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February 14-18

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECTالـمـادة

Assessment االمتحانات

English
اللغة اإلنجليزية

1.

6A
Ms. Ghada
ghada.abdouelwesif@ese.go
v.ae

Express own ideas using range of words, set
phrases and expressions.
2. Read and identify some details in simple
texts on familiar topics.
3. Express own ideas using range of words, set
phrases and expressions.
4. Listen and understand the overall meaning
of simple texts on familiar topics.
5. Retell stories and personal experiences
using a range of familiar words, set phrases
and expressions.

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية
•
•

Learner’s Book+ Activity
Book
Unit 8 Lessons 1-5

•

LMS Activities

•

Reading books on MYON

•

Complete your lessons on
ALEF.

•
•

ALEF lessons
Activity book

☺ Present your
Speaking Projects
☺ Complete
Checkpoints 1&2 on
☺ ALEF

English
اللغة اإلنجليزية

Grammar:
• To use the correct form of the future
tense; ‘going to..’
• To practise using adjectives with
prepositions; ‘excited about’.
6B & 6D
Ms. Marie
marie.blackwatson@ese.gov.ae

Speaking and listening:
• To listen to and extract information
from text/audio
• To recall/ talk about information you
have heard in text and audio.
Reading and Writing:
• To write an email using ‘going
to’(context of a dream holiday)
• To re-write sentences using the future
tense
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Quizzes
ALEF checkpoints

English
اللغة اإلنجليزية

6C

•

Listening: Listen and identify keywords
in messages.

•

Reading: Read and identify different
ways to communicate.

•

Speaking: Speak coherently in short
exchanges using familiar phrases and
expressions.

•

Writing: Express ideas and write about
goals achieved

•

Key Words:
news, inside, watch, be, go, helicopter,
raise your hand, send a text, write a
blog, make a note, reply to an email,
shake your head, make eye contact, a
handshake, wave your hand, bow, a nod,
hello, goodbye, yes I agree/don't agree, I
don't understand, Why? Stop! I need to
make a call, please send me a text

Ms. Kaypris
kaypris.evans@ese.gov.ae

Math
الرياضيات

6A
Mr. Jamal
jamal.yaseen@ese.gov.ae

6B
Mr. Ashraf

ashraf.sharafeldin@moe.gov.ae

Chapter 7:
• Lesson 5: Solve and Write Division
Equations
Chapter 8:
• Lesson 1: Function Tables
• Lesson 2: Function Rules
• Lesson 3: Functions and Equations

•
•
•

ALEF Lessons
Activity Book (Unit 7)
MyON Reading Task

•
•
•

Alef Lessons
Activity Book
158. Show My Learning 3

Quiz on LMS

Complete alef lessons
and LMS homework

Chapter 7:
• Lesson 5 Solve and Write Division
Equations
Chapter 8:
• Lesson 1: Function Tables
• Lesson 2: Function Rules
• Lesson 3: Functions and Equations
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Complete alef lessons
and LMS quizzes

158. Show My Learning 3
Quiz 3 - T 2 on LMS

Alef 100, 101,102,103,104, 105

Complete ALEF lessons

)LMS Activities (HOT Problems

Chapter 8:
• Lesson 1: Function Tables
• Lesson 2: Function Rules
• Lesson 3: Functions and Equations

اختبار كتابة نص سردي يوم األربعاء
الموافق 16/2/2022

حل دروس منصة ألف واألنشطة المطلوبة

درس صديقنا البحري درس ودرس قيمة العلم

تسميع سورة الملك ()5-1

 .1حل أنشطة الدرس في منصة ألف.
 .2اإلنتهاء من مهام الدرس المطلوبة
في منصة LMS .

تسميع سورة السجدة 30-23

حـل الدروس في منصة ألف

اختبار قصير في درس زايد حضارة
وانجازات في الـLMS

حـل الدرس في منصة ألف

درس :موروث بالدي

حل الدرس في منصة ألف

تابع درس زايد حـضارة وإنجازات

الرجاء االنتهاء من دروس منصة ألف

استكمال درس زايد حـضارة وإنجاز

Ebtehal.Alademi@ese.gov.ae

المعلم خالد ()6A, 6B
khaled.hasan@ese.gov.ae
المعلمة رانية ()6C, 6D
ranyah.aldhanhani@ese.gov.ae

Arabic
اللغة العـربية

حل منصة ألف

درس قيمة العلم

Ms. Ebtehal
)(6C, 6D

Math
الرياضيات

Chapter 7:
Lesson 5: Solve and Write Division
Equations

khawla.alnakhbi@moe.gov.ae

Science
العلوم

Cell and Life: Water
Types of Cells
Cells Organelles

•
•
•

Ms. Khawla

أخالق حميدة
نواتج التع ّلم
· يقرأ الحديث الشريف قراءة سليمة معبرة.
·

يوضح معنى العفو.

·

يستنج أثر العفو على الفرد والمجتمع.

·

يذكر فضل التواضع هلل تعالى.

·

يستنبط أثر التواضع على النفس والغير.
يسمع الحديث الشريف تسميعا ً متقناً.

•
•

أنا متسامح
غزوة بدر الكبرى

·

ayesha.alalawi@ese.gov.ae

المعلمة عائشة الكعـبي 6A
ayesha.alkaabi@ese.gov.ae

المعلمة سماح 6B
samah-ai.mohamed@ese.gov.ae

المعلمة جيهان حافظ 6C & 6D
gihan.hafez@ese.gov.ae

Social Studies + ME
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المعلمة عائشة العلوي 6C, 6D

الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

االختبار الثاني
للفصل الدراسي الثاني  -الدروس
(كوريا -الصين -زايد حضارة وإنجاز)

Mariamym.alhammadi@ese.gov.ae

Islamic
التربية اإلسالمية

·

يبين فضل الصدقة.

6A & 6B
المعلمة مريم الحمادي

LMS activities in lesson plan
and self-learning

Program the actions of a robot in response to
sensory input.

المعلمة مجد 6A-6B-6C

majd.alashouri@ese.gov.ae

•

الحـقـيبة اإليقاعـية

االنتهاء مهمة درس اللقطة
_ تصوير الثالث صور الفوتوغرافية
باستخدام الة التصوير الفوتوغرافية او
باستخدام الة تصوير الموبايل
الحدى المناطق الجميلة في الدولة
رسم لوحة فنية تشكيلية للتراث االماراتيمستوحاة من البيئة المحلية
تحميلها على حائط مقرر  LMSللتقييم

درس المجتمع و الفنان

المعلمة رحمه (بنات)

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

المعـلمة فاتـن (بنين)
faten.koussa@ese.gov.ae

Visual Art
الفنون البصرية

 -3ما وراء الصورة

االنتهاء من تصوير اللقطة الفوتوغرافية
بأحـد المجاالت المذكورة في الدرس ألجمل
مشهد في دولة اإلمارت و تحميلها
على حائط مقرر  LMSللتقييم

المعلمة جيهان (بنات)
gehan.elhawy@ese.gov.ae
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)Ms. Rabab (Girls
Rabeb.Garraz@moe.gov.ae

التربية الرياضية

ATHLETICS
-LONG JUMPUNDERSTAND THE CORRECT LONG JUMP
TECHNIQUE FROM RUN TO LANDING

)Mr. Brian (Boys
Brian.Shaughnessy@ese.gov.ae

Health & Physical
Education

ATHLETICS:
Relay

Self-Learning on LMS
1. SELF LEARNING IN LMS
2. PROJECT: LEAFLET
ABOUT TRACK AND
FIELD EVENTS

المعلم هاني (بنين)

hany.yahia@ese.gov.ae

Music
موسيقى

قراءة درس المجتمع والفنان
من كتاب الطالب

-

نشيد األم
األوركسترا واآلالت المستخدمة فيه

Drama
مسرح

القناع العجائبي للشخصيات المسرحية

المعلم محمود صابر
mahmoud.hmohamed@ese.gov.
ae

& Design
Technology
التصميم والتكنولوجيا

المعلمة نوال 6D
nawal.aldhanhani@ese.gov.ae
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يجـب إجـراء فحـص مسحة األنـف 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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