعة على الحاسوب أو مكتوبة بخط اليد بشكل واضح وجميل
 1Cالصف:

 مرفق بها رسومات أوصور في  واقعيةولي األمر الفاضل ساعد ابنك بتأليف قصة 

 ( -----و نقطة .  -( أسطر مع مراعاة وضع عالمات الترقيم من ) فاصلة , 3حدود  ثالثة) 

 . وتكون مطبوعة على الحاسوب أو مكتوبة بخط اليد بشكل واضح

 Non Arabالطالب غير العرب

down: tters between bracketsehaving the lWrite three words  
 ق صور أو رسومات للكلمات المكتوبفـ ( مع إرفا –( كلمات بها حرف ) ف  3أكتب ) 

 مـ ( مع إرفاق صور او رسومات للكلمات المكتوبة –( كلمات بها حرف ) م  3أكتب ) 
 ات المكتوبةبـ ( مع إرفاق صور أورسومات للكلم –( كلمات بها حرف ) ب  3كتب ) أ

 ( كلمات بها حرف )  أ ( مع إرفاق صور أو رسومات للكلمات المكتوبة 3كتب ) أ
 

 
 

 

 

 

 

http://www.pinterest.com/pin/253327547764802514/

