
WEEKLY PLAN
SY 2018 – 2019

GRADE 4- Arabs
Term 2 WEEK 2: 13th – 17th January 2019

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK

English ● Spelling Test 
● Vocabulary Development: Vocabulary in context

SB. p 171
● Comprehension

Main Selection: Invasion from Mars
Main Skill: Story Structure 

● Language 
Verbs (RNB)

● Phonics and Spelling 
Vowel Sounds Short u, /yoo/, /oo/

Homework
1. Spelling Test  (awe - indescribable - extraordinary - fade - 
conferring)
Study all sentences related to target words on page 171  Student’s 
Journeys Book

2. Do your assignment in Exact Path
Due on January 2oth 
Refer to your Exact Path account for your assignment.

Math Chapter 4 :OPERATIONS ON FRACTIONS 
4.2 : Adding and Subtracting mixed numbers Textbook  Pages:117,118,119,
120
4.3 : Multiplying a fraction and a whole number.
Textbook  Pages:122, 123

MAP and Exact path awareness.

Page 122, 126 from workbook 4A due on 21st  January  2019
1. Please Login to www.edmentum.com     and go to Exact P  ath 

and complete the “Learning Path” tasks.

Science HMH Science Dimensions
Unit 2 Energy
Lesson 1- What Is Energy?
Pages:76 to 85

HMH Science Dimensions
Unit 2 Energy
Lesson 1 -What Is Energy?
Lesson Roundup
Page:87
Due on  22nd  January 2019.

ICT  Identifying and launching the Power point program.
 Inserting slides in Power point.

Get familiar with the Power point Program by using the link
https://www.youtube.com/watch?v=KBTvPpGmNc4

https://www.youtube.com/watch?v=KBTvPpGmNc4
http://www.edmentum.com/


سبوعّية للفصل الّدراسّي الثانيأالخطة ال
17/1/2019- 13/1/2019األسبوع� الثاني 

الّصف الرابع
الواجبات المنزليةاألنشطة الصفيةالمادة

 من كتاب230قصة "جدتي حاجي"  صفحة -1اللغة العربية
الّطالب الجزء األول.

  في كتاب234نشيد " يا أبي" صفحة -2
الّطالب

 رسم األلف اللينة في نهاية الكلمات صفحة-3
  في كتاب الّنشاط.47- 46

استكمال درس األلف اللينة في نهاية الكلمات-4
 من كتاب الّنشاط68صفحة 

 قراءة-5

-1-16كتاب النشاط ويسلم يوم األربعاء بتاريخ من   69حل صفحة 
2019

 الرجاء إحضار قصة  باللغة العربية للقراءة يوم الخميس .

الوحدةالثانية :التربية اإلسالمية
الحصة األولى الدرس الّثاني :سورةالطارق

73-70من صفحة 
متابعة درس سورة الطارق من صفحةالحصة الثانية:

74:77

الواجب حفظ السورة الكريمة

الوحدة الثانية : بالدي بين الماضي والحاضر الدراسات االجتماعية
 إلى98– الدرس الثالث : ركائز من بالدي صفحة 

101صفحة 

  في الكتاب101حل نشاط ) أصمم (  صفحة 

الوحدة الثالثة:تأثير التجارة والسفر واالتصاالت في الثقافةالتربية األخالقية
الطرق القديمة للتجارة .أين وكيف ولماذا؟الدرس االول: 

(4،5،7الكتاب المدرسي صفحة )


