
Vision: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century
skills, seeking excellence through supreme educational system.

Mission: At APS we believe that all individuals can fulfil their potential in an inclusive and
safe environment in which each student is valued and encouraged. Through diversity of
instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive,
and adaptive to global citizenship.

الرؤیة: المساھمة في بناء جیل واع متمیز خلقاً وعلماً،وطني االنتماء عالمي التفكیر.

آمنةبیئةفيإمكاناتھمتحقیقعلىقادروناألفرادجمیعبأننؤمنالشروقمدرسةفينحنِرَساَلُتَنـــا:
التدریساستراتیجیاتفيالتنوعخاللومنوتشجعھ.الطالبقیمةتقدرالطلبة،فئاتلجمیعودامجة
متطلباتمعویتكیفونیتقبلونومنتجین،مسؤولینأفراًدالیصبحواالطلبةتحفیزنستطیعالتعلم،وتفرید

المواطنة العالمیة.

Weekly–االسبوعیةالخطة Plan

To:23.09.2021–إلىFrom:19.09.2021–منWeek:4–االسبوع4–الرابع:Grade–الصف

تاریخ تسلیم الواجبات المدرسیةالواجبات المدرسیةالمحتوى الذي سیتم تغطیتھ خالل ھذا االسبوعالمادة الدراسیةم
No.SubjectContent to be coveredHomework’sSubmission Date

اللغة العربیة.1
Language Arabic

الوحدة األولى : حیاة جدیدة

یستمع،بالديفيالشتاءأحلىمااستماع:
التياألسئلةعنویجیبالنصإلىالطالب

تسبق النص والتي تلحق بھ .

(وصفوصفينصكتابةالكتابة:
للصفاتمنتبًھاوصفًیانًصاشخصیة)یكتب

وسببرأیھمبیًناللشخصیةوالداخلیةالخارجیة
اختیاره للشخصیة.

باالنقراضمھددةحیواناتمعلوماتي:نص
یتعرف معاني المفردات والتراكیب للنص.

عاطفنصتطبیقاتحل2021-9-19األحد:
والعصافیر.( تعلم ذاتي)

الوصفيللنصأولىكتابة2021-9-20:االثنین

توجھھالذيالواجبكتابة2021-9-22:األربعاء
المعلمة .

2021-9-23الخمیس:

الدراسات اإلسالمیة.2
Islamic Studies

حفظ السورةسورة العادیات

اللغة االنجلیزیة.3
English Language

Unit :1 Working together  lesson 7-10
Course book /Activity book

Journal writing
Journal reading

Thursday 23.Sep.2021
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Writing on Wednesday
Skills Reading /Writing /Listening/
Speaking

Read aloud

الریاضیات.4
Mathematics

طرح-الكلیةاألعدادجمع-والفروقالمجامیعتقدیر
األعداد الكلیة - الطرح مع وجود أصفار

أولیاء األمور الكرام
التالیةالدروسفي)كتابياختبار(تنفیذسیتم

:
القیمة المكانیة
مقارنة األعداد
ترتیب األعداد

إستخدام القیمة المكانیھ في التقریب
في22/9/2021الموافقاألربعاءیوموذلك

تمام الساعة السابعة مساء
_

23/9/2021الموافقالخمیستدریبات على كالس رووم

العلوم.5
Science

تتمة درس الخالیا : ( مستویات التنظیم في الكائن الحي )
درس تصنیف الكائنات الحیة

البادلترابطعلىالمرسلةالعملأوراقحل
الخاص لكل شعبة

)الجھاز-العضو-الدرس(النسیجمفرداتكتابة
مع التعریف على الدفتر وارفاقھا على رابط البادلت

بشكلالواجباتدرجاترصدسیتممالحظة:
أسبوعي

یرجى إحضار دفتر لمادة العلوم .

الدراسات االجتماعیة.6
Social Studies

حل األنشطة في البوربوینتسلسلة سالمة (اإلمارات في ظل االتحاد )

التربیة األخالقیة.7
Moral Education

حل األنشطة في البوربوینتسلسلة سالمة ( نحن مسؤولون )
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التصمیم والتكنولوجیا.8
Design & Technology

Identify solution to basics hardware and
software problems

Activites 7,6thursday 23/9/2021

اإلرشاد النفسي.9
Counselling

مالحظات إضافیة.10
Additional remarks
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