
WEEKLY PLAN 

SY 2018 – 2019 

GRADE 4 - Arabs 

Term 1 WEEK 10:4th- 8th November 2018 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English ● Spelling Test 

● Language: 

Quotations ( worksheet)  

Spiral Review: Contractions 

● Writing:  

Narrative Writing 

Focus: Conventions RNB page36 

(Worksheet) 

● Comprehension 

Main Selection: My Librarian is a Camel 

Skill: Cause and Effect (worksheet) 

 

2nd Mastery Test on  November 11, 2018  

 

Lesson 3 My Librarian is a Camel 

1.Comprehension 

 Cause and Effect (worksheet 2) 

2.Vocabulary:  

Context clues RNB 27 

Word Meaning for Lessons 3 (worksheet 1) 

3. Language: 

Quotations RNB pages 31, 32 and 33 

4. Writing: 

Narrative Writing (worksheet) 

 

Homework 

1. Complete your assignment in the learning path due on 

November 13, 2018. 

Math -Adding and subtracting like fractions  

Pages 89-94 [selected Questions]  

- Mixed numbers  

Pages 95, 96. 

 

One period will be assigned for completing the project  

 

Second quiz will be conducted on  Monday 5th of November  

Topics included  : 

- order of operations   

- Whole numbers addition and subtraction 

 - Multiplication by a 1-digit number 

- Division by ones and tens. 

  -Multiplication by a 2-digit number. 

- FOR PROJECT: 

 After the students collected information about certain 

significant people in UAE they have to make 3 word problems 

using mathematics with teacher supervision. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For example if we have a family of 7 members 4 females and 7 

males, write the number of female members in a fractional 

form for example 
𝟒

𝟕
. 

Then find equivalent fractions to this fraction.  

Science HMH Science Dimensions: 

Unit 5: Animals structures and function. 

Lesson 2; What are some external structures of animals? 

Pages 289 to 293 

 

Quiz -2 on 6/11/18  

Quiz Portion:  

Lesson 2- How do plants reproduce?  

Pages 254 to 261  

 

Lesson 2; What are some external structures of animals? 

- Complete Item 3- & 4-Page No. 302. 

Due on 13/11/2018 

ICT • Revising layout tools and print settings from MS Word. 

Exploring Exact Path -  Learning Paths. 

Explore your Exact Path account & complete the assigned learning 

paths in it. 

 



 

 

 

 
سبوعّية للفصل الّدراسّي األّولاخلطة األ  

  8/11/2018- 4/11/2018 عاشراألسبوع ال
 الّصف الّرابع

 
 املادة: الّلغة العربّية                  

 الّصف األحد االثنني الّثالاثء األربعاء اخلميس الواجب
 جتهيز مطوية وإحضارها يوم اخلميس.

من كتاب  78-76حل صفحة 
 النشاط .

البحث عن معاين املفردات املظللة 
 185-184ابللون األصفر صفحة 

من كتاب الطالب  وكتابتها على ورقة 
A4 

-11-6وتسليمها يوم الثالاثء  
2018 

 

 عمل مطوية عن األم . 

قاعدة األلف اللينة صفحة 
 من كتاب النشاط. 46

استكمال قصة " أمي جديدة "   
 مع استخراج الظواهر اللغوية.

استكمال قصة " أمي  
جديدة "  مع تفسري معاين 

 املفردات

قصة " أمي جديدة " من 
 كتاب الطالب 

 الرابع

 
 املادة: الّدراسات االجتماعّية         

 ثانية   : بالدي بني املاضي واحلاضر الوحدة ال
 91اثنيا : زايد  األول ص   -الدرس الثاين : الفكر الوحدوي 

 . على دفرت الرتبية الوطنية بشكل مرتب وخط مجيل مع إرفاق صورة للشيخ  زايد  األول  91نسخ   فقرة  رجال خلدهم التاريخ صفحة الواجب : 
 مالحظة :  مت تسليم  أوراق االختبار للطلبة ارجو التوقيع وإعادة إرساله

 صة األوىلاحل



 
 املادة: الّّتبية اإلسالمّية    
 

 
 
 
 الّتبية األخالقية

 الوحدة الثانية .
 60:62درس اإلميان ابلكتب السماوبة صفحة 

 ة األوىلاحلصّ 

     63:65متابعة درس اإلميان ابلكتب السماوية صفحة 
 ( مت تسليم  أوراق االختبار للطلبة ارجو التوقيع وإعادة إرساهلامالحظة : )    66الواجب صفحة 

 ةانيّ ة الثّ احلصّ 

 الوحدة الثانية: النمو والعيش برفاهية
 الدرس الثاين : النمو والتطور يف ظروف مالئمة

 (45،46الكتاب املدرسي صفحة )
مبيناً أمهيتها للنمو الصحي  والسليم احبث يف الشبكة العنكبوتية عن املستلزمات واإلرشادات التابعة هلا جلنة احلقوق االقتصادية والثقافية يف منظمة األمم املتحدة -الواجب: 

 لألفراد و اكتبه على ورقة بيضاء
 -تسليم الواجب يف حصة الرتبية األخالقية القادمة

يرجى اتباع نشاطات دليل أولياء األمور يف هناية الكتاب-  
 الرجاء االهتمام إبحضار الكتاب والقيام بعمل الواجبات -

 صة األوىلاحل


