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GRADE 4B 

Weekly Lesson Plan  

Semester 1  

AY 2021-2022  

Week: Oct24–Oct28, 2021 
TOPIC AND MATERIALS 

(on Microsoft Teams) 

Homework / Assignment 

 
References/Comments 

SUNDAY 24/Oct/2021  

English 

Punctuation Enrichment: students will 

learn and edit the punctuation in 

sentences. 

  

Math 

Chapter2: lesson 9 : Solve multi- step 

word problem.  

Page 113- 116 

  

Science 
Lesson 3: Energy Transfer in Collisions 

Momentum in Collision (page 49) 
  

Arabic 
 نصُّ القراءِة: " من ذكريات املدرسة " 

 35،36كتاُب القراءِة ص

 ولي أمر الطالب املحترم:  
بالواجبات   ُق 

َّ
يتعل فيما  ة  املهمَّ الحظات 

ُ
امل بعض  هذِه 

الب  
ّ
الط على  رة  قرَّ

ُ
ال    واألنشطةامل التي  التدريبية 

أثناء   إتماِمها  من  الِب 
ُّ
الط بعض  ن   ّ ّّ يتمّك

 الحصص. 
تعليمات    - ر    إدارة حسب   قرَّ

ُ
امل من  ُه 

َّ
فإن املدرسة 

شهر،   كل  فقط  واحد  واجب  بأداء  الطالب  تكليف 
  فقط وكان الواجب ِلهر أكتوبر هو نسخ الفقرة األولى  

 من درس 
ها " بالحركات.    " ندى تزوُر عمَّ
فهي    - فتر  الدَّ في  التدريبية  باألنشطة  ق 

َّ
يتعل فيما  أّما 

االرتقاء أجل  من  مة  ِ
ّ
املعل ْتها  اعتمد  ِبمستوى    أنشطة 

أنشطة   وهي  الطالب   لدى  الِكتابي     اختيارية اإلنتاج 
ِ    والطالُب 

ّ
ف ها في الصَّ ليس  ملزًما ِبأدائها، فإن لْم ُيتمَّ

ٌر بإكماِلها.   فهو ُمخيَّ
صوص    -

ُّ
الن بتلخيِص  ُمطالًبا  ليس  الطالُب  أنَّ  كما 
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 املقروءة كل يوم أحد. 
P. E. Athletics. 

Basketball  

  

Music Playing Instruments   

MONDAY 25/Oct/2021  

English 

Punctuation Enrichment: Students will 

expand their knowledge and try to edit 

punctuations in paragraphs. 

  

Math Revision in chapter 2    

Science 
Lesson 3: Energy Transfer in Collisions 

Experiment # 2: Inertia 
  

Arabic 

ّصِ املقروء من خالِل:
َّ
 شرح و تحليل الن

 تفسير معاني املفردات الجديدة فيه.  -
التمييز فيه بين األفكار الفرعية و الفكرة العامة   -

ص. 
َّ
 للن
 استخراج العالقات بين املفردات في النص.  -
 تحليل النص ألبرز عناصره. -

  

French Presentation of project   

Islamic Studies  درس : العفو و املسامحة 

ة ص  ربية اإلسالميَّ
َّ
71،70،69، 68كتاب الت  

  

TUESDAY 26/Oct/2021  

English 

Editing errors: students will receive 

radon paragraphs and try to find the 

mistakes in them. Then, they will edit 

them. 

  

Math 

Chapter 3: Lesson 1: Relate Multiplication 

and Division  

Page: 135-140 

  

Science 

Lesson 3: Energy Transfer in Collisions 

Close Reading: Energy Transfer in 

Collisions (pages 50-51) 

  

Arabic 
جمع  الظاهرة اإلمالئية:" التاء املفتوحة في آخر  

 املؤنث السالم". 
بامللف الخاص بالحصة و   االستعانةُيمكن للطالب 

ا   لالطالع املحفوظ ِضمن ملفات اللغة العربية 
ً
الحق  
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 على اإلجاباِت و تدوينها في الكتاب.  46،45،44كتاب التدريبات اللغوية ص
 

Art Elements Of Art (Shapes)  Art Supplies: 

•Paper(A4) or sketchbook. 

•Pencil. 

•Ruler. 

•Black marker. 

•Color markers. 

•Pencil Colors (any colors). 

P. E. Athletics. 

Basketball  

  

WEDNESDAY 27/Oct/2021  

English 

Writing Draft 1 : Students will receive a 

random topic and they will write their 

own essay. Then, they will try to edit it. 

  

Math 

Chapter 3: Lesson 1: Relate Multiplication 

and Division  

Page: 135-140  

  

Science 
Lesson 3: Energy Transfer in Collisions 

Conservation of Energy (pages 52-53) 
  

Arabic ة. ة األولى في مادة اللغة  يالوقفة التقويم بيَّ ر  ع 
ْ
 ال

 ُمالحظة: محتوى الوقفة التقويمية في الجدوِل 
فحة.    أدنى الصَّ

الب أثناء  
ُّ
م االختبار عبر  رابٍط سُيرسُل للط

سُيقدَّ
مة.  ِ

ّ
عل
ُ ْ
عٍة من امل راسية ِبُمتاب  ة الّدِ

 الحصَّ

 

French Presentation of project   

Social Studies التربية للمواطنة  
الفرد واألسرة تجاه المجتمع واجبات    

22-21ص :  

 عزيزي ولي األمر .

يرجى حث الطالب على االطالع على محاور الدرس قبيل موعد  

الحصة الدراسية، وذلك لتتسنى له املشاركة الفاعلة بشكل 

جيد مع مجريات املوقف التعليمي، مما يضمن له تحقيق أعلى  

يتم تقييم  جودة من املخرجات في نهاية كل درس، وهذا وس

الطالب شفويا في محاور الدرس )مفاهيم/معارف/مهارات(، مما  

ذا  يسهم في إيجاز الحصيلة املعرفية وقياس مستوى األداء.ه
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وتجدر اإلشارة إلى أن الكتاب املدرس ي بنسخته الرقمية تجدونه  

 مرفقا في قناة املادة 

 شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم 

 

THURSDAY 28/Oct/2021  

English 

Edit and Publish the final output of 

students' work. 

 

HW: Students should complete the HW in 

their writing notebooks. Please follow the 

steps below: 

Step1: Write 2 declarative sentences. 

Step2: Write 2 interrogative sentences. 

Step 3: Write 2 imperative sentences. 

Step4: Write 2 exclamatory sentences. 

P.S: Please note that this HW will be 

counted and marked. Students must 

complete the work using Blue and Black 

pens. 

Submission Date: Thursday 28-10-2021 

 

Math 

Chapter 3: Lesson 2: Relate Division and 

Subtraction. 

Page: 141- 146 

  

Science 

Lesson 3: Energy Transfer in Collisions 

Inquiry Activity: Newton ‘s Cradle (pages 

54-55) 

  

Arabic 
 تعبير ِكتابي. 

 

رس ) اختياري(. ابع للدَّ
ّ
شاط الِكتابي الت

َّ
 إنجاز الن

شاط الكتابي هو 
َّ
شاط التقييمي و نعني بالن

َّ
 الن

الب على نوع الفن  
ّ
 الذي من خاللِه يتمُّ تدريب الط

ة.    الكتابي في الحصَّ

 

ICT Unit1: Working with text  

Lesson6: Unit project  

Pages: 27 

  

Life Skills Reuse, reduce & recycle   
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Test Schedule 

Date Subject Test Description Reference(s) 

27/10/2021 

 

Arabic 
 

ِة اللغة   نها الوقفة التقويمية األولى في مادَّ املوضوعات التي ستتضمَّ

ِة:  العربيَّ

 قراءة صامتة.  -

ة :   - حويَّ  دروس القواعد النَّ

فيد.  •
ُ
 الكالم امل

 أقسام الكالم ) االسم، الفعل، الحرف(.  •

واهر اإلمالئية :  -
َّ
 دروس الظ

 املفتوحة و الّتاء املربوطة.الّتاء  •

 التاء املفتوحة في آخر الفعل و التاء املربوطة في آخر االسم.  •

ِ باسم )   الوحيد : املْرجع ُمالحظة
ّ
ف  في قناة الصَّ

ُ
حفظ

ُ
رة التي ست

َّ
ذك
ُ ْ
راسة هي امل للّدِ

راجعة ( ضمن ملفات اللغة العربية . 
ُ
رات امل

َّ
 ُمذك

 

الب 
ُّ
سبِة إلى القراءة الّصامتة سُيقرأ على الط ِ

ّ
يليِه أسئلة لقياس فهم    نصٌّ خارجي بالن

 املضمون. 

 

 د ". جميُع أسئلة االختبار من ِفئِة " اختيار من ُمتعّدِ 

 

    

    

 

 


