
WEEKLY PLAN 

SY 2018 – 2019 

GRADE 4 - Arabs 

Term 1 WEEK 7: 14th – 18th October 2018 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English Spelling Test 

 

language: 

Sentence Fluency Reader’s Notebook page.23 

Spiral Review Reader’s Notebook page.22 

Kinds of Sentences (worksheet) 

 

Comprehension 

Main Selection: My Brother Martin 

Skill: Author’s purpose 

 

Writing:  

Focus Trait: Purpose 

 

“Some people do not understand that everyone is the same but someday it 

will be better. One day I am going to turn this world upside down.” Martin 

Luther King 

 

Is it good to reject people because they are different from us? 

Students will be writing a paragraph to express their opinion by using 

vivid words and description details. 

Mastery Test will be conducted on Sunday, October 21st 2018: 

Study the following topics:  

Comprehension: 

a. Story Structure  Student Book page 18 and (worksheet) 

b. Author’s Purpose Student Book page 46 and (worksheet) 

Grammar: 

a. What is a sentence? RNB pages 7, 8, and 9 

b. Kinds of Sentences RNB pages 19, 20, and 21 

Vocabulary: 

a. Vocabulary in context pages 16, 17, 44, and 45 

b. Prefixes RNB pages 3 and 15 

Spelling and Phonics: 

a. Short /a/ and Long /a/  RNB  pages 4 and 5 

b. Short /e/ and Long/ e/  RNB pages 16 and 17 

Writing  

Narrative Writing (worksheet) 

RNB pages 12 and 24 

 

Math Division by ones and tens  

Pages 58 to 71 [ selected exercises by teacher ]  

- Multiplication by a 2 digit number Pages 72 to 79  

Fractions [ chapter overview ] 

Workbook A pages 44, 52. 

due on Monday 22nd October 

Science HMH Science Dimensions: 

Unit 4: Plant structure and function. 

My Transfer Task: 



 

 

 

 

 

 
سبوعّية للفصل الّدراسّي األّولاخلطة األ  

  18/10/2018- 14/10/2018 ابعساألسبوع ال
 الّصف الّرابع

 
 املادة: الّلغة العربّية                  

 الّصف األحد االثنني الّثالاثء األربعاء اخلميس الواجب
كتاب    25-23-21حل صفحة 

 الّنشاط يتم الّتسليم يوم الثالاثء
 2018-01-17بتاريخ  

 تصميم بطاقة تعريفية
من كتاب  24إمالء صفحة 

 النشاط
استكمال درس انسج مربًعا من 

 100 -93صفحة 
استكمال درس انسج مربًعا 

 92-83من صفحة 

من  درس انسج مربًعا 
 82-76صفحة 

 
4A-4A1 

 
البحث عن معاين الكلمات  املظللة 

وكتابتها  71و 70ابألصفر صفحة 

بكتاب  37و  36قراءة صفحة 
الّنشاط لّتدريب الّطالب على 

 مهارة القراءة الّصحيحة

بكتاب  63إمالء صفحة 
 الطّالب بداية من كلمة 

حل كتاب الّنشاط لدرس انسج 
مربًعا واستخراج املهارات الّلغوية 

 ّدرس لل
 استكمال درس انسج مربًعا

درس انسج مربًعا صفحة 
76 

4B-4B1-4B2 

Lesson 2; How do plants grow and reproduce? 

Pages 260 to 264 

 

Previous Homework Reminder  

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. 

In your copybook, Research and prepare a list of UAE  people who 

protected and preserved the UAE culture and heritage. 

Date on 23/10/18 

ICT • Exploring the group page setup in Layout Tab. 

 

Create a document about a famous person from UAE. Apply Layout 

tools and submit the hardcopy on or before 25th October 2018. 



يتم الّتسليم يوم األحد  A4على ورقة 
 2018-01-14بتاريخ 

بكتاب الّنشاط يتم  35حل صفحة 
 الّتسليم يوم األربعاء 

 2018-01-17  بتاريخ

 
 

) اإلنسان الكبري 
 ..........................

 إىل كلمة قلبه (

 
 
 
 

 املادة: الّدراسات االجتماعّية         
 أعرف بالدي  –الوحدة األوىل 

 مراجعة ملادة االمتحان + تصحيح الكتب   53الكثبان الرملية ) الصحراء ( ص  – 2الدرس الثالث : طبيعية بالدي 
تم  تسليم املشروع  خالل شهر اكتوبر / سيتم رصد الواجب:عمل أمجل جمسم للمقارنة بني التعليم قدميا وحديثا يف إمارة الشارقة مبناسبة اليوم الوطين لدولة اإلمارات العربية املتحدة يالواجب : 

 درجات مشاركة للمشروع

 صة األوىلاحل

 
 املادة: الّّتبية اإلسالمّية    
 
 

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

 : الرمحة والتعاطفالوحدة األوىل
 األحكام املسبقةالدرس اخلامس: 

 (28،29الكتاب املدرسي صفحة )
 

 A4ورقة  ىاذكر بعض األمثلة اليت يوجد هبا حكم مسبق من خالل عبارات أو صورعل  الواجب:
تسليم الواجب يف حصة الرتبية األخالقية القادمة-  
 يرجى اتباع نشاطات دليل أولياء األمور يف هناية الكتاب-

 صة األوىلاحل


