Yas School
Common Cycle
Academic Year:2022-2023

مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2023-2022 العام 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

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECTالـمـادة

Math الرياضيات

Ms .Tasneem 4A,4B
Tasneem.Kaloo@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Tuesday
Day:
اليوم:
8:00 am
From:
من:
8:45 am
To:
إلى:

Week 11

Unit 6: Multiplication Strategies with
Multi-Digit Numbers
•
•
•

U6L1: Multiply by Multiples of 10,
100 or 1,000
U6L2: Estimate Products
U6L3: Use the Distributive Property
to Multiply

November 7-11
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية
Student Practice Book
Grade 4A
♦ U6L1: Pg 47-48
♦ U6L2: Pg 49-50
♦ U6L3: Pg 51-52
♦ MAPS Practice
https://www.khanacademy.org/j
oin/WGBD4NEK
Grade 4B
https://www.khanacademy.org/j
oin/HYR9YBVS

Assessment االمتحانات

MAPS Exam:
4B Monday 7 Nov 2022
4A Wednesday 9 Nov 2022

Join the class.
Click on Assignments
to begin practice.

Math الرياضيات

Ms .Ginimol (4C)
Ginimol.Kutty@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
8:00
am
From:
:من
8:45 am
To:
:إلى

Unit 6: Multiplication Strategies with
Multi-Digit Numbers
•
•
•

U6L1: Multiply by Multiples of 10,
100 or 1,000
U6L2: Estimate Products
U6L3: Use the Distributive Property
to Multiply
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Student Practice Book (Unit 6)
• Lessons 1 to 3
MAP PRACTICE
https://www.khanacademy.org/joi
n/6UD9YBQ3

MAPS Exam:
Wednesday 9 November 2022

Ms. Ebtehal (4D)
ebtehal.alademi@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Monday
Day:
:اليوم
8:00 am
From:
:من
8:45 am
To:
:إلى

Unit 6: Multiplication Strategies with
Multi-Digit Numbers
•
•
•

U6L4 – Multiply 2-Digit by 1-Digit
Factors
U6L5 – Multiply Multi-Digit by 1-Digit
Factors
U6L6 – Multiply Two Multiples of 10

Practice on multiplication fact 8
Map Practice on LMS
https://www.khanacademy.org/joi
n/ABM6B2G5

MAPS Exam:
Monday 7 November 2022

Test

Science العلوم

Ms. Janie
Janie.ross@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Tuesday
Day:
:اليوم
Period 6
From: 12:25 pm
:من
13:00 pm
To:
:إلى

Unit 1: Forces and Motion
Describe the cause-and-effect
relationship between forces and motion
(gravity)
Students will identify the 2 types of
energy:
• Stored-potential energy
• Moving- Kinetic energy

Grade 4A & 4D:
Tuesday 8 November
Student Practice Book
Page 21, 22, 23
Review: Class dojo and LMS

Grade 4C & 4A:
Thursday 10 November
Revision: LMS and Class Dojo
Practical activities:
1. Gravity - apples,
2. Measuring mass and
weight,
3. Jump on the moon.
4. Speed (Balls)

التربية الوطنية
والأخلاقية

Civic Education

4A & 4Bالمعلمة عائشة الكعبي
Ayesha.alkaabi@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
:اليوم
الاثنــــين
8:00 am
From:
:من
9:00
am
To:
:إلى

 الخصائص الطبيعية والبشرية لدولة اإلمارات:درس

التربية الوطنية
والأخلاقية

Civic Education

4C & 4D المعلمة سلوى
salwa-am.alali@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
:اليوم
الجمعة
From: 11:30 am
:من
12:15 pm
To:
:إلى

 الخصائص الطبيعية والبشرية لدولة اإلمارات:درس
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116 واجب ص

مشروع عن اليوم الوطني او عن درس الخريطة

Unit 4: Look Again
•

English
اللغة اإلنجليزية

Ms. Kaypris
4A, 4B, 4C, 4D
kaypris.evans@ese.gov.ae

•

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
:اليوم
Tuesday
From: 12:20 pm
:من
01:05
pm
To:
:إلى

•
•

Listening: Listen and understand the
overall meaning of a folktale “The
Boy and the Wolf”.
Speaking: Ask and answer questions
about the text with a partner.
Writing: Write sentences using
correct punctuation.
Reading: Read to identify details in
order to compare objects.

♦
♦
♦

Activity Book pages 29-32
MyOn Reading Activity
Review Spelling Words
(Check LMS for activities)

Spelling Words:
square, circle, triangle,
rectangle, cube, sides, corner
impossible, down, pretend
*Spelling Quiz*
4A- Wednesday, 9 November
4B/4D-Thursday, 10 November

4C- Friday, 11 November

Grammar: Verbs (is, am, are), (have, has)

Mandarin البرنامج الصيني
Ms. Liu

•

New Words：唱歌 Sing 跳舞 Dance 玩

•

游戏 Play 上课 Have Class 踢足球 Play
Footable
Sentences：你在做什么？What are
you doing?
我在上课。I’m having class.

•

Character: 在

Liu.Zhongjie@ese.gov.ae

♦

Make a video saying “你们
在做什么？我们在上课。
”

:الوحدة األولى
Virtual Art فنون بصرية
samah.jerbi@ese.gov.ae المعلمة سماح
Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
اليوم:
9 am
From:
من:
10
am
To:
إلى:

: صناعة القناع:عنوان الدرس
"♦ "القناع االفريقي
)♦ (اللقاء الثالث من الدرس
:أهداف الدرس
.♦ إنتاج لوحات بأسلوب الفن التشكيلي
.♦ استخدام خامات متنوعة من البيئة المحيطة
 تنفيذ أساليب متنوعة للتلوين والدمج بين:المهارات
.الفنون التشكيلية والتكنولوجيا الرقمية

Page 3 of 8

Finish the assignments on LMS

:جـلب أدوات مادة الفـن

 اإلجابة عن أسئلة+ أنشطة تفاعلية
 التطبيق العـملي+ الكتاب المدرسي
.للدرس
.تسليم الواجب

♦

♦

التربية الصحية والبدنية
Physical & Health Education

UNIT 2 ATHLETICS

المعلمة رباب

PERFORM A RELAY RACE WITH
CORRECT TECHNIQUE

Rabeb.Garraz@ese.gov.ae

Music التربية الموسيقية
bechir.gharbi@ese.gov.ae المعلم بشير

COMPLETE TASKS ON LMS

.درس آلة البيانو
Note: Deadline of
Checkpoint 3 extended.
Checkpoint 3 (Part A and B) on
LMS before the due date 1111-2022.

Week 11:
CCDI
التصميم اإلبداعي المحوسب واالبتكار
4A المعلمة نورة الحوسني
noura-kr.alhosani@ese.gov.ae
0504911666

في حال لم تنضم لمجموعة الواتساب للمادة
 انقر هنا لالنضمام:أرجو االنضمام لها
Office Hour الساعة المكتبية
Day:
Friday-الجمعة
:اليوم
11:00
From:
:من
To:

12:00

:إلى

 Lesson 1 (Practical on
Scratch)
▪ Create special programming
to play the national anthem
and raise the flag on Scratch
software.
 Lesson 2 (Verbal Discussion
About the Final project
(Improve)):
▪ what went well?
▪ Even better if..............

 انقر هنا لإلنضمام لالجتماع:رابط المكتب االفتراضي

✓ Complete and submit
Checkpoint 3 (Part A and
Part B).

 Students must do it
before the due date,
11-11-2022.
 , or it will be counted
as Zero for the student
who did not submit it.
 Part A:
▪ Click here to get the
project guidelines
▪ https://www.youtube.c
om/watch?v=s_93vSN
NUmY

 Part B:
▪ LMS Quiz
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Week 11:

Solve activity book page 96-97
Note: Deadline to submit
Under Water See-checkpoint 3
Project 10-11-2022

Solve activity book
page 96-97

Lesson 2 (Verbal
Discussion About the
Final project (Improve)):
?what went well
Even better if..........

•
•
•

•
•

إمالء مسابقة كتابة المفردات
الجـديدة ( ورقة العمل )

•
•
•

الوحدة الثالثة  :بطوالت خالدة
درس  :شهيد اإلمارات األول
يفسر المفردات الجديدة مستعينا ً
بسياقها ويوظفها في جمل جديدة
يقرأ النصوص بطالقة قراءة جهرية
مراعيا ً التنغيم والضبط السليم .
يحدد الفكرة الرئيسة والمغزى .
يستخدم استراتيجية التنبؤ
واالستدالل على أحداث القصة .

بقرآن الكريم سورة ( البلد )
•

االستعداد لالختبار .

•
•
•

يحفظ سورة البلد .
يتلو سورة البلد تالوة صحيحة .
يفسر المعنى اإلجمالي لسورة البلد
 ،ومعاني مفرداتها .
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المعلمة عال 4A & 4B
Olla.Ezeldin@ese.gov.ae

الساعة المكتبية Office Hour

التربية اإلسالمية

يوم الجمعة  :اختبار الوحدة الثانية :
القرآن الكريم (سورة الغاشية)
 الحديث الشريف( لم يكنالرسول فاحشا ً وال متفحشا ً)
 السيرة النبوية ( معاملةالرسول للنساء)

الساعة المكتبية Office Hour
Tuesday
Day:
:اليوم
Period 6
From: 12:20 am
:من
01:05 pm
To:
:إلى

اللغة العـربية

كتاب النشاط صفحة 78 ، 76
و االستعداد لالختبار

•

▪

:اليوم

الخميس
الحصة
السادسة

Day:

:من
:إلى

12:20 pm
01:05 pm

From:
To:

Arabic & Islamic
اللغة العربية والتربية اإلسالمية

• يوم األربعاء  :اختبار الفهم
القرائي الثاني.
ـ يحـلل عـناصر القصة  ،يحدد التفاصيل
وأحداث القصة  ،يحدد المغزى من النص
 ،يحدد المبتدأ والخبر  ،يميز ويكتب
األلف اللينة بطريقة صحيحة .
•

Lesson 1 (Practical on
)Maker Empire
Demonstrate features ME
software by drawing
Emirati Traditional Outfit
using Shaper.

•

CCDI
التصميم اإلبداعي المحوسب واالبتكار
4B, 4C, 4D
المعلمة هناء Hana@ese.gov.ae

الخميس
(فقرة اإلمالء -حفظ اإلمالء بالحركات):

المجموعة الصفراء:
من بداية الفقرة الى كلمة السرور.

اللغة العـربية

حل كتاب النشاط 87 _85

الوحدة الثالثة  :بطوالت خالدة
النص المعلوماتي  :صفحات من تاريخ
جزيرة طنب الكبرى
 يوظف المفردات الجديدة فيت و جمل ٍ مفيدة تفسر
سياقا ٍ
معناها.
 يقرأ الكلمات المألوفة بال تشكيل. يقرأ النصوص بطالقة قراءةجهرية مراعيا التنغيم والضبط
السليم .

المعلمة عائشة الحمادي4C & 4D
Ayesha-aj.alhammadi@ese.gov.ae

الساعة المكتبية Office Hour
:اليوم
:من
:إلى

المجموعة الخضراء:
من بداية الفقرة إلى كلمة الناضرة .
المجموعة الزرقاء:
الفقرة كاملة.
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التربية اإلسالمية

يوم الجمعة :
تسميع سورة البلد
من اآلية  1إلى اآلية 10

الوحدة الثالثة  :بطوالت خالدة
القرآن الكريم :سورة البلد
 يحفظ سورة البلد. يتلو سورة البلد تالوة صحيحة. يفسر المعنى اإلجمالي لسورةالبلد  ،ومعاني مفرداتها.

الأربعاء

11:30 am
12:15 pm

Day:
From:
To:

Arabic & Islamic
اللغة العربية والتربية اإلسالمية

(في العُ ْطلَ ِة الصيفي ِة) قَضَى أّخي ِع ْندَ
ْف ا ْلماضي ،في إحْ دى
صَديق ِه ُ
ع ْطلَةَ الصي ِ
َ
َغير ِة التي تَواف َرتْ فيها ُك ُّل
القُرى الص َ
رورَ ،وقَ ْد أ َ ْخبرني َك ْم تَسلّى
ب ال ُّ
أَسْبا ِ
س ِ
َ
َ
واست ْمتع بِإقا َمتِ ِه فيها .
َ
ج بَ ْعدَ الفجْ ِر  ،لِيت َمشى تحْ تَ
كانَ ي َْخ ُر ُ
اض َر ِة،
ْجار البا ِ
سقَةَِ ،وبَينَ ا ْلحُقو ِل النّ ِ
األَش ِ
ت الندى  ،ثم يَذ َهب
ويُ َم ِت ّ َع ناظِ َر ْي ِه ِبقَطرا ِ
َ
الربا القريب ِة
قُبَ ْي َل الضُّحى إلى إحْ دى ُّ
هار الزكي.
ش َ
ست َ ْن ِ
ليَ ْ
ق شَذا األ َ ْز ِ

Page 7 of 8

Yas School, Common Cycle
مدرس ـ ـة ي ـ ـ ـ ـاس /مش ـتركـ ـ ـ ـة
أبوظ ـبي Abu Dhabi

دولة اإلمارات العربية الـمتحدة

األربعاء الـموافق  26أكتوبر2022
السادة أولياء األمور الكرام
تتقدم إدارة مدرسة ياس إليكم بالشكر والتقديرلجهودكم املخلصة وتعاونكم الدائم معنا في دعم العملية التعليمية ألبنائنا الطلبة  ،ونرجو أن
تصلكم هذه الرسالة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية.
هذا ونحيطكم علما بأن طـلبة الحلقة األولى والثانية والثالثة (من الصف الثالث وحتى الصف الحادي عشر) سيشاركون في الدورة الثانية من
اختبار قياس التقدم األكاديمي ) (MAPوهو تقييم دولي تكويني سيتم تنفيذه بواسطة مؤسسة اإلمارات للتعليم الـمدرس ي ).(ESE
والهدف من هذا االختبار هو تزويد الطـلبة و أولياء أمورهم وأعضاء الهيئة التدريسية ببيانات تكوينية وشخصية تحدد مجاالت معينة للنمو
لدى الطـلبة في مادة الرياضيات.
سيخضع طــلبة مدرسة ياس في الصفوف من الثالث وحتى الصف الحادي عشرلالمتحان على مدى ثالث فترات زمنية منفصلة على مدار العام
الدراس ي ( 2023-2022في كل من شهرنوفمبر ،وشهرينايروشهرمايو) .وال يتط ـلب أداء هذا االختبارإلعداد مسبق أو مراجعات  ،حيث أنها
ستقيس املهارات التراكمية لدى الطلبة في مادة الرياضيات .وسيتم تنفيذ االختبار خالل الفصل الدراس ي األول وفق البرنامج الزمني التالي:
•

االثنين املوافق  7نوفمبر : 2022الصف الثالث والرابع ()4D, 4B

•

األربعاء املوافق  9نوفمبر :2022الصف الرابع ()4A, 4C

•

الثالثاء املوافق  8نوفمبر  :2022الصفوف من الـ 5وحتى الـ11

•

األربعاء املوافق  9نوفمبر :2022االختبارالتعويض ي للمتغيبين بعذر مبرر

ستقوم إدارة املدرسة والهيئة التدريسية بتعريف الطــلبة بأدوات االختبار ومتط ـ ـلباته (الحاسوب) والبروتوكوالت الخاصة بأداء هذا االختبار
عبراإلنترنت خالل اليوم الدراس ي وأثناء حصة مادة الرياضيات .كما سيقوم معلمو مادة الرياضيات بإعداد الطلبة لالختبار في الحصص
الدراسية التي تسبق االختبار بتنفيذ الـمراجعات الشاملة  ،وسيقومون كذلك بتزويد الطلبة بمذكرات للتدرب على أسئلة االختبار في املنزل.
ً
حضوريا في الـمبنى الـمدرس ي في اليوم املحدد لفصلهم  ،وعليه نرجو عدم تغيب الطلبة عن املدرسة
يتطـ ــلب إجراء جميع الطــلبة هذا االختبار
وحرصهم على الحضور ،وضرورة إحضار جميع طلبة الحلقة الثانية والثالثة أجهزة الحواسيب الشخصية املحمولة الخاصة بهم مع مراعاة
شحن الجهاز بالكامل  ،في حين سيتم اختبار طلبة الصفين الثالث والرابع في مختبرات الحاسوب املتوفرة في املدرسة.
من الضروري مشاركة جميع الط ــلبة في هذا االختبار وعدم تخلفهم وتغيبهم عن أداء االختبار ،حيث سيوفرلنا االختبار البيانات الدقيقة
لقدراتهم الرياضية ومهاراتهم الحسابية في مجاالت متنوعة في مادة الرياضيات ،كما ُ
سيعين الـمعلمين على تقديم استراتيجيات تدعم الط ــلبة
وتسهم في تحسين مستوياتهم في مادة الرياضيات.
نقدرجهودكم املخلصة املبذولة في دعم عمليتي التعليم والتعلم في مدرسة ياس
مع خالص الشكروالتقدير /إدارة مدرسة ياس (مشتركة)
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26 October 2022
Dear Parents,
The Yas School administration and staff extends warm regards to
you and your family and do hope you are staying safe.
We are writing to inform you about your child(s) involvement in the
next round of the Measure of Academic Progress (MAP) Exam,
which is a formative international assessment that will be
implemented by the Emirates School Establishment (ESE).
The purpose of the MAP exam is to provide students and teachers
with a longitudinal formative and personalized data that will
identify specific areas for growth in mathematics. YAS students in
Grades 3 to Grade 11 will sit for the next phase of the exam as
below:
• Grade 3 students: Monday 7 November
• Grade 4 students: Wednesday 9 November
• Grade 5 to 11: Tuesday 8 November
• Resist (Excused Absence only): 9-10 November
Yas school staff will familiarize students with testing equipment
(computer) and protocols, and administer the online exam to
students during the school day. Maths Teachers will share with you
revision for the exam. Please encourage your child to practice at
home.
All students will be required to attend school on the specific day
that is assigned to their class and make sure that they have their
laptop devices with them and fully charged as it is an online exam. It
is imperative that all students sit for the exam, as it will provide
them with knowledge regarding their mathematical abilities and
allow teachers to provide strategies for each child’s improvement.
We are much appreciative of your efforts in supporting teaching
and learning at Yas School.
Warm Regards,
Yas School Administration

