KINGDOM OF SAUDIA ARABIA
MINISTRY OF EDUCATION

WEEK : 10

Grade: 4F

Subject

English

Day
C.W.:

Sunday
31/10/2021

Monday
01/11/2021

Tuesday
02/11/2021

HORIZON INTERNATIONAL SCHOOL
BOY’S SECTION
1st TERM ( 2021 – 2022)

Science

C.W.:

Grammar: L. 7 “Verb Tenses” RNB pp. 79,80

H.W. :

Do the worksheet uploaded to Viewclass

C.W.:

R.C.V. “Invasion from Mars” pp. 184, 185

H.W. :
C.W.:

Spelling: L. 7 “Vowel Sounds /oo/” RNB p. 64

H.W. :

RNB p. 66

C.W.:

R.C.V. “Invasion from Mars” more practice on
the skill
Do the online assignment (Thinkcenteral)

C.W.:

Writing: Feedback on Informational paragraph

H.W. :

H.W. :

Social Studies: Unit 2 L. 2 ““Different
Maps”
S.S. Quiz: Unit 2 L.1

C.W.:

Grammar: L. 7 “Verb Tenses” RNB pp. 81,83

H.W. :
C.W.:

Do the online assignment (Thinkcenteral)

C.W.:

Wednesday
03/11/2021

Thursday
04/11/2021

H.W. :
C.W.:
H.W. :

Computer

French

Quizzes/Tests

R.C.V. “Invasion from Mars” pp. 182,183
Ch: 3 L. : 7
No homework

H.W. :

H.W. :

Math

Date: 31/10 – 04/11/2021

Quiz U4L1
U. 4 (Energy and
Ecosystem
L2. What are food
chains? p.189-191

Unit: 4 (Energy
and Ecosystems)
L2. What are food
chains?P.192-193
Unit: 4 (Energy
and Ecosystems)
L2. What are food
chains? P.194-195

Ch: 3 L. : 7 H.W
/ P.B. Pg : 187
All Questions

Science quiz

Check your online
assessment

Start: 3:30 pm
Duration : 20 mnts

Quiz Ch : 3
L:5,6,7
End of chapter
review
Feed back

Start: 3:30 pm
Duration : 20 mnts

Feed back

Math quiz

Revision
(Worksheet)

S.S quiz
Start: 3:30 pm
Duration : 20 mnts

Long weekend

L.: Lesson
PB: Practice book
CB: Copybook
RCV: Reading Comprehension and Vocabulary

HW: Homework
Ch: Chapter

WB: Workbook
CW: Classwork

S.S.: social studies
P.: Page

U. : unit
pp.: pages

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

مدارس األفق العالمية
قسم البنين

األسبوع  :العاشر

الصف 4F :

الفصل الدراسي األول ( ) 2022 – 2021

التاريخ 2021/11/04 – 10/31 :

المادة
اليوم

اللغة العربية

اجتماعيات

التربية اإلسالمية

نص الفهم القرائي  ( :مدينيت ) ص ـ 134

األحد
2021/10/31

الواجب  :قراءة الدرس  +كتابة الفقرة األوىل مرة
واحدة  ( :من كلمة تستهوي :حتى كلمة

تقويم الوحدة الثانية ص 50

( اململكة ) مع مراعاة حتسني اخلط وااللتزام مبا مت

تالوة سورة اجلن اآليات ( 16ـ  )22تالوة
متقنة مع شرح املعاين العامة لآليات

شرحه يف حصة اخلط
تابع درس ( مدينيت ) صـ ـ  + 134تدريبات

االثنين
2021/11/01

ص ـ 136الواجب  :قراءة الدرس  +كتابة الفقرة الثانية
من كلمة ( فمدينيت ) حتى كلمة ( ورآه ) مع مراعاة

تابع تقويم الوحدة الثانية

تقييم تالوة سورة اجلن اآليات ( 16ـ )22

حتسني اخلط وااللتزام مبا مت شرحه يف حصة اخلط
تابع درس ( مدينيت ) ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ  + 134تدريبات ص ـ 136

الثالثاء
2021/11/02

الواجب  :قراءة الدرس  +كتابة الفقرة الثانية من
كلمة ( فمدينيت ) حتى كلمة ( ورآه ) مع مراعاة

حديث وسرية :وصف جسم النيب ـ صلى
اهلل عليه وسلم ـ ص 49

حتسني اخلط وااللتزام مبا مت شرحه يف حصة اخلط

األربعاء
2021/11/03

الخميس
2021/11/04

تابع تدريبات درس( مدينيت ) من صـ ـ ـ  138إىل
ص ـ 140

حديث وسرية :تابع وصف جسم النيب ـ
صلى اهلل عليه وسلم ـ مع حل التدريبات
واألنشطة

مالحظات

