
 

 
 

  الخطة األسبوعیة للصف الرابع

Grade Four Weekly Plan (4D )    

 من  تاریخ  6 / 7/ 1441 هــ  إلى 10/ 7/ 1441هـ

 یبدأ طالب الصف الرابع في الفصل الدراسي الثاني بوحدة االستقصاء الرابعة وهي: كیف ننظم أنفسنا ومن خالل هذه الوحدة ، سیقوم الطالب
 بتطویر المهارات والمواقف والمعرفة والتفكیر بأنفسهم وطرح األسئلة لیصبحوا متعلمین مدى الحیاة.

How We Organize Ourselves  

Central Idea Technology impacts on the world of work and leisure 
.Lines of inquiry Technology and inventions of the home, workplace and leisure activities 
.Circumstances that lead to the development of important inventions and their impact 
.How technology supports/ impacts sustainability 
(Learner Profile) Learning to be: Inquirer, Risk taker 
 (Key concepts) • Change• Connection• Responsibility   Related Concepts: • Communication• Systems• Ethics 
Home Work: Look around your house and write about the important inventions you use every day? Describe  how important it is to you? 

 



  

 األحد الواجب المنزلي

 لغتي  اختبار الوحدة الثالثة ص 105 - ص109 

 ریاضیات  الزمن المنقضي 

Practice book P. 60 

Read Fluency passage(5) twice a 
day and record WCPM  

Unit (9): A letter from a sailor 

Reading & Understanding  -  Language book P. 78, 79, 80 

New Words  captain / deck / hammock / mast / poison / port / 

sail / sparkling / blow / flap / hit / rip / tear / tidy 

English 

 إحضار بعض المواد كالمكسرات والفواكه
 للتطبیق

 علوم  تطبیق على المخالیط والمحالیل

 الرجاء احضار قماش االیتامین وابرة بحجم
 مناسب وخیوط تطریز

 تربیة أسریة  غرزة الحزمة

 تربیة اسالمیة  اختبار توحید الوحدة األولى 

 

 األثنین الواجب المنزلي

 لغتي مدخل الوحدة الرابعة ( المهن والحرف ) 

 



 ریاضیات  اختبار في الفصل الثامن و التاسع 

Read Fluency passage(5) twice a 
day and record WCPM 

Unit (9):Working with words - Language book P. 81 

New Words delicious  / sparkling / strange / dangerous / busy 

English 

 علوم مراجعة وحل االسئله 

 تربیة اسالمیة اختبار فقه الوحدة االولى + قرآن تالوة 

 

 الثالثاء الواجب المنزلي

 لغتي  تابع المدخل 

 ریاضیات  الكسور االعتیادیة 

Practice book P. 61 

Read Fluency passage(5) twice 
a day and record WCPM 

Unit (9):Sentence building -   Language book P. 81 

Structure Adjectives meanings - Ex:strange =  unusual 

Past tense with (ed)   -Ex:hop + ed : hopped 

English 

 تربیة اسالمیة اختبار حدیث من الدرس االول للثامن 

activity page 57 Unit 4               Lesson : network servers    Vocabulary: server- client حاسب 

 



 

 األربعاء الواجب المنزلي

 لغتي اختبار ( الظاهرة اإلمالئیة الهمزة المتطرفة - الوظیفة النحویة المفعول به - المفعول المطلق ) 

 ریاضیات خطة حل المسألة + تمثیل الكسور على خط االعداد س 8-9 ص 119 + ص 123

Practice book P. 62 

Read Fluency passage(5) twice a 
day and record WCPM 

Unit (9): Grammar -  Language book P. 82 

Structure  Using of (want - infinitive) 

.Ex, -Tom wanted to touch the spines 

     *Questions and answers with why and because. 

English 

 اجتماعیات  اآلثار 

 تربیة اسالمیة قرآن تالوة 

 

 الخمیس  الواجب المنزلي

 تابع المدخل  أنجز  مشروعي  ص 123 +احضار صور ومعلومات عن بعض الحرف ( عمل 
  مجلة عن الحرفة لكل مجموعة ) + إمالء اختباري ص 42 نص مجالس علم

 لغتي

 ریاضیات  الكسور المتكافئة 

 



 

Read Fluency passage(5) twice 
a day and record WCPM 

Smart Class 2 Unit 2 

Dictation 1-The captain looked at the sparkling sea 

2- I like to sit in the hammock. 

3- Some fish have poison. 

4- The wind tore the sail.   

English 

 الفنیة لوحة فنیة بالضغط على النحاس 

 اجتماعیات  حل تقویم الكتاب 

 تربیة اسالمیة قرآن تسمیع 

 Project execution Maker Space 

 Emotions  Drama 

 

 فعالیات االسبوع

 
 

 

 



 

 


