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Yas School 

Common Cycle 

Academic Year:2022-2023 
 

 مــدرسـة يـــاس 

 مــــشـــــتـركـــــــــــة 

 2023- 2022العام الدراسي 

Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 4 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw  

Parents Weekly Newsletter 

Grade 4  الصف 
TERM  1                      Week 5                       September 26-30 

SUBJECTالـمـادة    OBJECTIVES 

    أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

Enrichment Homework  

 الواجبات اإلثرائية 

Assessment  االمتحانات 
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Ms. Tasneem 

4A,4B,4C 

Tasneem.Kaloo@ese.gov.ae 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Tuesday  :اليوم 

From: 8:00 am :من 

To: 8:45 am  :إلى 
 

Unit 3: Addition and Subtraction 
Strategies and Algorithms 
 

• L3.2: Strategies to Add Multi-Digit 
Numbers 

• L3.3: Understand an Addition 
Algorithm 

• L3.4: Understand an Addition 
Algorithm involving Regrouping 

Student Practice Book 

• L3.3: P 13-14 

• L3.4: P 15-16 

• L3.5: P 17-18 

 

Log into LMS platform:  

www.lms.moe.gov.ae 

Go to plan-Unit 3-Additional 
Resources-Edu share for 
interactive activities on Addition 
and Subtraction Algorithms 

 

Ms. Ebtehal (4D) 

ebtehal.alademi@ese.gov.ae 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Monday  :اليوم 

From: 8:00 am :من 

To: 8:45 am  :إلى  

Unit 3: Addition and Subtraction 
Strategies and Algorithms 
 

1- L3.5 Strategies to Subtract Multi 
Digit Number 

2- L3.6 Understand a Subtraction 
Algorithm 

3- L3.7Understand Subtraction 
numbers using the standard 
algorithm.  

Finish multiplication booklet  

and place value booklet part 2 to 
practice writing numbers to 

thousands. 

 

http://www.yasschool.ae/
https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw
mailto:Tasneem.Kaloo@ese.gov.ae
http://www.lms.moe.gov.ae/
mailto:ebtehal.alademi@ese.gov.ae
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MS.Janie 

Janie.ross@ese.gov.ae  
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: 
Tuesday 
Period 6 

 اليوم: 

From: 12:25 pm :من 

To: 13:00 pm  :إلى 
 

Outcome: 
 

• Changes in Landscapes Over Time 

• How can moving water change the 
land over time . Erosion and 
Weathering 

REVISION PRACTICE FOR QUIZ ON LMS  

(Pages 12-41) 
 

4A: 
https://lms.moe.gov.ae/Course#!/view/39948

8/false/1210595/Home 

 

4B: 
https://lms.moe.gov.ae/Course#!/view/39948

8/false/1210612/Home 

 

4C: 
https://lms.moe.gov.ae/Course#!/view/39948

8/false/1210614/Home 

 

4D: 
https://lms.moe.gov.ae/Course#!/view/39948

8/false/1210570/Home 

Quiz will be on paper: 

4A: Thursday 29 September 

4B: Tuesday 27 September 

4C: Thursday 29 September 

4D: Tuesday 27 September 
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 4A & 4Bالمعلمة عائشة الكعبي 

Ayesha.alkaabi@ese.gov.ae 

 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day:  اليوم:  الاثنــــين 

From: 8:00 am :من 

To: 9:00 am  :إلى 
 

   تابع درس: اإلمارات  في ظـ ل االتحاد 

 4C & 4Dالمعلمة سلوى 

am.alali@ese.gov.ae-salwa 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day:  اليوم:  الجمعة 

From: 11:30  am :من 

To: 12:15 pm  :إلى 
 

  ( 3  رقم  الؤس( 127 ص  ب ـواج تابع: اإلمارات في ظـ ل االتحاد 

mailto:Janie.ross@ese.gov.ae
https://lms.moe.gov.ae/Course#!/view/399488/false/1210595/Home
https://lms.moe.gov.ae/Course#!/view/399488/false/1210595/Home
https://lms.moe.gov.ae/Course#!/view/399488/false/1210612/Home
https://lms.moe.gov.ae/Course#!/view/399488/false/1210612/Home
https://lms.moe.gov.ae/Course#!/view/399488/false/1210614/Home
https://lms.moe.gov.ae/Course#!/view/399488/false/1210614/Home
https://lms.moe.gov.ae/Course#!/view/399488/false/1210570/Home
https://lms.moe.gov.ae/Course#!/view/399488/false/1210570/Home
mailto:salwa-am.alali@ese.gov.ae
mailto:salwa-am.alali@ese.gov.ae
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 4A & 4Bالمعلمة عال  

Olla.Ezeldin@ese.gov.ae 

 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: 
الخميس   

الحصة  

 السادسة 
 اليوم: 

From: 12:20 pm :من 

To: 01:05 pm  :إلى  

ية 
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غة
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ا

 

 الوصفي  النص/  الكتابة 

 ، بداية)  فقرات  ثالث من وصفيا نصا يكتب

 ( وخاتمة ، وعرض

 كتابة وتصحيح  الوصفي  النص كتابة تكملة
 27 صفحة الطلبة

 

  صديقي نشيد

 .األدبي للنص  والمغزى  الرئيسة  الفكرة يحدد

 .النشيد أبيات يحفظ
 

 التعلم  منصة(  انترتيكا )  بيرلز من  نصوص

 الذكي 

 االستدالل خالل  من معلوماتي نص أفكار يدعم
 .  واألمثلة بالتفاصيل

 

 (بالدي شتاء أحلى ما) االستماع

 محددا المسموع، السردي النص يستوعب
 (العام المغزى

  وإعادة كتابته 27صفحة مراجعة النص الوصفي 
 ذية الراجعة المقدمة من المعلمة. ـق التغـوف

 السطر اإلمالئي اليومي:ـ 

 

 والثالثاء : االثنين 

جدتي الحنون، عجوٌز مسنةُ في  

 الثمانينات من عمرها. 

 

 األربعاء والخميس: 

كم أحب زيارتها والجلوس معها ، فقلبها  

 يفيض بالحب والحنان . 
ية 

الم
س

إل
 ا
ية
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لت
ا

 

 ( الطريق آداب) اإلسالمية اآلداب

 تطبيق أهمية يوضح)  الطريق آداب  درس  تكملة

 ( الطريق آداب
 

 والسنن  المفروضة الصلوات)  العبادات  أحكام

 ( الرواتب 

 والسنن ، المفروضة الصلوات بين يميز
 . الرواتب

ية للصلوات المفروضة  ـداد أجندة أسبوعـإع
 )نشاط اختياري( والسنن الرواتب  

 

mailto:Olla.Ezeldin@ese.gov.ae
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 4C & 4Dعائشة الحماديالمعلمة 

Ayesha-aj.alhammadi@ese.gov.ae 

 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day:  اليوم:  الأربعاء 

From: 11:30  am :من 

To: 12:15 pm  :إلى  

ية 
رب

عـ
 ال

غة
لل
ا

 

 الوحدة األولى: حياة جديدة. 

 الشخصية( الكتابة: النص الوصفي ) وصف 

يكتب المتعلم نصوصاً عن شخصية   -

محببه إليه، يصف فيه مظهرها  

الخارجي ، والصفات الدالة على  

 األفعال والمواقف والّطباع. 

 

 ! بالدي شتاء أجمل  ما :  االستماع

 المسموعة المادة صياغة  يعيد -
 ً ً  شفويا  والفكر  المعلومات  ملخصا

 .  األحداث  أو  الرئيسة 

 ،  المسموع السردي النص يستوعب -
 . العام المغزى  محدداً 

 

 .صديقي: النشيد

 والمغزى الرئيسة الفكرة  يحدد  -
 التفاصيل خالل  من األدبي  للنص

 . المساندة

 . النشيد أبيات يحفظ -

 

 27حل كتاب النشاط ص 
 

 السطر اإلمالئي اليومي :   

 )حفظ االمالء بالحركات( 

 

 : االثنين والثالثاء

َجدّتي والُجلوَس َمعَها ، أُِحبُّ ِزياَرة 
فَقَْلبُها يَفيُض بِالُحّب َوالَحناِن،  

 َوُوجودُها أُْنٌس َوبَْهَجةٌ. 

 

 :الجمعة

عاشْت األَرانُِب في إحدى الغاباِت 
َصْيٍف رآها أََسدٌ جائٌِع  وذاتَ بِسالٍم، 

فَقَدَت األَرانُِب  فََهَجَم َعلَْيها ، وهَكذا
ُل؟ ـتُفَّكُر: ماذا تَْفعَ  َوَجلََست ذِلك األَْمَن،

وا ِمنّا أَْرنَباً  ـيَتِْركلْم  َوأولئَِك األُسودُ 
 في أَمان؟ 

 

  المجموعة الصفراء:

 لى كلمة بسالم.إمن بداية الفقرة 

 

: من بداية  المجموعة الخضراء
 الفقرة إلى كلمة األمن . 

 

 : الفقرة كاملة .  المجموعة الزرقاء

ة 
بي
تر

ال
ية 

الم
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أحكام اإلسالم ) الصلوات المفروضة و   -

   السنن الرواتب( .
يميز بين الصلوات المفروضة،    -

 والسنن الرواتب. 
يبين أهمية التزامه بصالة   -

 الفريضة، وبالسنن الرواتب. 

 

 الطالب  كتاب( 105 صفحة)  1 سؤال حل

 

mailto:Ayesha-aj.alhammadi@ese.gov.ae
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Ms. Elizabeth = 4A 

Elizabeth.Nash@ese.gov.ae 

 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Tuesday  :اليوم 

via Teams: 
https://bit.ly/3BsrqHN 

From: 1:20 pm :من 

To: 2:05 pm  :إلى 
 

• Read and understand the overall 

meaning of short, simple texts on 

familiar topics. 

• Listen and identify some details 

in short, simple texts on familiar 

topics. 

• Write short, simple sentences on 

familiar topics. 

• Express own ideas using a range 

of familiar words, set phrases and 

expressions. 

 

Practice Reading Quiz  

(From week 4 book) available Friday, 

23 September – Sunday 25 

September: "Elephants: Giant 

Mammals” www.socrative.com 

• Login as a student 

• Enter Room Name 4A2023 

• Type Student ID 

 

Complete BtS  

Activity Book pp. 15-20 

 

Read Week 5 Books: 

 

Bronze: “My Eid Al Fitr” 

https://bit.ly/3Ux2YfX  

 

Silver: "Snow Camping” 

https://bit.ly/3LAZXqJ  

 

Gold: “How Memory Works" 

https://bit.ly/3xLWUX1 

Tuesday, 27 September 

(Please note that the week 5 

quiz and test are not on 

Monday) 

 

Reading Quiz: 

"Elephants: Giant Mammals” 

https://bit.ly/3SbAS7N 

 

Spelling Test 

grandfather, grandmother, 

father, mother, aunt, uncle, 

cousin, sister, brother,  

Eid Al Fitr 

 

mailto:Elizabeth.Nash@ese.gov.ae
https://bit.ly/3BsrqHN
http://www.socrative.com/
https://bit.ly/3Ux2YfX
https://bit.ly/3LAZXqJ
https://bit.ly/3xLWUX1
https://bit.ly/3SbAS7N
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Ms. Kaypris = 4B, 4C, 4D 

kaypris.evans@ese.gov.ae 

 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Tuesday  :اليوم 

From: 12:20 pm :من 

To: 01:05 pm  :إلى 
 

Unit 2: Families and Memories 
 

• Listening: Listen to a poem and 

identify rhyming words 
 

• Reading: Read about Eid Al Fitr 

traditions from around the world. 
 

• Speaking: Talk about and name 

family members 
 

• Writing: Write about his/her Eid 

AL Fitr celebrations. 
 

• Grammar: Present Continuous 

Verbs-What are the people doing? 

They are eating breakfast. 

• Activity Book pages 11-13 

• MyOn Reading Activity 

• Review Spelling Words (Check 

LMS for spelling activities) 

• Complete Book project (Check 

Class Dojo for details) 

*Spelling Quiz * 

Thursday, 29 September 

 

Spelling Words: 

grandfather, grandmother, 

aunt, uncle, sister, brother, 

cousin, buy, clothes,  

breakfast 

Music    التربية الموسيقية
 

bechir.gharbi@ese.gov.ae المعلم بشير   

 قيم النوتة الموسيقية: 

 )الجزء الثاني(ليّات الحسابيّة. ـمـالع
  

 التربية الصحية والبدنية

Physical & Health Education 

 

 المعلمة رباب 
 

Rabeb.Garraz@ese.gov.ae 

 

 

GAMES FOR FUN: TO DEVELOP 
RUNNING 

 

• L1: Describe key words linked to 

the game 

• L2: Explain how to play the game 

• L3: Demonstrate resilience in a 

variety of situations 

• L4: Demonstrate knowledge and 

understanding of the game 

  

mailto:kaypris.evans@ese.gov.ae
mailto:bechir.gharbi@ese.gov.ae
mailto:Rabeb.Garraz@ese.gov.ae
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Virtual Art  فنون بصرية 

 samah.jerbi@ese.gov.aeالمعلمة سماح 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Friday  :اليوم 

From: 9 am :من 

To: 10 am  :إلى 
 

 الوحدة األولى: 

 

 صور وكوالج   عنوان الدرس:

 

   هداف الدرس: أ

لوحات بأسلوب الكوالج التشكيلي    جانتا •
 والرقمي 

 استخدام خامات متنوعة من البيئة المحيطة.  •

 

   المهارات: 

 التشكيلية والتكنولوجيا الرقمية. الدمج بين الفنون 

جابة عن أسئلة الكتاب  اإل +  أنشطة تفاعلية

 ملي للدرس ـالتطبيق الع+ المدرسي  

   مادة الفن: أدوات جلب 

لوان  األ -  Sketchbookالدفتر 
 لوان الخشبية األ  - المائية 

 

CCDI 
واالبتكار  المحوسب اإلبداعي التصميم  

 4A الحوسني نورة المعلمة

kr.alhosani@ese.gov.ae-noura 
0504911666 

 

 للمادة  الواتساب  لمجموعة  تنضم لم حال في

 لالنضمام هنا انقر :لها االنضمام أرجو

 

Office Hour المكتبية الساعة  
Day: Friday-اليوم  الجمعة: 

From: 11:00  من: 

To: 12:00 إلى: 

 

 لالجتماع  لإلنضمام هنا انقر: االفتراضي المكتب رابط

 

Week 5 (Unit 2): 

 

 Lesson 1 (Algorithms): 
▪ Create an algorithm to complete a 

specific task. 
▪ Modify an existing 

algorithm/program to enhance/fix 
a program or a process. 

 
 Lesson 2 (Programming): 
▪ Create computer programs to 

perform various tasks.  
▪ Interpret how humans combine 

multiple inputs in order to 
understand communication. 

 
 Lesson 3 (Artificial 

Intelligence (AI)): 
▪ Describe how Al and machine 

learning algorithms can exhibit 
biases. 

▪ Describe ways that Al systems can 
be designed to maintain diversity, 
inclusion and ethics. 

  

mailto:samah.jerbi@ese.gov.ae
mailto:noura-kr.alhosani@ese.gov.ae
https://chat.whatsapp.com/FbpjtmBHee34DjLLmH3RNA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YWNmMjA0NTctMjBiZi00MTM3LThhZWEtOGQxODAxNWZiNTMw@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2269813918-a348-424f-8168-4b246e86245c%22,%22Oid%22:%224e115e4a-ad48-4bd6-91d2-4bbff9c2a2cb%22%7D
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CCDI 
واالبتكار  المحوسب اإلبداعي التصميم  

4B, 4C, 4D 

 Hana@ese.gov.ae هناء المعلمة
 

Office Hour المكتبية  الساعة  

Day: 
Tuesday 

Period 6 
 :اليوم

From: 12:20 am من: 

To: 01:05 pm إلى:  

Unit 2 ‘Algorithms and Programming’. 

 

Create computer programs to perform various 

tasks.  

Interpret how humans combine multiple inputs in 
order to understand communication 

 

• Activity 10 p38. 

• Activity 11 p39. 

• Activity 12 p40. 

• Solving LMS Activity. 

✓ Check point 1, 
All students should 

solve checkpoint 1 in 

LMS 
✓ Send your kid Labtop 

OR Tablet 

✓ Be sure that you open 

LMS for your kid 

Mandarin  البرنامج الصيني 

Ms. Liu 

Liu.Zhongjie@ese.gov.ae 

• New words: 圆形，长方形，正方

形，三角形 

• Review words and sentences of 

school supplies and kitchen items 

• China’s National Day 

• Make a craft or video for 
China’s National Day 

Unit Test 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Will be celebrated on Sep 30th 

ة  ـــاء بالمناسبــــفــتـــيتم االحــس  

  2022 سبتمبر 30في 

mailto:Hana@ese.gov.ae
mailto:Liu.Zhongjie@ese.gov.ae
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 ،، وبعد طيبة تحية .. الكرام األمور  أولياء السادة
 

 ـــــــــــانط
 
 األكاديمي مستوي ـال رفع و التعليمية األهداف بتحقيق االهتمام على مدرس يـال للتعليم اإلمارات مؤسسة حرص من القا

 برنامج تنفيذ ( 2) مدرسيةـال العمليات قطاع سري ، 2022/2023 الدراس ي العام خالل التعليمي الفاقد تعويض و للطلبة

 الثاني الصف وحتى الخامس الصف من )للطلبة الثالثة والحلقة الثانية الحلقة بةـلــلط األساسية موادـال في األكاديمي الدعم

 الفترة في حضوريـا سيكون  البرنامج في الطلبة دوام أن العلم مع (األولى الحلقة من والرابع الثالث) الصفين إلى باإلضافة (عشر

 أسابيع ستة خالل تعليمية جلسة (12) بواقع وذلك ، األكاديمي العام نهاية حتى وسيستمر ، محددة آليات وفق مسائيةـال

 التالي: النحو على هي ستكون  الدراسية الـمواد على الـمستحقة والرسوم ، دراس ي فصل كلل دراسية
 

 عشر(: الثاني وحتى التاسع من )الصفوف الثالثة الحلقة

 الطالب اختيار بشرط (أحياء – فيزياء – كيمياء) مجانية العلوم مواد من واحدة مادة والعاشر: التاسع الصفين-

 (.اإلنجليزية اللغة – العربية اللغة – الرياضيات) مواد من مدفوعة مادة

 أحياء – فيزياء – كيميا) مواد من مدفوعة مادة الطالب اختيار بشرط مجانية الرياضيات مادة :12و 11 الصفين-

 (.عربية لغة – إنجليزية لغة –
 

 الثامن(: وحتى الخامس من )الصفوف ةنيالثا الحلقة

 (.اإلنجليزية اللغة – العربية اللغة – الرياضيات) مواد من مدفوعة مادة الطالب اختيار بشرط مجانية العلوم مادة-
 

 فقط(: والرابع الثالث )الصفين األولى الحلقة

 اللغة – العربية اللغة – الرياضيات) مواد من مدفوعة مادة الطالب اختيار بشرط مجانية العلوم مادة-

  (.اإلنجليزية
 

  التالي: التسجيل رابط عبر (( 2022 سبتمبر 30 الـموافق الجمعة أقصاه موعد في وذلك )) اآلن بالتسجيل سارعوا

https://forms.office.com/r/2v3TjvEmgu 
 

 مادة. لكل درهم( 600) هي الـمدفوعة الـمواد على الـمستحقة الرسوم مالحظة:
 

 الطلبة ألبنائنا التعليمية العملية مسيرة دعم على حرصكم لكم شاكرين

 مشتركة - ياس مدرسة

 

 

 اسيــــــة ـــــــــــــمدرس

 ةــــــــــــــتركــمش

 بيـــأبوظ

 مركزـللمزيد من االستفسار يرجى التواصل مع مديرة ال

  8809 441 056 ل الجنيبيـــــــــتاذة/ أمـــــــأس

amal.aljanaiby@ese.gov.ae 

https://forms.office.com/r/2v3TjvEmgu
mailto:amal.aljanaiby@ese.gov.ae

