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TERM 2

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECTالـمـادة

Science
العلوم

 ابتهال/ المعلمة
4D
ebtehal.alademi@ese.gov.ae

Arabic
اللغة العربية

January 24-28
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

•
•
•
•
•

Other Ways to Compare Factions
Understand Decomposing Fractions
Represent Adding Fractions
Add Fractions with Like Denominators
Represent Subtracting Fractions

•

Generate Equivalent Fractions using
Number Lines
Compare Fractions using Benchmarks
Other Ways to Compare Factions
Understand Decomposing Fractions

Assessment االمتحانات

•

Math
الرياضيات

 نادية/ المعلمة
4A,4B,4C
nadeya.almarzouqi@moe.gov.ae

Week 4

المعلمة هدى
huda.aljabry@ese.gov.ae

المعلمة منيرة

moneirah.alqaydi@ese.gov.ae

•
•
•

LMS Activities (performance
task 1 and task 2)

Assessment 1 (quiz 1)
Week 4 on Tuesday
(25/January /2022)
On Unit 7 from L1 to L7.
QUIZ 1 (on 24/1/2022):

USING ENERGY-ELECTRICITY

 أطلق العنان ألفكاري:الوحدة الرابعة
األلف اللينة يف نهاية األسماء واألفعال والحروف
)النص الرسدي (البداية والوسط والنهاية
)نشيد (فكرة تبذر الحلم

1. ENERGY
2. FORMS OF ENERGY
•
•
•
•
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 يف كتاب النشاط23 + 20 + 19 حل ص

اختبار المرة األوىل فهم المقروء يوم
)28/1/2022 ( الجمعة
خارج
بنص
ي

Islamic
التربية اإلسالمية
Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

English
اللغة اإلنجليزية

المعلمة حنان
hanan.alameri@ese.gov.ae

المعلمة سلوى

salwa-am.alali@ese.gov.ae

 أطلق العنان ألفكاري:الوحدة الرابعة
 االيمان بالكتب السماوية:العقيدة

•
•

 تابع تراثنا العريق:الوحد الرابعة

Grade 4- BTS Book – Grade 4A-C
Unit 7- Puzzles and Codes
Students will learn
• Read and respond to a text
• Learn new vocabulary
• Parts of speech
Unit 8- Our Amazing body
• Learn about parts of the human body
• Explore ways to stay healthy
Ms. Shahida
shahida.bhandia@ese.gov.ae

Music التربية الموسيقية
المعلم بشير

Grade 4- Access Book
Lesson 7- Numbers
• More than /less than
• Imperatives
• Practice new vocabulary
• Past tense
Uni 7- Amazing bodies - Abou me
1. Using adjectives and verbs
2. Labelling and identifying information

) (حصتان.درس حول المؤثرات الصوتية

bechir.gharbi@ese.gov.ae
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LMS حل األنشطة يف منصة
يكتب معلومات عن أحد الكتب السماوية
ويعرضها أمام زمالئه

اختبار تسميع سورة الفلق
24-1-2022
28-1-2022

حل أنشطة الكتاب

ر
ر
ر
ات
مرسوع بيد الطالب عن التاث المار ي

Practice worksheet
https://www.liveworksheets.com/y
b2548580gi

Virtual Art فنون بصرية
جيهان

gehan.elhawy@ese.gov.ae

َ ْ ُّ ُ َ
ِسيادة النقط ِة
َْ
َّ
َ ْ
ُ ْ َ ُ َّ ر
َّ َ
طار
ِ  ِبممر- ناز ِل
ِ ات الم
ِ  الم- ريق
ِ الش ِبالط
نقطة الت ي

االطالع عىل الدرس وقراءته
من خالل كتاب الطالب

Unit 3 – Programming
•
Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا

•

المعلمة أحالم

•

ahlam.farah@ese.gov.ae
•

Demonstrate how to create algorithms
for everyday tasks.
Describe what flow charts are and how
they are used.
Breakdown a computer program into
sequences of instructions showing a
simple robotics system.
Discover how to program robots
manually.

In class activities
Activity 1 to 8
in the activity book

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

Shooting (along the ground and in the air)
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•

The lesson is on the LMS
Please watch and answer
the questions.
Encourage students to
wear sports uniforms and
open the camera during
the live session

السادة الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
نتابع وإياكم توصيات الجهات المختصة بخصوص عودة التعليم الحضوري يف المدارس ورياض األطفال الحك ومية ،وب هذه المناسبة يطيب لنا أن نتقدم لكم بوافر الشكر والتقدير لما بذلتموه من جهود
الت فرضتها الظروف الراهنة عىل المنظومة التعليمية ككل.
كان لها بالغ األثر يف تجاوز التحديات ي
ً
والتعليم يف مدارسهم ،واستنادا إىل التوصيات المعلن عنها من قبل الهيئة الوطنية
والفت
المدرس للحفاظ عىل صحة وسلمة أبنائنا الطلبة والكادر اإلداري
سع مؤسسة اإلمارات للتعليم
ي
ي
ي
ي
وف إطار ي
إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث والجهات الصحية بالدولة ،فقد تقرر العودة اآلمنة والتدريجية لنظام التعليم الحضوري ابتداء من يوم االثني الموافق  24يناير 2022م ،وعليه يتم اتخاذ اإلجراءات
الموضحة أدناه:
ً
أوال:
المدرس وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
 .1تكون العودة ألطفال الرياض يف جميع رياض األطفال التابعة لمؤسسة اإلمارات للتعليم
ي
المدرس وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
 .2العودة لجميع طلبة الحلقة األوىل (الصفوف  )4 ،3 ،2 ،1يف جميع المدارس التابعة لمؤسسة اإلمارات للتعليم
ي
 .3العودة لجميع طلبة الصف الثان ر
المدرس وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
عش يف الحلقة الثالثة يف جميع المدارس التابعة لمؤسسة اإلمارات للتعليم
ي
ي
ر
ر
االحتازية التالية:
االشتاطات والجراءات والتداب رت
وذلك وفق
• إجراء فحص مسحة األنف ( )PCRلجميع الطلبة والحصول عىل نتيجة فحص سلبية ال تزيد مدتها عن  96ساعة عند أول دخول إىل المنشأة التعليمية ويتطلب بعدها إجراء فحص  PCRكل
أسبوعي.
عب تطبيق الحصن لدخول المنشآت التعليمية مع نتيجة فحص سلبية صلحيتها ال تزيد عن  96ساعة.
األمور
ألولياء
األخض
المرور
نظام
• تطبيق
ر
• اتباع اإلجراءات االحبازية اآلمنة من خلل االلبام التام بلبس الكمامات والتعقيم المستمر والتباعد اآلمن.
• سيتم تعليق الرحلت المدرسية الخارجية حت إشعار آخر ،مع استمرار األنشطة الرياضية والثقافية يف المدارس وفق اإلجراءات االحبازية المعتمدة.
أبوظت يف مراكز صحة
• إجراء الفحص الدوري لكل من الطلبة و الهيئة اإلدارية و التعليمية و الفنية يف إمارة
ري
https://www.seha.ae/ar/covid-landing-ar/
ر
يأت:
مجددا نذكركم بما ي
المدرس)
• صلحية النتيجة السلبية لفحص مسحة األنف ( )PCRلفبة  96ساعة عند دخول الطلبة للمدارس ( 4أيام تسبق الدوام
ي
• إجراء فحص دوري لمسحة األنف ( )PCRكل أسبوعي ويتطلب إجراء الفحص قبل انقضاء مدة  14يوم.
ثانيا:
 .1يستمر طلبة الصفوف ( )11 ،10 ،9يف التعليم عن بعد لغاية يوم الجمعة الموافق  28يناير .2022
 .2يستمر طلبة الحلقة الثانية (الصفوف  )8 ،7 ،6 ،5يف التعليم عن بعد يف الفبة لغاية يوم الجمعة الموافق  28يناير .2022
ثالثا:
•

ً
سيتم إجراء االختبارات حضوريا يف المدارس .وسنوافيكم عىل الفور بأية تحديثات أو مستجدات فيما يتعلق باإلجراءات والتدابب الوقائية واالحبازية.

دمتم يف حفظ هللا و رعايته
مدرسة ياس  -مشبكة
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السادة أولياء األمور الكرام
نهديكم أطيب التحيات ونرجو التكرم باستقطاع جزء من
التاىل من أجل
وقتكم الثمي لتعبئة نموذج االستبيان ي
التعرف عىل آرائكم حول العودة اآلمنة للطلبة
لمقاعد الدراسة:
https://forms.office.com/r/e5DmSjjVhK
شاكرين لكم حسن تعاونكم
مدرسة ياس  -مشبكة
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