
WEEKLY PLAN 

SY 2018 – 2019 

GRADE 4 - Arabs 

Term 1 WEEK 6: 7th – 11th October 2018 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English ● Spelling Test 

● Comprehension: 

Main Selection: My brother Martin  

Skill: “Author’s Purpose” 

 Reader’s Notebook pages 13-14 

● Phonics and Spelling 

Short e and long e Reader’s Notebook page 17 

● language  

Kinds of sentences reader’s Notebook pages. 19,20 

Spelling Test  

(dream - encounters - preferred - recall - example) 

Study all sentences in page 45 Student’s Journeys Book 

 

Homework 

Reader’s Notebook page.18 

(Grab and Go) worksheets 

 

Due on October 11th, 2018. 

 

Math  Division by ones and tens  

Pages 58 to 71 [ selected pages by teacher ] 

 

Workbook A page 29, 30.Due on Monday 15th October 2018 

First Quiz will be conducted on  Monday 8th  of October   

Study Pages 8 to 14, 21, 22, 24 to 32. Study vocabulary from 

copybook 

Science HMH Science Dimensions: 

Unit 4: Plant structure and function. 

Lesson 2; How do plants grow and reproduce? 

Pages 254 to 259 

 

Previous Homework Reminder : 

 

Do Item 5 & 6 SB page 252. 

Due on 9th Oct 2018 

Unit 4: Plant structure and function. 

Lesson 2; How do plants grow and reproduce? 

-Do Item 3,4 & 5 SB page 274. 

Due on 16th October 2018. 

 

ICT Exploring the Layout tab. 

 

Prepare a page about Sheikh Zayed. Insert his picture and add 

paragraphs in columns. Submit the hardcopy on or before 18th 

October 2018. 



 

 

 

 

 

 
سبوعّية للفصل الّدراسّي األّولاخلطة األ  

  11/10/2018- 7/10/2018سادس األسبوع ال
 الّصف الّرابع

2018-2019 

 

 املادة: الّلغة العربّية                  
 األحد االثنني الّثالاثء األربعاء اخلميس الواجب

 
 

البحث عن معاين الكلمات  املظللة 
يتم  A4ابألصفر وكتابتها على ورقة 
-01-09الّتسليم يوم الّثالاثء بتاريخ 

2018 
بكتاب الّنشاط يتم  27حل صفحة 

-01-10الّتسليم يوم األربعاء بتاريخ 
2018 

 
 
 

بكتاب  37و  36قراءة صفحة 
الّنشاط لّتدريب الّطالب على مهارة 

 القراءة الّصحيحة .
 
 

 
بكتاب الّنشاط  14إمالء صفحة 

بداية من كلمة ) رغب الذئب 
.......................... إىل 

 كلمة بدانته (

تفسري املفردات والّّتاكيب 
بكتاب  71و 70صفحة 

 الطّالب .

حل كتاب الّنشاط استكمال 
 25و 24صفحة 

 
 
 

حل كتاب الّنشاط صفحة 
 23و  22

 
 املادة: الّدراسات االجتماعّية         

 أعرف بالدي  –الوحدة األوىل 
  53الكثبان الرملية ) الصحراء ( ص  – 2طبيعية بالدي : الدرس الثالث

 .املظاهر الطبيعية يف بالديور عن . استخدام دفّت االجتماعيات يف لصق ص56: نشاط صفحة الواجب

 صة األوىلاحل



 
 املادة: الّّتبية اإلسالمّية    
 
 

 ة األوىلاحلصّ   28 إىل 26من أحكام التجويد من صفحة 
31الواجب أشارك إببداعي صفحة  – 30إىل  29متابعة أحكام التجويد من صفحة   ةانيّ ة الثّ احلصّ  

 الوحدة األوىل: الرمحة والتعاطف
 الرابع: التسامحالدرس 

 (24،25الكتاب املدرسي صفحة )

 صة األوىلاحل


