
Grade Four
English

I Survived (nearly finished):
Key Concepts: 

- Grammar:
● Past continuous vs. past simple
● Present continuous vs. present simple
● Subject pronoun review
● Present simple verbs with “s”
● Conjunctions (and / but / or / so)

- ELA:
● Similes and metaphors
● Use of italics
● Constructions: barely, about to, used to

- Writing
● Editing paragraphs for sentence structure (fragments vs. run-ons) and tense continuity

- Vocabulary

Learning Activities:
- Students will write, edit, and illustrate a story about a family memory.

Biographies (upcoming)
Texts:

- Printed/online biographies of famous people and Palestinians/Arabs

Learning Activities:
- Students will write a biography of a family member and/or famous person
- Wax Museum project

ریاضیات



 قیاس الزاویةالوحدة الرابعة:

المفاھیم األساسیة: 
كیفیة إنشاء الزوایا وقیاسھا.-
المعروفة.إنشاء وحل المعادالت للعثور على مقاییس الزاویة غیر-
حل المعادلة.قیاس الزاویة المجھولة بالمنقلة واالستدالل من خاللتمثیل الزاویة المجھولة بحرف، یستكشف الطالب كالً من-
األشكال بناء علیھا.سمات معینة موجودة في األشكال ثنائیة األبعاد وتصنیف-

نشاطات التعلم:
تمارین ذھنیة (جمع وطرح، ضرب وقسمة).-
والدائرة إلیجاد قیاس الزاویة).مفھوم الدرس (استخدام العملیات الحسابیة واألدوات الھندسیة-
مسائل تطبیقیة.-
وتصنیفھا حسب الزوایا).الرسم (شعاع، زوایا، زوایا متشكلة في دائرة، مثلثات-
التشكیل (تشكیل شعاع، زاویة، شكل).-

الضرب.معالقیاساستكشافعنعبارةالنھائیةالوحدة.7أصلمنوحدات6مناالنتھاءسیتم

علوم

الفضاء إنھاء الوحدة الرابعة:

النظام الشمسي الموضوع:

محطة فضائیة، مذنبات، شھب، نیازك، كویكبات.الشمس، النجم، الكواكب، التلسكوب،:المفاھیم األساسیة

نشاطات التعلم:
وھبوطھا علىناسا األحداث الرئیسیة خالل الدقائق األخیرة من دخولھامشاھدة مقطع الفیدیو من مركبة المثابرة التابعة لوكالة-

میكروفونقدمكماالمریخ.سطحنحووانطلقتبالمظلةوھبطتالفضائیةالمركبةانھارتحیثشباط18فياألحمرالكوكب
من المریخ.على العربة الجوالة أول تسجیل صوتي لألصوات القادمة

البعیدة في المنزل.تجربة كیف تبدو األشیاء األقرب إلیك أكبر من األشیاء-

 المادةالوحدة الخامسة:

كیف تتغیر المادة؟)(- القیاس الموضوع:

االنغمار والطفو، التغیرات الفیزیائیة، التغیرات الكیمیائیة.الخاصیة، الكتلة والحجم، الكثافة،المفاھیم األساسیة:

نشاطات التعلم:
نشا الذرة والماء في المنزل.تجربة البحث عن حاالت أخرى للمادة، صنع مادة باستخدام-



تجربة استكشاف خصائص المادة ماذا یحدث للقارب عندما یضاف إلیھ وزن أكثر فأكثر، ثم متغیر آخر في التجربة: استخدام-
نفس الشيءالقارب في الماء، نجرب سائًال آخر. ھل القارب یحملمواد أخرى لبناء القارب، مثل الطین أو الورق. بعد اختبار

النباتي؟(كمیة الوزن العائمة) على الماء المالح؟ ماذا عن الزیت

 تجربة حول التغییر الكیمیائي، صنع بعض السالیم.-

تجربة قیاس حجم األشیاء (الفرق في مقدار الماء).-

تجربة إبطاء تحول الفاكھة إلى اللون البني.-

سیتم االنتھاء من الوحدات الستة للصف الرابع



لغة عربیة

بالنشاط واإلبداع من قبلالفصلِّ الّدراسي الّثاني حافًال باإلنجازات وُمفعًمالقد كاَن الصفُّ اإللكترونّي لمادة اللغة العربیة في
طلبة الصف الّرابع!

للدرس السادس وتحلیل ھذه النصوص والتعرف إلى المفرداتحیث أنَجزنا مجموعة من دروس اللغة العربیة وصوًال
من كلِّ درٍساستخالص القیم االجتماعیة أو الوطنیة أو اإلنسانیةالجدیدة فیھا وتوظیفھم في جمٍل مفیدٍة، ولم ینَس رواُدنا

وكتابتھا بخٍط یتوافق مع أصول خط الّنسخ.

بطریقٍة صحیحٍة في التعبیر بشقیھ: الكتابّي والّشفوّي.كما استطاع الطلبة أن یستخدموا ما تعلموه من قضایا لُغویة

للقریِب والبعیِدأقسام الكلمِة وأقسام الجمل، واستخدام أسماء اإلشارةمعرفةومن القضایا التي تمكَن الطلبُة منھا لھذا الفصل:
األسماء الموصولة في المواضیع التي یكتبوھا مع مراعاتھمواستخدام الضمائر المنفصلة في الّسیاق الصحیح، كما استخدموا

أنیث أو حال الكلمة األفعال من حیثمن حیث العدد (مفرد، مثنى، جمع)، كما تعرف الطلبة إلىحالة الكلمة في التَّذكیر والتَّ
الّزمن وأصبحوا قادرین على الّتمییز بین األفعال.

بالشكلالجمل كحروِف الجرِّ بأنواعھا، واستخدام عالمات الّترقیمكما تمكن الطلبُة من استخدام الّروابط التي تربط بین
الصحیح من خالل مجموعة من األنشطة اإللكترونیة.

طریقةوعالمات الترقیم وغیرھم من القضایا تّم اللجوء إلىولكي یسھل على الطالِب معرفة وظیفة واستخدام حروف الجر
وأصبحنا نردُدھا دائًما كي ال ُتنسى!اإلنشاد حیث ألفنا أنشودة لكل قضیٍة لغویة كانت أم إمالئیة،

الطالب كما تمَّعلى أسلوب سرِد القصص؛ لتثبیت وتسھیل فھم القاعدة علىكما أننا لم ننَس الجانب اإلمالئي الذي اعتمدنا فیھ
التي یقوُم بھا الطالب بكل حماٍس وتفاعل.تعلیم اإلمالء من خالل األنشطة واأللعاب التعلیمیة اإللكترونیة

المفتوحة والھاء،الّتمییز بین التاء المربوطة والتاءالطالب ومنھا:وكانت ھذه األنشطة لكلِّ مواضیع اإلمالء التي اكتسبھا
والقطع.ووضع التنوین على أواخر الكلمات والتمییز بین ھمزة الوصل

وكانت بعنوان: (قُبعةلھذا الفصل مفعمة بالقیم وزاخرة باألفكار والمفرداتوألننا نؤمن بأّن القراءَة غذاُء العقِل، فكانت روایتنا
القیماالجتماعي واقع حیاة مرضى السرطان وتعرف الّطلبة علىرغدة) للكاتبة تغرید الّنجار، التي دمجت في أسلوبھا

تعلیميٍّ إلكتروني.الموجودة في الروایة من خالل مشاركة ھذه القیم في نشاٍط

َھ الطالبفي شھر آذار الذي كان حافًال بالفعالیات ففي بدایتِھشارك الطلبة بالعدید من المناسبات التي حدثت وبالتحدید وجَّ
بصمًة وأثًراتضمن الكتابة عن أحد الشخصیات النسائیة الالتي تركنَّوقدموا مشروًعا كتابًیارسالًة للمرأِة الفلسطینیة خاصة

والّسیاسیة والعلمیةمن الّشخصیات التي اختارھا الطلبة فمنھا: الدینیُة،وُسِرْرناإیجابًیا في مجتمعاِتھن على مستوى العالم
واألدبیة والتاریخیة.
الّشریفة ورتلوایوم األم وألقوا األشعاَر واألناشید وقرؤوا األحادیَثقدم الطلبة كلماتھم إلى أمھاتھم بمناسبِةوفي وسِط شھر آذار

" أُمي جَنة".وقرر الطلبُة إنشاَء شعار لھذه الفعالیة وجاءت بعنوان:التي دعتنا إلى اإلحساِن لألم واحترامھا وتقدیرھا،اآلیات



وفي نھایة شھر آذار جاءت ذكرى  للوطن لن ننساَھا ما حیینا ، وتّم تعزیز ھذه الفكرة للطلبة كي نجمَع بین مفھومھم للوطِن
َر الطلبًة عن تمسكھم وحبھم لألرض في ذكرى یوم األرض  من خالل مجموعة من الفعالیات التي ومفھومھم  لألرض، وعبَّ

من خاللِھا رسالًةالتي أوصلَ الطلبُةوالعبارات وتقدیم الّرسومات الھادفةكزراعة األشجار في بیوتھم وإلقاء األشعار،قاموا بھا
إلكتروني  وھوبنشاٍطالتي أطلقت ھذه المناسبة الوطنیة كما قام الطالبمعبرة  كما قاموا بعمِل تقریٍر كتابيٍّ حول األسباب

في ھذا النشاطبأن خارطة أرض فلسطین لم ولن تتغیر واعتمد الّطلبُةإیماًنا منھمتحدید المدن الفلسطینیة على خارطة فلسطین
شعار " باقوْن ما بقيَّ الزعتر والزیتون.

تربیة إسالمیة

(الكتب، واحتوت على أربع دروسإیماني یھدینيوھي بعنوانكاملةالوحدة األولىلقد أنجزنا في مادة التربیة اإلسالمیة
.الّسماویة، المعجزات، فضائل القرآن، سورة الغاشیة)

الجماعة،(صالةفقد أنجزنا في ھذه الوحدة الدروس اآلتیة:الصالةنقیُموالتي كانت بعنوانالوحدة الثانیةكما باشرنا في
الصلوات المسنونة).

من مصادِر خارجیة مختلفة كما تّم استخدام األلعاب واألنشطةلم نعتمد على المنھاج في إعطاء وشرح الدروس بل تم التنویع
الطالب للدروس واألفكار بطریقٍة ممتعة.االلكترونیة التي یقوم بھا الطالب بنفسھ، لقیاس فھم
الطلبة في الوحدتین السابقتین.وسیتم في الفترة القادمة تنفیذ مشروع یشمل ما تعلمھ

المنھاج.من%95إنھاءالمتوقعمن

اجتماعیات
بجولة فيعن التراث الشعبي الفلسطیني فمنھم من قامواقدم الطلبة في نھایة ھذه الوحدة مشروًعا:وحدة تراث أجدادي

وبعض الطلبة،أجدادھم والسؤال عن أیام الماضي وتراثنا الذي لن ننساهأجروا مقابلة معومنھم مناألماكن التراثیة في بالدنا
فكانت ھذه،قدموا قصة ألحد األمثال الشعبیة الفلسطینیةومنھم منشرحوا لنا في مقطِع عن أحد األلعاب الشعبیة الفلسطینیة

الوحدة ملیئة باألنشطة التي تم ربطھا بالواقع الفلسطیني.
، وتتكون من خمسة دروس.مسؤولیتيفي الكتاب وھي بعنوان:وفي مطلع األسبوع القادم سنبدأ بالوحدة الثانیة واألخیرة

على البیئة،الطبیعیة، وان یبین األعمال التي تسھم في المحافظةمعرفة مفھوم البیئةویتوقع من الطالب بعد ھذه الوحدة:
وتوضیح مظاھر المحافظة على األرض وحمایتھا من االحتالل.استنتاج أھمیة استغالل المخلفات في المحافظة على البیئة،

علیھ مع الطلبة للتأكد من فھم المضمون العام للوحدة.وبعد إنھاء الوحدة الثانیة سیتم تقدیم مشروع سیتم االتفاق


