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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
Grade 4 الصف
TERM 2

•
•

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

•
•

Science
العلوم

Multiply a Mixed Number by a
Whole Number
Solve Problems Involving
Fractions and Mixed Numbers
Review

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

حل األنشطة اإلثرائية على منصة التعلم
LMS الذكي
Pages (123-128)

Assessment االمتحانات

•

Test 2
Unit10 and unit 11
Pages (65-121)
On Thursday 17/2/2021

UNIT11:
•

Math
الرياضيات

•

Arabic
اللغة العربية

February 14-18

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECTالـمـادة

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

Week 7

المعلمة هدى
huda.aljabry@ese.gov.ae

المعلمة منيرة

moneirah.alqaydi@ese.gov.ae

Represent Multiplication of a
Unit Fraction by a Whole
Number
Understand Multiplying a
Fraction by a Whole Number
Multiply a Fraction by a
Whole Number

ENERGY FROM RENEWABLE
RESOURCES

 أرى بقلبي:الوحدة الخامسة
 لويس برايل: تابع
 الجملة الفعلية:النحو

LMS Activities

LIVEWORK SHEETS

•
•
•
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 في كتاب النشاط60 + 59 حل ص

الرجاء حث الطالب وتشجيعه
على القراءة بشكل يومي

الساعات المكتبية عن بُعـد:
االثنين  ،الحصة السادسة ،من الساعة
1:00 -12:00
لإلجابة على االستفسارات.

•

يرجى حل األنشطة
عبر منصة
LMS

Reading & Listening Assessments

Review materials on LMS for Term 2
Assessments

hanan.alameri@ese.gov.ae

المعلمة سلوى

درس النظام في المؤسسات

salwa-am.alali@ese.gov.ae

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

عمل مشروع بيد الطالب يوضح ما
دورالمؤسسات

واجب ص 114

الوحدة الخامسة  :أرى بقلبي السيرة
النبوية ( معاملة الرسول صلى هللا عليه
وسلم ألصحابة )

المعلمة حنان

Islamic
التربية اإلسالمية

اختبار تسميع سورة األعلى األسبوع القادم

Students will learn and revise
Grade 4A/B/C/D

درس حول شخصية الموسيقار
"يوهان شتراوس الثاني" ،اإلبن.
(الجزء الثاني).
حل أنشطة الكتاب 2 / 1
ورفعه على منصة
LMS

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

التربية الموسيقية Music
المعلم بشير

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

English
اللغة اإلنجليزية

Our Five senses
Listen and write vocabulary
Big and Small
Compare sizes
Give opinions and explain why
Learn about big and small
robots

•
•
•
•
•
•

االنتهاء من رسم لوحة
بالمنظور مع توضيح نقـطة التالشي
لمنظر من دولة اإلمارات
و رفعها على حائط المقرر للتقييم

التباين اللوني
Virtual Art فنون بصرية
جيهان

gehan.elhawy@ese.gov.ae

االطالع على الدرس من خالل
كتاب الطالب و مرفقات الدرس
LMS على حائط خـطة

Unit 4 – STREAM Project
Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة أحالم

•
•

ahlam.farah@ese.gov.ae

•

Plan and design a STREAM
train using a robotics kit
Create a prototype of the
design following engineering
design process.
Show creativity when
making the final build.

•

•
•
•
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Student book 67-69
Activity book 50-54
Solving in class activities
Please bring computer device
during DT classes

Complete self-learning
class on Friday

Download Keiro software
at home

مواعـيد الفحوصات الدورية التي يجب إجراؤها طــلبة الصفوف من الروضة وحتى الصف الرابع خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي  2022-2021م
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مارسMarch

يجـب إجـراء الـفحـص والحـصـول عـلى نتيجـة سـلـبيـة ال تتجــاوز مـدة  96ساعـة في بـداية الـفـصـل الدراسي قـبـل الدخـول إلى المبنى المدرسي.
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة المطـعـمين فـوق  12سنة  +الـطـلبة دون سن  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة  14يـوم).
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة غـير المطـعـمين فـوق  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة  7أيام).
الـتـطـعـيم إلـزامي للطـلبة الـذين يبلـغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للـطـلـبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويوصى به).
•
•

يجـب تسليم نسخـة مطـبوعـة من تـقـرير نتيجة الفحـص السلبية المستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.
يجـب تسليم نسخـة مطبوعـة من تـقـرير التـطـعـيم المستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.

نرجو من الطلبة الذين لم
يسلموا مربي/ة الصف (صورة
من بطاقة الهوية اإلماراتية)
ضرورة تسليمها بحيث يتم
تصويرها من األمام والخلف
ً
استعدادا لـموعد إجراء
الفحص الدوري في الـمدرسة
يوم الخميس  17فبراير 2022
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