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Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 1 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw

Parents Weekly Newsletter
الصف Grade 4
November 14th – 18th
Assessment
االمتحانات

Week 12

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

حل األنشطة اإلثرائية على منصة ماتفيك Matific
حل اوراق العمل على منصة التعلم الذكي LMS
إكمال المهمات المطلوبة للطلبة المتأخرين عن
التسليم

المعلمة  /نادية
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المعلمة حنان
hanan.alameri@ese.gov.ae

Science
العلوم
•

حفظ الحديث

اختبار مادة التربية اإلسالمية النهائي
يشمل كتاب الطالب الجزء 3-2-1
جميع الدروس في كتاب الطالب تتضمن محتوى االختبار
النهائي لمادة التربية اإلسالمية للفصل الدراسي األول

الوحدة الثالثة  :بطوالت خالدة
الحديث الشريف  /المؤمن القوي
درس من سيرة الخليفة الراشد الرابع  /علي بن أبي
طالب رضي هللا عنه

المعلمة منيرة

moneirah.alqaydi@ese.gov.ae

Islamic
التربية اإلسالمية

الرجاء حث الطالب على التدرب
على قراءة نص :
شهيد اإلمارات األول

المعلمة هدى
huda.aljabry@ese.gov.ae

Arabic
اللغة العربية

•
•
•
•
•
•

الوحدة الثانية  :مودة ورحمة
النص الوصفي ( وصف مكان)
الوحدة الثالثة  :بطوالت خالدة
الجملة االسمية
رسم األلف اللينة في نهاية الكلمات
شهيد اإلمارات األول

nadeya.almarzouqi@m
oe.gov.ae

•

)Review Unit (3-4

REVIEW

حل ص  88 + 84 + 78 + 76في كتاب النشاط

الـمـادةSUBJECT

Math
الرياضيات

•
•
•

TERM 1

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

المعلمة سلوى

أنا وطن صغير

salwa-am.alali@ese.gov.ae

مراجعة عامة

Unit 4 – STREAM Project
•
Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة أحالم
ahlam.farah@ese.gov.ae

•
•

Enhance the designed models
based on testing results.
Practice varying roles when
collaborating with peers during
program development stages.
Evaluate programs using
comments, presentations, and
demonstrations

PE التربية الرياضية
المعلمة سماح
samah.moursy@ese.gov.ae

Developing overarm throwing

Virtual Art فنون بصرية
جيهان
gehan.elhawy@ese.gov.ae

ص َُو ٌر وكوالج

Music التربية الموسيقية
المعلم بشير

Students need to bring Laptop/IPAD /or
tablet to complete the tasks

لرجاء االلتزام بالزي الرياضي وأيضا التاكيد على كلمات
الوحدة الثالثه من الكتاب المدرسي
Teams/LMS الكتاب موجود على

سن
ّ قراءة العالمة الزمنية المتمثّلة في ذات ال
.ملتزما بالوحدة الزمنية المنتظمة

ّ درس العالمة
. ّالزمنية المشالة أو ذات السن

bechir.gharbi@ese.gov.ae
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Complete the scratch
project and send
screenshot on LMS
checkpoint 3-part A

•

Project – Due Week 12

•

Use the links to help you with ideas.

•

https://www.liveworksheets.com/kf252
6843vg
https://www.liveworksheets.com/he252
6904jm
https://wordwall.net/resource/6458128

•
•
•
•
Unit 5- Inventors and inventions

English
اللغة اإلنجليزية

•
•
Ms. Shahida
shahida.bhandia@ese.gov.ae

•

•
•

Read about inventors and
inventions.
Talk about some everyday
inventions.
Understand how problems can be
solved with inventions, Enjoy a
story about imaginary inventions
Talk about past habits
Talk about accidental inventions.

Create a project about the Dubai Expo
2020
You can use ideas from the BTS book
about family time

•

How would you spend a day with your
family at the Dubai Expo?

•

What is the Expo?

•

How many countries can you visit?

•

Talk about Salama- The Ghaf tree – Link
this to Unit 3 – UAE Desert
https://wordwall.net/resource/7528917

•
•

Create a project for National Day
Celebrations- Due Week 12,13,14

•

Optional – These projects are for
supporting writing and creativity skills.

•
•
•
•
•

You can use ideas from the internet.
How old will the UAE be?
How many Emirates are there?
Who is the president of the UAE?
Write sentences and include picture

Page 3 of 8

السادة أولياء األمور الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
نشكر لكم حرصكم على دعم العملية التعليمية ألبنائنا الطلبة وتعاونكم الدائم معنا متمنين لكم دوام التوفيق والسداد  ،وفيما يأتي أهم املستجدات فيما
الصفّالراب ّع:
يتعلق بالجوانب التعليمية الخاصة بالطلبة في ّ
صّا ّلـمدرس يّخاللّالفترةّمنّّ2021/11/14إل ّىّ.2021/12/9
ط ـلبةّمواظبته ّمّعل ّىّالحضورّّا ّلـمدرس يّوالتزامهمّبجدو ّلّالحص ّ
 يتوجبّعل ّىّال ّفّالراب ّعّف ّيّموادّاملجموع ّةّ(أ ّ)ّ.
تّالختاميةّف ّيّنهايةّالفصلّالدراس ّيّاألولّّلطلبةّالص ّ
 سيتمّتنفي ّذّا ّلمتحانا ّالختباراتّا ّلـمركزيةّحضورياّف ّيّا ّلـمبنىّا ّلـمدرس ي ّ.
ّ
سيوزعّعل ّىّا ّلـمدارسّورقيا ّّ،لذ ّاّيتوجبّعل ّىّالطالبّأداءّ
الختبارّمركزياّ ّو ّ
ّ
 سيتمّإعدادّعذرّ
مبكرّدونّّوجودّ ّ
طـلبةّبالنصرافّالـ ّ
نّيتمّالسماحّلل ّ
نّفترةّالمتحا ّنّيومياّّ ّ،وّل ّ
 سيستكملّالطالبّجدولّّالحصصّاليوميّبعدّالنتهاءّم ّاألمرّماّيثبتّذلك ّ)ّ.
إبرازّّول ّيّ ّ
مبررّ(موع ّدّمستشفىّم ّعّ ّ
دمتم بخير
مدرس ـ ـة ي ـ ـاس – مشتركـ ـ ـة
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السادة أولياء األمور الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
• هذا ونحيطكم علما بأنه ّ
تم انقضاء أول  30يوم دراس ي وعليه نرجو من الطـلبة دون سن  12سنة إجراء الفحص الدوري مرة كل شهر وذلك قبل الشهر  ،لذا نوجه عناية أولياء أمور الطلبة من
ً
صالحا لـمدة ً 30
الروضة وحتى الصف الخامس من أهمية إجراء أبنائهم الفحص في أحد األيام الـمتاحة للفحص (الجمعة  12نوفمبر والسبت  13نوفمبر) حتى يكون
يوما.
• وأما بالنسبة للطلبة ممن يبلغون  12سنة فما فوق من الصف السادس وحتى الصف العاشر (غير الـمطعمين وغير الحاصلين على جرعتي اللقاح) :فعليهم إجراء الفحص الدوري أسبوعيا كشرط
ً
أساس ي لدخول الـمبنى الـمدرس ي قبل األسبوع  ،لذا نوجه عناية أولياء أمورهم من أهمية إجراء الفحص في أحد األيام الـمتاحة للفحص (الجمعة  12نوفمبر والسبت  13نوفمبر) حتى يكون
صالحا
لـمدة  7أيام.
• وأما بالنسبة للطلبة ممن يبلغون  12سنة فما فوق من الصف السادس وحتى الصف العاشر (الـمطعمين والحاصلين على جرعتي اللقاح) :فعليهم إجراء الفحص الدوري مرة كل شهر كشرط
أساس ي لدخول الـمبنى الـمدرس ي وذلك قبل الشهر  ،لذا نوجه عناية أولياء أمورهم من أهمية إجراء الفحص في أحد األيام الـمتاحة للفحص (الجمعة  12نوفمبر والسبت  13نوفمبر) حتى يكون
ً
صالحا لـمدة ً 30
يوما.
• يجب استخراج تقرير نتيجة الفحص السلبية من تطبيق الحصن وطباعتهه وإرساله مع الطالب/ة إلى الـمدرسة
• وكذلك يجب استخراج تقرير التطعيم من تطبيق الحصن وطباعته وإرساله مع الطالب إلى الـمدرسة في حال حصول الطالب/ة على جرعتي التطعيم.
• يجب عدم إرسال الطالب إلى الـمدرسة في حال ظهور أعراض الرشح والزكام وارتفاع في درجات الحرارة  ،وأهمية معالجة الطالب/ة والتأكد من شفائه قبل إرساله إلى الـمدرسة.
• الدوام الواقعي في الـمبنى الـمدرس ي سيكون لطـالب املجموعة (ب) فقط خالل األسبوع من 14نوفمبر إلى  18نوفمبر   2021في جميع الـمراحـل الدراسية باستثناء صفوف الروضة والحلقة األولى
والصف  5و 6و ،10حيث أن طلبة الروضة والحلقة األولى والصف  5و 6و 10سيدوامون واقعيا وبصورة يومية في الـمدرسة حسب خطة العودة التدريجية اآلمنة والـمعمول بها في مدرسة ياس.
• سيتم استثناء الطلبة من فئة األمراض الـمزمنة الحرجة من الدوام الواقعي الـمدرس ي وسيتم تحويل تعليمهم عن ُبعد وفق التوصيات الـمشار إليها في تقاريرهم الطبية ويجب أن يتم مشاركتها مع
إدارة الـمدرسة وممرضات الـمدرسة.
• في حال ظهور أي حاالت إصابة من أفراد األسرة خارج الـمدرسة فيتوجب من أولياء أمور الطــلبة الـمصابين أو املخالطين إعالم إدارة الـمدرسة وعدم إرسال الطلبة الـمصابين أو اإلخوة املخالطين
ويجب استكمالهم برنامج الحجر الصحي الـمنزلي وحصولهم على إفادة التعافي من هيئة الصحة قبل استئنافهم الدوام الواقعي في الـمبنى الـمدرس ي وذلك عمال بميثاق التعهد واإلقرار الذي أمض ى
عليه ولي/ة أمر في بداية العام الدراس ي.
شاكرين ومثمنين لكم حرصكم على سالمة الطلبة وتعاونكم الدائم معنا ،،
مدرسة ياس – مشتركة
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بروتـوكـولّإجـراءّالفحـصّالـدوريّلكوفـيدّّ19الـمستجـدّلط ــلبةّالـمدارس
بداية كل فـصـل
دراسي
أول  30يـوم
دراسي

إجـراء الفحـص الـدوري والحـصـول عـلى نتيجة سلبية ال تتجــاوز مدة  96ساعة قـبـل دخـول المبنى المدرسي.
مـرة كل أسـبوعـين للمطـعـمين وغـير المطـعـمين  يجـب إجراء الفحـص قـبل األسبوعـين والحـصول عـلى نتيجة سلبية كشرط أساسي لدخول المدرسة وستكون صالحة لمدة  14يوم
األطفال دون سن  12سنة مرة كل شهر وال يستوجب حـصـولهم على التطعـيم  يجـب إجـراء الفحـص قـبل الشهر والحـصـول عـلى نتيجـة سلبية كشرط أساسي لدخـول المبنى
المدرسي وستكون صالحة لمدة  30يو ًما.

بعـد انقـضاء
 30يوم دراسي

الطلبة غـير المطعـمين فـوق  12سنة = كل أسبوع  يجـب إجـراء الفحـص قـبل األسبوع والحـصـول عـلى نتيجـة سلبية كشرط أساسي لدخـول المبنى المدرسي وستكون صالحة
لمدة  7أيام.
الطلبة المعـطـمين (الحاصلين على جـرعـتي اللقاح) فـوق  = 12مرة كل شهر  يجـب إجـراء الفحـص قـبل الشهر والحـصـول عـلى نتيجـة سلبية كـشرط أساسي لدخـول المبنى
المدرسي وستكون صالحة لمدة  30يومـًا.
التطعـيم إلزامي للطلبة الـذين يبلغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للطلبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويوصى به).
وفـيما يأتي تواريخ إجـراء الفحـص الدوري:
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أغسطس August
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سبتمبر September
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أكتوبر October
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نوفمبر November
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ديسمبر December

ً
ً
حتىّالعاشرةّمساءّّأيامّالخميسّوالجمعةّوالسبتّمنّكلّأسبو ّع
الرابعةّمساءّ ّو
موقعّمركزّالفحـصّاملجانيّالـمعتمدّلطــلبةّمدرسةّياسّ=ّ ّ(مدرسةّالشهامةّ ّ)ّمنّالساعةّ
فّ
يجبّإحضارّالطالبّمعهّللمدرسةّ(نسخةّمطبوعةّمنّالفحص)ّوإبرازهاّلـمشرف/ةّالحافلةّأوّلحارسّاألمنّقبلّالدخولّإلىّالـمبنىّالـمدرس يّويجبّتسليمهاّلـمربي/ةّالص ّ
فّ
فيّحالّحصولّالطالبّعلىّجرعتيّاللقاحّّيجبّاستخراجّتقريرّالتطعيمّمنّتطبيقّالحصنّوإحضارّنسخةّمطبوعةّمنّتقريرّالتطعيمّإلىّالـمدرسةّوتسليمهّلـمربي/ةّالص ّ
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السادة الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
ً
انطـ ـالقا من حرص وزارة التربية والتعليم على دعم وبناء مهارات الطلبة ومعرفتهم بطرق مبتكرة ،فإنه يسرنا إعالمكم بأن وزارة التربية والتعليم ستقوم بتنفيذ أربع مسابقات وطنية لطـالب
الـمدارس الحكومية التابعة لـمؤسسة اإلمارات للتعليم املدرس ي من  21/10/31إلى  21/11/20كاآلتي:
 األسبوع األول31/10/2021 – 6/11/2021: األسبوع الثاني7/11/2021 – 13/11/2021 : األسبوع الثالث14/11/2021 – 20/11/2021 :كما تم تصميم املسابقات لتعزيز مشاركة الطالب في منصات التعلم الرقمية مع بناء مهارات التعلم املستقل وإعداد الطالب للتقييم نهاية الفصل الدراس ي األول.
سيتم تنفيذ املسابقات عبر املنصات اآلتية:
الفئة املستهدفة
الصفوف 2-6
الصفوف 1-6
الصفوف 7-12
مسار النخبة :الصفوف 7-11
املسار املتقدم :الصفوف 7-11
املسار العام :الصفوف 7-12
مسار النخبة :الصفوف 7-12

املسار املتقدم:
الصفوف 10و12

املنصة
نهلة وناهل
ماتيفيك
أليكس الرياضات

تم تخصيص جوائز في األسبوع األول والثاني ألفضل الطالب من كل صف بناء على أدائهم ،باإلضافة إلى
جوائز للفائزين بشكل عام في نهاية األسبوع الثالث ،والتي تشمل  10أجهزة آيباد.
للتعرف على خطوات التسجيل يرجى االطالع على الروابط الخاصة بكل مسابقة أدناه:
نهلة وناهل
https://www.instagram.com/p/CVsjFV6Pc6z/?utm_medium=copy_link
ماتيفيك
https://www.instagram.com/p/CVsYvIGPvzC/?utm_medium=copy_link

أليكس الكيمياء

أليكس الرياضات
https://www.instagram.com/p/CVs0WwDPC4B/?utm_medium=copy_link
أليكس الكيمياء
https://www.instagram.com/p/CVsw0CHPN8C/?utm_medium=copy_link

للتواصلّوالستفسارات ّ:
األستاذ  /شجاع منير – أخصائي مناهج – البريد االلكتروني:
Shujahat.Munir@moe.gov.ae
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