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GRADE 4B 
Weekly Lesson Plan and Homework Sheet 

Week: Nov17-Nov21, 2019 TOPIC AND MATERIALS AS 

CLASSWORK 

HOMEWORK ASSIGNMENTS AND 

TESTS/QUIZZES 

 

Field trip from period 3 to period 7 on 19th November, Tuesday 

 

SUNDAY 17/Nov/2019 

English Spelling: Students will sit for their 

spelling test on 17/11/2019. Then, they 

will work on words with ear/ir/our/ur in 

their WB pg 162..  

Vocabulary: Students will work on pg 155 

from WB. 

HW: Kindly prepare Spelling words for 

the spelling test on 17-11-2019  

Whisper/elephant/shrink/skunk/chunk

/trunk/white/strong/blink/wharf. 

Math Chapter 4-Lessons 7: The Distributive 

Property 

 

Science  Lesson review Unit 2 lesson 2 

 

 

Arabic  
 القواعد النحوية واإلمالء .اختبار في 

 

 
 محتوى الوقفة التقويمية في الجدول أدنى الصفحة.

 

Social Studies للمواطنة التربية المتحان عامة مراجعة   

التالية دروس في  :  

المجتمع إتجاه واألسرة الفرد واجبات  

2+1 الطفل حقوق  

للمواطنة لتربية األول الدراسي الفصل نهاية امتحان  

26/11/2019 الثلثاء يوم في  

سابقة امتحانات عن عبارة مراجعة مذكرة توزيع سيتم  

ICT Unit 2: Working with Text 

Lesson 2: Images – Advanced 

Formatting 

 

MONDAY 18/Nov/2019 

English  Reading: Students will work on “So You 

Want to Be President?” on page 290 to 

301 from Reading Street and then they 

will learn about Main Idea and Details on 

pg. 153 in the WB. 

HW: Please read the story “So You 

Want to Be President?” on page 290 

to 301 for 18-11-2019. 

 

Math Chapter 4-Lessons 8: Multiplying with 

Regrouping 

 

Science  Lesson launch lesson 3 electricity  

Arabic   
 اختبار في  قصيدة : ) بدمي أفدي الوفية ( 

 

 
 محتوى الوقفة التقويمية في الجدول أدنى الصفحة.

 

PE Athletics (Relay race) 

 

 

Art All about Bahrain   

TUESDAY 19/Nov/2019 

English  Field Trip  

Math Chapter 4-Lessons 9: Multiplying by a 

Multi-Digit Number 

 

Science Field trip  

Arabic  . يتزامن وقت الحصة مع الرحلة املدرسية  

French Vocabulaire: We finished the lesson of numbers 
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Les moyens de Transport  

Vocabulary  

( the means of transport) 

from 1 to 50 please keep revising how 

to write the numbers correctly a test 

is coming soon. 

Music Rhythm 

Ahlia School Song 

Playing xylophones  

 

WEDNESDAY 20/Nov/2019 

English  Grammar: Students will carry on singular 

and plural possessive nouns on pg 173 in 

the WB. 

Writing: Students will work on graph 

analysis on pg 156 from WB. 

 

Math  Chapter 4-Lessons 9: Multiplying by a 

Multi-Digit Number (continuation) 

HW: Please answer the following: 

Pages 235-238,All: Nos.1-9 try 10- 14 

Pages 251-252,All: Nos.1-8 try 9- 12   

Due: Nov. 24, 2019, Sunday. 

Science  Investigation: Make it work 

 

 

Arabic   ) وقفة تقويمية في قصيدة : ) بدمي أفدي الوفية 
 تسميع ِكتابي .

 الجدول أدنى الصفحة.محتوى الوقفة التقويمية في 
 

Social Studies للمواطنة التربية المتحان عامة مراجعة   

التالية دروس في  :  

المجتمع إتجاه واألسرة الفرد واجبات  

2+1 الطفل حقوق  

للمواطنة لتربية األول الدراسي الفصل نهاية امتحان  

26/11/2019 الثلثاء يوم في  

سابقة امتحانات عن عبارة مراجعة مذكرة توزيع سيتم  

 

   

THURSDAY 21/Nov/2019 

English  Parent Teacher Conference  

Math    

Science   

Arabic    

Islamic   

French   

PE   

 

Tests 

Date Day Subject Description 

17/11/2019 

 

Sunday English HW: Kindly prepare Spelling words for the spelling test on 

17-11-2019  

Whisper/elephant/shrink/skunk/chunk/trunk/white/strong/bl

ink/wharf. 

17/11/2019 

 

Sunday Arabic 

 

 النحوية : القواعد في االختبار  عليه املوضوع الذي سيشتمل

1 كتاب التدريبات اللغوية صفحة رقم وجمع . )  تقسيم االسم إلىمفرد:  40   ، 41   ،

42  ، 

: التاء املفتوحة في آخر االسم الثالثي الساكن الوسط . ) كتاب التدريبات اللغوية 1

 .  46، 45، 44صفحة رقم 

 املرجع الوحيد للدراسة هو كتاب التدريبات اللغوية فقط .

18/11/2019 

 

Monday 

 

Arabic  :  ُيرجى التركيز في دراسة القصيدة على 
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 ( . 4– 1: حفظ معاني األبيات من ) 1

 ( .  4 -1: شرح األبيات من ) 2

 : دراسة العبارات الجميلة واألساليب .3

20/11/2019 

 

Wednesday Arabic 

 
 سيكون التسميع الِكتابي لجميع أبيات القصيدة .

 

غ حتى األسبوعية للقصة الطالب تسليم تأجيل تم:  مالحظة  . االختبار لدراسة يتفرَّ

 


