
 

AL AIN JUNIORS SCHOOL 

LEARNING TRAILS ( e-learning) 
Grade: 4 
 Week: 7                                                     Date: 03.05.2020 to 07.05.2020 

Subjects Lesson Objectives Materials required 

Arabic-Advance 
 

                                                         الترقيم عالمات 
. الترقيم عالمات بين التمييز  

. التدريبات على واالجابة عالمة لكل التطبيق  
.  السابقة الدروس على عامة مراجعة  

 فيديوهات – بوينت الباور – التقديمية العروض
 -الكترونية مواقع – العمل أوراق – تعليمية
قصيرة اختبارات – االلكتروني البريد  

Arabic-General 
 

: الصجية اداتالع   
 تفهم مع صحيحة قراءة وقراءتها والجمل المفردات دراسة

.المعاني  
. وافية بصورة التدريبات حل  

. السابقة للدروس شاملة مراجعة  

Resources 
Power point – activity sheet- 

assignment programme Microsoft 
teams 

Islamic Studies – Arabic 
 

 ، كتاب            قسورة االنشقا         
  عمل أوراق 

 بوربوينت
 قصير فيديو

Islamic Studies – English  
 

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

Textbook, Worksheets 
PowerPoint  
short video  

Moral Science Don’t judge and vision Textbook, PowerPoint  and video 

English 
 

Reading comprehension, vocabulary words 
and revision. 

Textbook, Worksheets, PPT and  
videos 

Math 
 

Area and perimeter, Measurement ( Mass , 
volume and capacity, length) 

Textbook, Worksheets PPT and 
videos 

Science 
 

Electricity, Electrical appliances and circuits. Textbook, Worksheets PPT and 
videos 

History - Geography Sports and games 
Life in India and UAE  
 

Worksheets PPT and videos 

Computer Science 
 

Tux paint: Able to use the different tools to 
draw a picture 

MSW logo on computer, Text 
Book 

UAE Studies – Arabic  
 

 )سوف يتم شرح درس إنجازات اقتصادية في بالدي(

أن يتعرف الطالب على كيفية صنع الجزر الصناعية -  
أن يستنتج الطالب األهمية السياحية للجزر الصناعية -  
لطالب أهم الجزر الصناعية  أن يعدد ا -  

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

UAE Studies – English  Education in UAE Lesson Objective: In this 
lesson, students will describe the 
development of education in the UAE. 

PPT, video, Quiz, Worksheet 

French Grammaire et conjugaison Text book, powerpoint , internet 
resources, Microsoft teams. 

Urdu Revision- Lesson.-Ab-w-hawa- pg.56 Power point – activity sheet, 
Microsoft teams, internet 
resource 

 
Class Teacher: ______________________________ 
 


