
 

AL AIN JUNIORS SCHOOL 

LEARNING TRAILS ( e-learning) 
 

Grade: 4 
 Week: 9                                                      Date: 17.5.2020 to 21.5.2020 

Subjects Lesson Objectives Materials required 

Arabic-Advance 
 

 جملة كان وجملة إن :
 تحويل الجملة االسمية إلى جملة كان مع الضبط

تدريبات على جملة كان . –الصحيح   
تحويل الجملة االسمية إلى جملة إن مع الضبط 

تدريبات على جملة إن. –الصحيح   

 –الباور بوينت  –العروض التقديمية 
مواقع  –أوراق العمل  –فيديوهات تعليمية 

اختبارات  –البريد االلكتروني  -الكترونية
 قصيرة

Arabic-General 
 

يف: درس حيواني األل  
حل  –دراسة المفردات الجديدة وتوظيفها في جمل  

 التدريبات على الدرس.
 المهارات النحوية: الفعل األمر

" كتابة األفعال األمر مع ضبطها بالسكون /  
 توظيفها في جمل.

Power point – activity sheet- 
assignment Microsoft  Teams 

 –الباور بوينت  –العروض التقديمية 
مواقع  –أوراق العمل  –هات تعليمية فيديو

اختبارات  –البريد االلكتروني  -الكترونية
 قصيرة

Islamic Studies – Arabic )قصير فيديو  بوربوينت,  عمل أوراق  ، كتاب من كمال االيمان )حديث شريف                           
Islamic Studies – English  
 

Unit 5: My fasting is for the sake of my 
Lord. 1- Things that break Fasting. 
2-Things that do not break the fast. 

Textbook,  Worksheets , 
PowerPoint  
short video 

Moral Science Time and integrity Textbook, PowerPoint  and video 
English 
 

Reading comprehension, direct speech- 
dialogues and dialogue tags. 

Textbook, Worksheets, PPT and  
videos 

Math 
 

Time -  To convert between analogue 
and digital 12 hour clocks. .To 
differentiate between A.M and P.M and 
can convert to 24-hour times.  

Textbook, Worksheets PPT and 
videos. 

Science 
 

Conductor and insulators, Electrical 
switches. 

Textbook, Worksheets PPT and 
videos 

Geography Life in India and UAE – historical sites Worksheets PPT and videos 
Computer Science 
 

PowerPoint; introduction MSW logo on computer, Text 
Book 

UAE Studies – Arabic  
 

 درس  إبداعات جدي
أن يتعرف الطالب على أهم التعريفات الواردة في 

 الدرس
أن يصف الطالب كيف كان أجدادنا يديرون حياتهم 

 قديما
 أن يستنتج الطالب بعض المهن القديمه ألجدادنا

)السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سوف يكون 
يوم هناك اختبار لمادة الدراسات اإلجتماعية 

درس الميزانية الشخصية  - األربعاء    
(FA3  FOR UAE ARABIC  

استخدام البريد  –بوربوينت  -عرض فيديو
بعض  –موقع مكروسوفت تيم  –اإللكتروني 

 األلعاب التعليمية التي تدعم العملية التعليمية 

UAE Studies – English  Electronic Commerce Lesson Objective: 
In this lesson, students will understand 
what electronic commerce is and how 
it changed the way we shop today. 

PPT, video, Quiz 

French Unit 15 – on va a Paris. PPT ,activity sheet, quiz, Microsoft 
teams, internet resources. 



 

AL AIN JUNIORS SCHOOL 

Urdu Revision- Quiz Gintee- They will learn to 
read and write Urdu gintee 

PPT, activity sheet, quiz, Microsoft 
teams, internet resources. 

UAE Social Studies 
20th May, 2020 

UAE So. St. (Arabic  (  
درس الميزانية الشخصية -  

 
UAE So.St. (English)  
 1. The UAE Economy before oil.      
2. Discovery of oil.      
3. Many come to work in the UAE. 

 

Class Teacher: ______________________________ 
 


