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GRADE 4D 
Weekly Lesson Plan  

Semester 1  
AY 2022-2023  

Week 4: 
September 

25–
September 
29, 2022 

TOPIC AND MATERIALS Homework / Assignment References/Comments 

SUNDAY 25/September/2022  

English 

Quiz 1 : Students will sit for quiz 1 for 
semester 1.   

 
 

Students should revise the following: 

Listening: students will listen to a very short story 
and complete the missing words. 

Grammar: Declarative + interrogative Sentences 
on pg.43 from the Reader's and Writer's 
Notebook. 

Vocabulary: pg.42 from the Reader's and Writer's 
Notebook. 

 

For the Vocabulary part, students will be 
given either a matching activity to match 
the words with their meanings or a 
paragraph to complete the missing words. 

 

Math 
Unit 2 – Lesson 2: Read and Write Numbers to 
One Million (continuation) 

HW: Please answer STUDENT PRACTICE BOOK,  
pages 3-4, #s 1-4 All (try #s 5-6) 

pages 7-8, #s 1-2 All (try #s 3-4) 

Due: Oct 2, 2022 

Note: Please tear the pages and put in the HW 
FILE. 

 

Science Unit 1 – Forces and Energy   
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Lesson 1 – Forces and Motion 

Friction: page 15 

Arabic 
الن).

ُ
 ف

َ
 نصُّ القراءِة: (اسِق حديقة

 11،12كتاُب القراءِة ص

ّصِ و��خها مع 
َّ
 ُمراعاة: اختيار فقرة من الن

 الن�خ بالقلم األزرق.  -
ا سليًما. -

ً
 ا�حر�ات توظيف

ُ
 توظيف

�تيب   -
َّ
ظافةمراعاة ال�

َّ
 . والن

 ُمالحظة:

روس (  •  الدُّ
ُ

 ).اختياري ��خ
تب اللغة  •

ُ
،  القراءةالعر�ية ( تمَّ �سليم الطلبة ك

الب الكر�م  
ّ
التدر�بات اللغو�ة) ُير�� من و�� أمر الط

 الكتاب وكتابة االسم 
ُ

الثال�ي للطالب باللغة  �غليف
 العر�يِة. 

نِة   • سيِتمُّ اس��جاع كتاب القراءة �� ��اية السَّ
حافظة عليھ. 

ُ
 صغارنا ع�� ا�

َّ
ِة؛ ِلذا فلنُحث راسيَّ  الّدِ

مينة.
َّ
ر�ن ُجهودكم الث  شاكر�ن وُمقّدِ

م ُ�سِعُدنا 
ُ

ك
ُ
 �🙂�تواُصل

 

ICT Unit1: Learning the basics  

Lesson3: Recycle bin and text files 

Page:16 

 Don’t forget to bring your book ^.^ 

 

MONDAY 26/September/2022  

English 

Spelling: Students will be introduced to Unit 1 
W2 “Long a and i” on page 55+60 from 
Reader’s and Writer’s Notebook.  

Vocabulary: Students will be introduced to 
Unit 1 W2 “Vocabulary + Word Endings” on 
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page 53+57 from Reader’s and Writer’s 
Notebook 
 

Math 
Unit 2 – Lesson 3: Compare Multi-Digit 
Numbers   

Science 

Unit 1 – Forces and Energy 

Lesson 1 – Forces and Motion 

Review – Page 20-21 

  

Arabic 

ّصِ املقروِء من خالِل:   وتحليٌل شرٌح 
َّ
 للن

•  . ّصِ
َّ
فردات ا�جديدة �� الن

ُ
 تفس�� معا�ي امل

 استخراج الفكرة العامة.  •
ة.  واألف�ار التمي�� ب�ن الفكرة العامة  •  ا�ُجزئيَّ
ضادُ املفردات ( استنتاج العالقات ب�ن  •

َّ
  الت

�اُدف
َّ
 ). وال�

��ب رائدُ ُيرجى توفير ُمعجم (  ) أو  الطُّ
��ب ُمنجد(  ) وكتابة اسم الّطالب على الطُّ

غ��ف المعجم ل��حتفاِظ بِه في الصَّّفِ  
واستخدامُه كل يوم اثنين من كّلِ أسبوع  
 . للبحث عن معاني الُمفردات

ا كلَّ الشُّكر.   ولُكم منَّ
 

 

Music  Musical Elements    
Social 

Studies 
للمواطنةالتربیة    

  خدمات تقدمھا حكومة بالدي
17ص:  

 . األمر ولي عزیزي 
 قبیل الدرس محاور على االطالع على الطالب حث یرجى 

 الفاعلة المشاركة لھ لتتسنى  وذلك الدراسیة، الحصة موعد
 لھ یضمن مما التعلیمي، الموقف مجریات مع جید بشكل
 وھذا درس، كل نھایة في  المخرجات من جودة أعلى تحقیق
 الدرس محاور في شفویا الطالب تقییم وسیتم

 الحصیلة إیجاز في یسھم مما ،)اراتمھ/معارف /مفاھیم(
 أن إلى اإلشارة وتجدر ھذا. األداء مستوى وقیاس المعرفیة

 قناة في مرفقا تجدونھ الرقمیة بنسختھ المدرسي الكتاب
 المادة 

 تعاونكم  حسن ومقدرین شاكرین
 

French  Lecture   
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La rentrée 

1-Lire et comprendre le texte p.8 

2-Connaitre les objets de la classe. 

3-Formuler Des réponses cohérents aux 
questions posées. 

Please read the text at home. 

TUESDAY 27/September/2022  

English 

Reading: Students will be introduced to Unit 1 
W2 “Lewis and Clark and Me” from pg. 52 to 
pg.64 in Reading Street Student Book. 
 

  

Math Unit 2 – Lesson 4: Round Multi-Digit Numbers   

Science 

Unit 1 – Forces and Energy 

Lesson 1 – Forces and Motion 

Review – Page 22-23 

  

Arabic 

، والفعل،  الكالم: االسم(أقساُم القاِعدة النَّحويَّة: 
 وا�حرف). 

 ).19،20،21، 18، 17الِكتاب املْدر��ي ص

الِب الكر�م ا�حرص ع�� إرسال كتاب  
ّ
ُير�� من و�ّ�ِ أمِر الط

مِة ��   ِ
ّ
ة عند اإلشارِة الستخدامِھ من ِقبِل املعل در�بات اللغو�َّ

َّ
الت

رس  تا�عة الدَّ
ُ
 اإلجابات.  وتدو�ِن النشرة األسبوعية؛ وذلَك ِمل

 

Art Save Our Planet 

 

  

WEDNESDAY 28/September/2022  

English 
Grammar: Students will be introduced to Unit 
1 W2 “Imperative vs Exclamatory Sentences” 
on page 54 +98 from Reader’s and Writer’s 

  



5 
 

Notebook. 
 

Math 
Unit 2 – Lesson 4: Round Multi-Digit Numbers 
(continuation)   

Science 

Unit 1 – Forces and Energy 

Lesson 1 – Forces and Motion 

Recap session 

  

Arabic 
 
ُ
اُء املفتوحة

ّ
ة: (الت ).  والتاءُ القاِعدة اإلمالئيَّ

ُ
 املر�وطة

ة ص در�بات اللغو�َّ
َّ
 12، 11، 10كتاب الت

 �� امللف وعليِھ: 
ً
ة الب قصَّ

ّ
 سيتمُّ �سليُم الط

الب �� ِقراء��ا.  -
ّ
 ُير�� متا�عة الط

الب. تدو�ن   -
ّ
ة ِبُمستوى قراءة الط الحظات ا�خاصَّ

ُ
 امل

 
ً
 شاكرة

ً
رة الب   وُمقّدِ

ّ
جهودكم لالرِتقاء ِبمهارِة القراءة لدى الط

 رصيِدِه اللغوي باملفردات ا�جديدة.  و�ثراء

 

French  Lecture 

La rentrée 

1-Lire et comprendre le texte p.8 

2-Connaitre les objets de la classe. 

3-Formuler Des réponses cohérents aux 
questions posées. 

Please read the text at home. 

  

PE Gymnastics: Standing on the shoulder review 
head standing review 

  

THURSDAY 29/September/2022  
English Virtual Open House for Parents (No School   
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for Students) 

Math    

Science    

Arabic    
    
    
    

 

Test Schedule 
Date Subject Test Description Reference(s) 

25-09-
2022 English 

Quiz 1 : Students will sit for quiz 1 for 
semester 1.   

 

Students should revise the following: 

Listening: students will listen to a very short story and complete the missing words. 

Grammar: Declarative + interrogative Sentences on pg.43 from the Reader's and 
Writer's Notebook. 

Vocabulary: pg.42 from the Reader's and Writer's Notebook. 

 
    

    
 

Social Counselling Department Announcement 

 

 
 تعریف بأعضاء قسم االرشاد االجتماعي 

   رئيسة قسم ا��رشاد ا��جتماعي أ. د��ل العالي  12 - 11 - 10 39752566
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  الم��ف ا��داري أ. محمد الق��ف 2  - 1 39752560 

  المرشدة ا��جتماعية أ.زهرة الدرازي 4  - 3 39752565

 المرشدة ا��جتماعية أ. منى الغ��ة  6—5 38992631

النقي المرشد ا��جتماعي أ. حسين  7 38992634   

 الم��فة ا��دارية أ.وسيلة عي��  9—8 39752561
 

 
 

 :یعلن قسم اإلرشاد االجتماعي عن اطالق

۱ البرنامج خطة  بحسب قیمة تفعیل سیتم شھر كل  حیث، الطلبة عند القیم لتعزیز یھدف  والذي  سمو   برنامج.  .  

الحسن  بالسلوك وااللتزام الفاعلة المشاركة  على  الطالبات وبناتنا  الطلبة ابنائنا حث األفاضل  األمور أولیاء من یرجى  لذا  

 

 
 

 یعلن قسم اإلرشاد االجتماعي عن اطالق .

الدراسي التحصیل رفع  في ایجابیا  ینعكس مما الطلبة عند   الصفي السلوك   لتحسین یھدف   والذي  الكنز برنامج  

الحسن  بالسلوك وااللتزام الفاعلة المشاركة  على  الطالبات وبناتنا  الطلبة ابنائنا حث األفاضل  األمور أولیاء من یرجى  لذا  

 

 

 بالمملكة والشقائنا الطالبات وبناتنا الطلبة البنائنا والتبریكات التھنئة آیات بأسمى االجتماعي اإلرشاد قسم یتقدم
السعودي الوطني الیوم بمناسبة السعودیة العربیة .  

واالزدھار  التقدم دوام لھم متمنین . 
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