AL AIN JUNIORS SCHOOL

Arabic Holiday Assignment

UAE Goes Outer Space
Grade 1 to 6
Grade

Subject

1

Advance - Arabic

1

2

General - Arabic

Advance - Arabic

Picture

The assignment

تتبع مراحل رسم الصاروخ حتى تصل إلى الشكل النهائي له ثم قم
.بتلوينه وكتابة اسم أول رائد فضاء إماراتي
Follow the stages of drawing the rocket until you
reach to the final shape, then color it and write
the name of the first Emirati astronaut.
Trace the drawing to form a rocket, color it and
write the complete name of the first Emirati
astronaut.
تتبع مراحل رسم الصاروخ حتى تصل إلى الشكل النهائي له ثم قم
.بتلوينه وكتابة اسم أول رائد فضاء إماراتي
Follow the stages of drawing the rocket
until you reach to the final shape, then
color it and write the name of the first
Emirati astronaut.
Trace the drawing to form a rocket, color it and write
the complete name of the first Emirati astronaut.
عبر عن الصورة التي أمامك بجملتين من إنشائك واصفا رؤية
اإلمارات للتطلع إلى الفضاء ( مسبار األمل ) ثم إرفق صورة مبينة
.لما كتبته
Type two sentences about the UAE vision
into space ( Emirates Mars Mission ) then
attach a picture about what you have
written.
Create two (2) sentences about the UAE vision into
space ( Emirates Mars Mission), search and attach a
picture about it.
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2

General - Arabic

أعد رسم الصورة التي أمامك ثم اذكر ثالثة أشياء موجودة بها
Redraw the picture in front of you, then name three
things in it.
Make your own design about the given picture and
describe it.

3

Advance - Arabic

عبر عن الصورة التي أمامك بفقرة قصيرة ال تقل عن ثالثة أسطر
واصفا رؤية اإلمارات للتطلع إلى الفضاء ( مسبار األمل ) ثم ارفق
.صورة مبينة لما كتبته
Type a paragraph (not less than 3 sentences)
describing (Emirates Mars Mission)
, then attach a picture of what you wrote.

3

General - Arabic

Create a paragraph ( not less than 3 sentences) about
(Emirates Mars Mission), then search and attach
a picture about it.
عبر عن الصورة التي أمامك بجملتين من إنشائك واصفا رؤية
اإلمارات للتطلع إلى الفضاء ( مسبار األمل ) ثم ارفق صورة مبينة لما
.كتبته
Type two sentences about the UAE vision
into space ( Emirates Mars Mission ) then
attach a picture about what you have
written.
Create two (2) sentences about
(Emirates Mars Mission), then search and attach
a picture about it.

4

Advance - Arabic

عبر عن الصورة التي أمامك بفقرة قصيرة (من ثالثة إلى أربعة
أسطر )واصفا رؤية اإلمارات للتطلع إلى الفضاء ( مسبار األمل ) ثم
.ارفق صورة مبينة لما كتبته
Type a paragraph ( 3 to 4 sentences )
describing (Emirates Mars Mission)
, then attach a picture of what you wrote
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4

General - Arabic

Create a paragraph ( 3 to 4 sentences) about
(Emirates Mars Mission), then search and attach
a picture about it.
عبر عن الصورة التي أمامك بثالثة جمل من إنشائك واصفا رؤية
اإلمارات للتطلع إلى الفضاء ( مسبار األمل ) ثم ارفق صورة مبينة لما
.كتبته
Type Three sentences about the UAE vision
into space ( Emirates Mars Mission ) then
attach a picture about what you have
written.
Create a paragraph ( 3 to 4 sentences) about
(Emirates Mars Mission), then search and attach
a picture about it.

5

Advance - Arabic

بعد انطالق مسبار األمل اإلماراتي إلى المريخ تخيل نفسك على
2025 كوكب المريخ عام
– كيف ستكون مصادر الحياة ( الطعام – الشراب – المسكن
 كلمة80  فيما ال يقل عن.التواصل االجتماعي بين أفراد المجتمع
Critical thinking and analysis:
Imagine that you are in Mars in 2025 .how
the life going ( the food and drinks –
communication – social life )
in not less than 80 words.

5

General - Arabic

Critical thinking and Analysis:
Create a paragraph ( not less than 80 words).
Imagine life on Mars in 2025.
( food, drinks , communication and social life)
عبر عن الصورة التي أمامك بثالثة جمل من إنشائك واصفا رؤية
اإلمارات للتطلع إلى الفضاء ( مسبار األمل ) ثم ارفق صورة مبينة لما
.كتبته
Type Three sentences about the UAE vision
into space ( Emirates Mars Mission ) then
attach a picture about what you have
written.
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Create 3 sentences about
(Emirates Mars Mission), then search and attach
a picture about it.
6

Advance - Arabic

عمل عرض تقديمي ( بور بوينت ) عن رؤية اإلمارات إلكتشاف
المريخ (مسبار األمل اإلماراتي ) ثم تخيل نفسك على كوكب
 كيف ستكون مصادر الحياة ( الطعام والشراب2025 المريخ عام
– المسكن – التواصل االجتماعي ) مع إرفاق صور و إدراج
.تسجيل صوتي تشرح فيه ما كتبته
Critical thinking and analysis:

6

General - Arabic

Make a presentation (Power Point) about the
UAE's vision to discover Mars, then imagine
yourself on Mars in 2025, what the sources of life
will be (food and drink - housing - social
communication), attached pictures and insert
.audio-recording explaining about it
عمل عرض تقديمي ( بور بوينت ) عن رؤية اإلمارات إلكتشاف
.( المريخ (مسبار األمل اإلماراتي
Make a presentation (Power Point) about
the UAE's Vision to Discover Mars.

