
 
 

 
 

27 February 2020 
Dear Students, 

 

Academic Material for the Coming Weeks – Grades 3 and 4 

 

It is important that you complete the work below.  You have to spend some time on your reading, 

writing and math every day.   

 

Preplist/GRID and On-Demand-Tutoring 

 Review the GRID questions from Term 2 and make sure that you know them well. 

 You can visit the ODT (on-demand-tutoring) on SDP for videos of concepts where you are 

unsure of any points.  A link was added to your SDP account that will take you directly to the 

ODT videos. 

 Make sure that you specifically practice concepts on your Preplist so that you learn your failed 

essential concepts well by the time school starts again. 

 

Writing 

 In the box below are some writing topics.  You can do one every week while the school is 

closed. 

 All the topics are narratives in the first person.   

 You can write these on any piece of paper, or you can download the writing worksheet from 

the SDP. 

 All our written paragraphs must be handed in to your teacher/supervisor on the first day of 

school. 

 You will get a sticker for every story you hand in.  Students with all 4 stickers will also get a 

certificate. 

 

Writing Topics 

Week 1 Write about a time you helped someone. 

Week 2 Write about a time you lost something. 

Week 3 Write about a time you visited an exciting place. 

Week 4 Write about a fun time you had with friends. 

 

Remember to include lots of adjectives, adverbs and time sequence words. 

Your story must have an introduction, a problem and a solution to the problem. 

Write your paragraph the way you were taught in class.. 

 

Mental Math 

 Mental math is excellent practice for your brain.   

 Go through your green mental math book and do 10 minutes of addition, subtraction and 

multiplication every day during the holiday. 

 Do not forget to try to answer in less than 10 seconds. 

 

 

Regards, 

School Administration 



 
 

 
 

  بةرِيَز, باوانى
 

 ماددةكانى ئةكادميى بؤ ئةم هةفتانةى كة ديَن – ثؤىل 3 – 4
.هةموو رِؤذيَك بريكارى  سني لةكةلَونوكاتت بةسةر بةريت بؤ خويَندنةوة , زؤر طرنطة كة ئةم كارانةى خوارةوة تةواو بكةيت . دةبيَت هةنديَك   

 
Preplist/GRID and On-Demand-Tutoring 

  دووبارةطردنةوةى ثرسيارةكانى وةرزى دووةمىGRID  . دلَنيابة كة هةموو ثرسيارةكان دةزانيت 

  دةتوانني سةردانىODT  ( لةسةر ) داواكردنى مامؤستاى تايبةتSDP  . سةيرى ظيديؤكان بكةيت ئةطةر دلَنيا نةبووى لةخالَةكان
 . ODTخؤ دةتبات بؤ  ظيديؤكانى وتؤ كة رِاستة SDPلينكةكة خراوةتة سةر هةذمارى 

  دلَنيابة لةوةى كة تؤ برِطةكانىPreplist  ئةجنام بدةى واى ليَديَت  بةباشى فيَردةبيت لةو برِطانةى كة ليَى كةوتووى تا قوتاخبانة
 دةست ثيَدةكاتةوة دووبارة . 

  نووسني
  بكةيت لةكاتى داخستنى قوتاخبانة .ئةم خشتةيةى خوارةوة هةنديَك ناونيشانى بابةتى تياية . دةتوانيت هةفتانة يةكيَكيان 

  . هةموو بابةتةكان ضريؤكن لةسةر كةسيَك 

 ياخود دةتوانيت نووسينةكةت لةسةر  ضة كاغةزيَك بيت بينووسيتةوة ,دةتوانيت ئةمانة لةسةر هةرثارSDP  . 

  . هةموو نوسينةوةكانت دةبيَت بيدةيتة مامؤستاكةت / سةرثةشتيارةكةت يةكةم رِؤذى قوتاخبانة 

  لةطةلَ دةبيَت .  برِوانامةىستيكةر وةربطريَت  4ت ستيكةر وةردةطريت . هةرقوتابيةك بهيَنيت بؤ مامؤستاكةهةر ضريؤكيَك 

 

Writing Topics 

Week 1 Write about a time you helped someone. 

Week 2 Write about a time you lost something. 

Week 3 Write about a time you visited an exciting place. 

Week 4 Write about a fun time you had with friends. 

 

Remember to include lots of adjectives, adverbs and time sequence words. 

Your story must have an introduction, a problem and a solution to the problem. 

Write your paragraph the way you were taught in class.. 

 مامتاتيك 
  . مامتاتيك باشرتين مةشقة بؤ ميَشك 

  خولةك كةم كردنةوة , كؤكردنةوة و دابةش بكة لةكاتى ثشوو .  10ثةرتووكة سةوزةكةى مامتاتيك بيَنة رِؤذانة ماوة 

  ضركة وةالَم بدةيتةوة  15لةبريت نةضيَت كة دةبيَت بؤماوة . 

 
 لةطةلَ رِيَزمان / بةرِيَوةبةرايةتى  قوتاخبانة 

  

 



 
 

2020شباط  27  

 

4-3المواد األكاديميّة لألسابيع القادمة لّصفوف   

 

 عزيزي الّطالب،

 

من المهّم جدًّا أن تقضي بعض الوقت في القراءة والكتابة وممارسة الّرياضيّات الذّهنيّة وبشكل يومّي . وفيما يلي تجد ما يجب عليك 

 إكماله:

 

 

Preplist/GRID and On-Demand-Tutoring 

 

 من الفصل الثّاني للتّأّكد من أنّك فهمتها جيًّدا.   GRIDمراجعة أسئلة  ال •

 ومشاهدة  مقاطع الفديو على الّصفحة  لمتابعة المواضيع الّتي لم تفهمها جيًّدا.SPDفي    ODTيمكنك  الّدخول إلى   •

 .ODT  سينقلك مباشرة إلى فديو  SPDتّم إضافة رابط إلى حسابك في 

نّك تراجع المفاهيم الّتي لم تنجح بها على وجه التّحديد  ،في قائمتك التّمهيديّة ، قبل حلول الوقت الّذي تبدا به تأّكد من أ•

 المدرسة من جديد.

 

 الكتابة:

 في الجدول أدناه تجد بعض المواضيع . يمكنك كتابة نّص  كّل أسبوع في فترة األستراحة. •

 الكاتب(.جميع المواضيع هي نوع السرد )عن  •

 . SPDيمكنك كتابة المواضيع على الورق أو طباعة أوراق العمل من  •

 يجب تسليم جميع المواضع إلى المعلّم أو المشرف في اليوم األّول من المدرسة .•

   عن كل موضوع تكتبه، وفي حال جمعت أربعة ملصقات ستحصل على شهادة. Stickerستحصل على ملصق  •

 
Writing Topics 

Week 1 Write about a time you helped someone. 

Week 2 Write about a time you lost something. 

Week 3 Write about a time you visited an exciting place. 

Week 4 Write about a fun time you had with friends. 

 

Remember to include lots of adjectives, adverbs and time sequence words. 

Your story must have an introduction, a problem and a solution to the problem. 

Write your paragraph the way you were taught in class.. 

 

 الّرياضيّات الذّهنيّة:

 

 هي ممارسة ممتازة لعقلك. الّرياضيّات  الذّهنيّة•

 ي حّل مسائل الجمع والّطرح والّضرب في كتاب الّرياضيّات الذّهنيّة األخضر في أثناء العطلة.إقِض عشر دقائق يوميًّا ف •

 ثواٍن. 10ال تنَس أن تحاول اإلجابة في أقل من •

 

 

 تقبّلوا تحيّاتنا ،

 اإلدارة 
 


