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English 
Reading: Students will learn about the elements of a 

play – A Surprise Reunion (Journeys Page 768) and 

will focus on the theme of the play.  

Grammar: Students will continue learning the 

Mechanics of Writing and Abbreviations. 

Writing: Choose a type of transportation (car, bike, 

plane etc.) and explain why it is beneficial for people 

who use it. 

• Do the assigned task in Raz Kids. 

Mathematics 
Chapter 11: Geometry and Volume. 

L 11.1 (Polygons) 

Learning Outcomes: Students will also be able to 

Identify and classify Polygons. 

All Chapter revision: 

Chapter 9, Chapter 10 and Chapter 11 

Please Note: Students must bring chapter 11 books 

with them to School. 

Science 
Unit 13: Matter 

Lesson 6: Atoms, Elements and Molecules 

Learning Outcomes: Students will be able to (1) 

Define what is an atom and explain the atomic 

theory with drawings (2) Compare between atoms 

and elements and give some examples of elements 

from the periodic table (3) Identify that a molecule 

is made up of different elements and give examples 

of some molecules. 

Home Learning : MAP Practice 

practice.mapnwea.org   Username = grow 

                                            Password = grow 

ICT 
Create 3D shape by using Blender 

Arabic 
 النحو : أحوال خبر إن و أخواتها

 األهداف 

 أن يتعرف المتعلم أحوال خبر إن و أخواتها  •

 أن يميز المتعلم بين أحوال خبر إن و أخواتها •

 اإلمالء : همزة المد
 األهداف 

 المتضمنة همزة المد كتابة صحيحة أن يكتب المتعلم الكلمات  •

أن يكتب المتعلم كلمات بصرية تحتوي على همزة المد بواقع عشر   •

 كلمات 
: سيكتب المتعلم مقاال عن القراءة الكتابة   

: حل أنشطة قصة الخوف يأتي من الداخل من منصة ألف المهمة األسبوعية  

Islamic 
 درس صالة الجمعة وصالة العيدين 

 األهداف: 

 يبين المتعلم أحكام صالة الجمعة وصالة العيدينأن  •

 أن يوضح المتعلم فضل يوم الجمعة والعيدين •

 أن يحدد المتعلم الفرق بين صالة الجمعة وصالة العيدين •

 أن يستنبط المتعلم آثار صالة الجمعة وصالة العيدين على الفرد والمجتمع 

Social Studies 
 تكملة درس النبات الطبيعي في بالدي 

  ألهداف:ا

ن يستنتج المتعلم أنواع النباتات الطبيعية في دولة اإلمارات العربية  أ •

 المتحدة   

أن يقدم المتعلم أمثلة على النباتات المعمرة والحولية في دولة اإلمارات  

                 العربية المتحدة

 

Dates, Events and Reminders 

• Please pack a healthy snack/lunch for your child each day, including fruit and vegetables. 

• Students are expected to wear school uniform at all times and follow the school bag policy. 
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