
WEEKLY PLAN 

SY 2018 – 2019 

GRADE 4- Arabs 

Term 2 WEEK 3: 20th – 24th January 2019 

 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English ● Spelling Test 

● Phonics and Spelling  

Vowel Sounds Short u, /yoo/, /oo/ 

RNB pp.64 and 65 

● Writing 

Informative Writing   

Listening Activity  

 Homework: 

1. Refer to your Exact Path account to complete your Learning 

Path and assignments. 

 

2. Reader’s Notebook page 66 

due on 27th January 2019 

Math Chapter 4 :OPERATIONS ON FRACTIONS  

4.4 : fraction of a set 

 Textbook  Pages:125, 126, 127,128 

MAP and Exact path awareness. 

Page 137, 138 from workbook 4A due on 28th  January2019 

Science HMH Science Dimensions: 

Unit 2 

Lesson 2 

How Is Energy Transferred? 

Introduction 

Pages: 88 - 98 

 

HMH Science Dimensions: 

Unit 2 

Lesson 2 

How Is Energy Transferred? 

Draw an image that shows Energy transfer as a heat in your copy 

book. 

Due on 29/01/2019 

ICT  Changing background color for presentation. 

Applying background images for a presentation. 

Get familiar with the Presentation Program by using the links: 

https://support.office.com/en-us/article/add-a-background-

picture-or-watermark-to-slides-4b0b98d4-774c-4e08-9c38-

e8c92f58c957 

 

https://support.prezi.com/hc/en-us/articles/360003498473-

Adding-and-editing-images 

 

https://support.office.com/en-us/article/add-a-background-picture-or-watermark-to-slides-4b0b98d4-774c-4e08-9c38-e8c92f58c957
https://support.office.com/en-us/article/add-a-background-picture-or-watermark-to-slides-4b0b98d4-774c-4e08-9c38-e8c92f58c957
https://support.office.com/en-us/article/add-a-background-picture-or-watermark-to-slides-4b0b98d4-774c-4e08-9c38-e8c92f58c957
https://support.prezi.com/hc/en-us/articles/360003498473-Adding-and-editing-images
https://support.prezi.com/hc/en-us/articles/360003498473-Adding-and-editing-images


 

 

 

سبوعيّة للفصل الدّراسّي الثانيالخطة األ  

 24/1/2019 -20/1/2019لث األسبوع الثا

 الّصف الرابع
 الواجبات المنزلية األنشطة الصفية المادة

إلى  21قصة سقف األحالم من صفحة  شرح - اللغة العربية
28 

 37إلى  30استكمال القصة من صفحة -
شرح معاني المفردات الجديدة وكتابتها في -

 الّدفتر
بداية الفقرة من  21األربعاء :إمالء صفحة -

 إلى وأحيانًا مكسورةً ألشهر طويلة.
 تصميم بطاقة تعبيرية عن األب.-

 حل ورقة عمل.
بالنسبة للمشروع الخاص باللغة العربية خالل الفصل الّدراسي 

 الثّاني.
 تصميم مطوية عن أقوال مأثورة في اللغة العربيّة.

 .  2019-2-15التّسليم يوم 
 

 الثانية :الوحدة  التربية اإلسالمية
-76الدرس الثّالث : التّثبّت من األخبار.من صفحة 

79 
 متابعة درس التّثبت من األخبار .

 82-80من صفحة 

 ) نشاط أثري خبراتي (  83صفحة  –الواجب 
ابحث عن قصة الهدهد في القرآن الكريم ، وأستخرج منها  ما 

 يّدّل على التّثبت في نقل األخبار .

الوحدة الثانية : بالدي بين الماضي والحاضر  الدراسات االجتماعية
74الدرس األول : اإلمارات قبل االتحاد ص  –

   

أجمع صور عن اإلعمال التي كانت تقوم بها المرأة قديما قبل قيام  
 االتحاد وألصقها على دفتر االجتماعيات .

تأثير التجارة والسفر واالتصاالت :ثالثةالوحدة ال التربية األخالقية
 الثقافةفي 

 لثاني: توسع طرق التجارةالدرس ا
 (10،11صفحة ) الكتاب المدرسي

 

 


