مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2021-2022 العام الدراسي

Yas School
Common Cycle
Academic Year:2021-2022

Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 1 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw

Parents Weekly Newsletter
Grade 1 الصف
TERM 1
SUBJECT الـمـادة

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم
•
•
•
•

English
اللغة اإلنجليزية
loul.alrotali@ese.gov.ae  لـول/ المعلمة

•
•
•

Math الرياضيات
 أسماء الحوسني/ المعلمة
Asma.alhosani@ese.gov.ae

Science العلوم
المعلمة فاطمة

Week 8

•
•
•
•

October 17th – 21st
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Phonics Focus Oo
Phonics words
(olives/orange/octopus/on)
Phonics focus Ee
Phonics words (egg-exitelbow-elephant)
Know the shape of the
uppercase and lowercase
letters
Pronunciation of the letter
sound
Read and write the phonics
words for letter O and E

Copy phonics words
(Man-mop-melon-moonDog-desk-duck-doll)
in your English notebook

It/ at/ ap/ sit/ pin/ sat
قراءه الكلمات البصرية يوم الخميس

Lesson 4-2 pg. 109
Lesson 4-3 pg. 113
Lesson 4-4 pg. 117
Lesson 4-5 pg. 121

Student practice book
Pg. 27
Pg. 29
Pg. 30
Pg. 32

Animal Behaviors

What you think animals doing

Fatima.Husain@ese.gov.ae
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الرجاء المتابعة مع الطالب بشكل يومي
في قراءة العداد وكتابتها
120 -1 بشكل صحيح من

الرجاء إكمال الوراق المرسلة
مع الطالب وإلصاقها في
.دفتر مادة العلوم

اختبار اللغة العربية بالحروف اآلتية
(ورقي) "أ -ب -ت -ث-ج -ح"
يوم الثالثاء
سيتم إرسال نموذج لالختبار

اختبار اللغة العربية بالحروف اآلتية
(ورقي) "أ -ب -ت -ث-ج -ح"
يوم الثالثاء
سيتم إرسال نموذج لالختبار

اختبار اللغة العربية بالحروف اآلتية
(ورقي) "أ -ب -ت -ث-ج -ح"
يوم الثالثاء
سيتم إرسال نموذج لالختبار

الساعة المكتبية لولياء أمور طلبة 1-B
يوم الثالثاء 2021-10-19
من الساعة 02:00
إلى الساعة  02:30ظهرا

الربعاء

نهلة وناهل  +عناصر القصة

الخمبس

اختبار القراءة والكتابة لقصة خشون
الخروف الخفي

الحــد

قراءة القصة

االثنـين

الوعي الصوتي

الثالثاء

التجريد الشفوي

الربعاء

نهلة وناهل  +عناصر القصة

الخمبس

اختبار القراءة والكتابة لقصة خشون
الخروف الخفي

الحــد

قراءة القصة

االثنـين

الوعي الصوتي

الثالثاء

التجريد الشفوي

الربعاء

نهلة وناهل  +عناصر القصة

الخمبس

اختبار القراءة والكتابة لقصة خشون
الخروف الخفي

روف ا ْل َخفي
قصة َخشو ٌن ا ْل َخ ُ
المعلمة شمه ((1C
shammaa.mohamed@ese.gov.ae
0506992129

روف ا ْل َخفي
قصة َخشو ٌن ا ْل َخ ُ
المعلمة علياء ((1D

حل صفحة 113
كتاب النشاط

alyaa.alsereidi@ese.gov.
ae

السيرة النبوية
مولد الرسول -صلى هللا عليه وسلم
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المعلمة فاطمة ((1A, 1B
fatema.hasani@ese.gov.ae

Islamic
التربية اإلسالمية

الساعة المكتبية لولياء أمور طلبة 1-A
يوم الحـد 2021-10-17
من الساعة 02:00
إلى الساعة  02:30ظهرا

الثالثاء

التجريد الشفوي

المعلمة فاطمة ((1A, 1B

fatema.hasani@ese.gov.ae

Arabic
اللغة العربية

أوراق عمل للمواد العـربية والدراسات
اإلجتماعية والتربية اإلسالمية ستجدونها
في المقرر في بوابة التعلم الذكي LMS

االثنـين

الوعي الصوتي

Arabic
اللغة العربية

أوراق عمل للمواد العـربية والدراسات
اإلجتماعية والتربية اإلسالمية ستجدونها
في المقرر في بوابة التعلم الذكي LMS

الحــد

قراءة القصة

Arabic
اللغة العربية

أوراق عمل للمواد العـربية والدراسات
اإلجتماعية والتربية اإلسالمية ستجدونها
في المقرر في بوابة التعلم الذكي LMS

روف ا ْل َخفي
قصة َخشو ٌن ا ْل َخ ُ

اختبار درس التربية الوطنية

االطالع على كتاب النشاط صفحة 118

اقتصاد
(المهن والعمال)

حل صفحة  29-27-26في البيت
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shammaa.mohamed@ese.gov.ae
0506992129

المعلمة علياء ((1D

alyaa.alsereidi@ese.gov.
ae

المعلمة شمه 1C
shammaa.mohamed@ese.gov.ae
0506992129

مادة السنع

المحور الخامس :سنع الضيافة اإلماراتية
أوال  :التحية والسالم
المواية بالخشوم  -تحية اإلماراتيين

المعلمة شمه ((1C

Islamic
التربية اإلسالمية

اختبار درس التربية الوطنية

االطالع على كتاب النشاط صفحة 118

اقتصاد
(المهن والعمال)

المعلمة فاطمة ((1A, 1B
fatema.hasani@ese.gov.ae

Islamic
التربية اإلسالمية

اختبار درس التربية الوطنية

االطالع على كتاب النشاط صفحة 118

اقتصاد
(المهن والعمال)

alyaa.alsereidi@ese.gov.
ae

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

حل صفحة 113
كتاب النشاط

السيرة النبوية
مولد الرسول -صلى هللا عليه وسلم

المعلمة علياء ((1D

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

الساعة المكتبية لولياء أمور طلبة D-1
يوم الثالثاء 2021-10-12
من الساعة 02:00
إلى الساعة  02:30ظهرا

السيرة النبوية
مولد الرسول -صلى هللا عليه وسلم

shammaa.mohamed@ese.gov.ae
0506992129

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

الساعة المكتبية لولياء أمور طلبة 1-C
يوم الثالثاء 2021-10-19
من الساعة 02:00
إلى الساعة  02:30ظهرا

حل صفحة 113
كتاب النشاط

المعلمة شمه ((1C

مستمر تقويم اختبار
ّ

قراءاتي الموسيقيّة.

مادة السنع

حل صفحة  29-27-26في البيت

المحور الخامس :سنع الضيافة اإلماراتية
أوال  :التحية والسالم
المواية بالخشوم  -تحية اإلماراتيين

fatema.hasani@ese.gov.ae

مادة السنع

حل صفحة  29-27-26في البيت

المحور الخامس :سنع الضيافة اإلماراتية
أوال  :التحية والسالم
المواية بالخشوم  -تحية اإلماراتيين

المعلمة علياء D1

alyaa.alsereidi@ese.gov.
ae

المعلمة فاطمة ((A, 1B1

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح
المعلم بشير

bechir.gharbi@ese.gov.ae
Practicing the words of the
second unit. The book is
available at LMS and teams
In-class assessment:
Phonics writing and reading
Characters writing

samah.moursy@ese.gov.ae

1. Phonics – g, k, h
2. How to say my age
3. Characters -- 人，火

1. Phonics writing & reading
2. Characters writing
3. Video of self-introduction
•

الرجاء رفع العمل الفني الول لدرس
حيوانات المزرعة.
رسم مزرعة للحيوانات  /مع رسم الحيوانات
المفضلة للطالب  /الطالبة
تلوين اللوحة الفنية كاملة

•

العمل الفني الثاني يتمثل في :رسم قاع البحر
مع رسم السماك المفضلة للطالب  /الطالبة
تلوين اللوحة الفنية كاملة
إخراج العمل الفني بشكل جمالي ونفعي

•

رفع العمال على حائط مقرر  LMSللتقييم

الدوات المطلوبة:
كراس رسم حجم A4
ألوان خشبية

Relay

-

-

التربية الرياضية PE
المعلمة سماح

البرنامج الصيني Mandarin
Ms. liu

liu.zhongjie@ese.gov.ae

الدرس الثالث :أرسم السماك (اللقاء الثاني)
فنون بصرية Virtual Art
فاتن Faten.Koussa@ese.gov.ae

القصة الـمقترح ـة لهذا األسبوع للصف األول في منصة نهلة وناهل

لنقرأ مع نهلة وناهل

شارك ــنا الـمغـام ــرة

عنوان القصة

اسم الـمؤلف

الرسام

الكلمات الجديدة

مستوى القراءة

نبذه عن القصة

الـموض ـ ـ ـ ــوع

أريد أن أقرأ قصة

صفاء عزمي

ناتاليا

مشغولة  /أعود

مبتديء /2ه

فتاة تريد أن يقرأ لها أي
شخص قصة

القراءة املتدرجة
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السادة أولياء األمور الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
• هذا ونحيطكم علما بأنه ّ
تم انقضاء أول  30يوم دراس ي وعليه نرجو من الطـلبة دون سن  12سنة إجراء الفحص الدوري مرة كل شهر وذلك قبل الشهر  ،لذا نوجه عناية أولياء أمور الطلبة من
ً
صالحا لـمدة ً 30
الروضة وحتى الصف الخامس من أهمية إجراء أبنائهم الفحص في أحد األيام الـمتاحة للفحص (الجمعة  8أكتوبر والسبت  9أكتوبر) حتى يكون
يوما.
• وأما بالنسبة للطلبة ممن يبلغون  12سنة فما فوق من الصف السادس وحتى الصف العاشر (غير الـمطعمين وغير الحاصلين على جرعتي اللقاح) :فعليهم إجراء الفحص الدوري أسبوعيا كشرط
ً
أساس ي لدخول الـمبنى الـمدرس ي قبل األسبوع  ،لذا نوجه عناية أولياء أمورهم من أهمية إجراء الفحص في أحد األيام الـمتاحة للفحص (الجمعة  8أكتوبر والسبت  9أكتوبر) حتى يكون
صالحا لـمدة
 7أيام.
• وأما بالنسبة للطلبة ممن يبلغون  12سنة فما فوق من الصف السادس وحتى الصف العاشر (الـمطعمين والحاصلين على جرعتي اللقاح) :فعليهم إجراء الفحص الدوري مرة كل شهر كشرط
ً
أساس ي لدخول الـمبنى الـمدرس ي وذلك قبل الشهر  ،لذا نوجه عناية أولياء أمورهم من أهمية إجراء الفحص في أحد األيام الـمتاحة للفحص (الجمعة  8أكتوبر والسبت  9أكتوبر) حتى يكون
صالحا
لـمدة ً 30
يوما.
• يجب استخراج تقرير نتيجة الفحص السلبية من تطبيق الحصن وطباعتهه وإرساله مع الطالب/ة إلى الـمدرسة
• وكذلك يجب استخراج تقرير التطعيم من تطبيق الحصن وطباعته وإرساله مع الطالب إلى الـمدرسة في حال حصول الطالب/ة على جرعتي التطعيم.
• يجب عدم إرسال الطالب إلى الـمدرسة في حال ظهور أعراض الرشح والزكام وارتفاع في درجات الحرارة  ،وأهمية معالجة الطالب/ة والتأكد من شفائه قبل إرساله إلى الـمدرسة.
• الدوام الواقعي في الـمبنى الـمدرس ي سيكون لطـالب املجموعة (ب) فقط خالل األسبوع من  17إلى  21أكتوبر   2021في جميع الـمراحـل باستثناء الروضة والصف األول والصف الثاني والصف
العاشر حيث أن طلبة الروضة والصف األول و الثاني و العاشر سيدوامون واقعيا وبصورة يومية في الـمبنى الـمدرس ي حسب خطة العودة التدريجية اآلمنة والـمعمول بها في مدرسة ياس.
• سيتم استثناء الطلبة من فئة األمراض الـمزمنة الحرجة من الدوام الواقعي الـمدرس ي وسيتم تحويل تعليمهم عن ُبعد وفق التوصيات الـمشار إليها في تقاريرهم الطبية ويجب أن يتم مشاركتها مع
إدارة الـمدرسة وممرضات الـمدرسة.
• في حال ظهور أي حاالت إصابة من أفراد األسرة خارج الـمدرسة فيتوجب من أولياء أمور الطــلبة الـمصابين أو املخالطين إعالم إدارة الـمدرسة وعدم إرسال الطلبة الـمصابين أو اإلخوة املخالطين
ويجب استكمالهم برنامج الحجر الصحي الـمنزلي وحصولهم على إفادة التعافي من هيئة الصحة قبل استئنافهم الدوام الواقعي في الـمبنى الـمدرس ي وذلك عمال بميثاق التعهد واإلقرار الذي أمض ى
عليه ولي/ة أمر في بداية العام الدراس ي.
شاكرين ومثمنين لكم حرصكم على سالمة الطلبة وتعاونكم الدائم معنا ،،
مدرسة ياس – مشتركة
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بروتـوكـول إجـراء الفحـص الـدوري لكوفـيد  19الـمستجـد لط ــلبة الـمدارس
بداية كل فـصـل
دراسي
أول  30يـوم
دراسي

إجـراء الفحـص الـدوري والحـصـول عـلى نتيجة سلبية ال تتجــاوز مدة  96ساعة قـبـل دخـول المبنى المدرسي.
مـرة كل أسـبوعـين للمطـعـمين وغـير المطـعـمين  يجـب إجراء الفحـص قـبل السبوعـين والحـصول عـلى نتيجة سلبية كشرط أساسي لدخول المدرسة وستكون صالحة لمدة  14يوم
الطفال دون سن  12سنة مرة كل شهر وال يستوجب حـصـولهم على التطعـيم  يجـب إجـراء الفحـص قـبل الشهر والحـصـول عـلى نتيجـة سلبية كشرط أساسي لدخـول المبنى
المدرسي وستكون صالحة لمدة  30يوما.

بعـد انقـضاء
 30يوم دراسي

الطلبة غـير المطعـمين فـوق  12سنة = كل أسبوع  يجـب إجـراء الفحـص قـبل السبوع والحـصـول عـلى نتيجـة سلبية كشرط أساسي لدخـول المبنى المدرسي وستكون صالحة
لمدة  7أيام.
الطلبة المعـطـمين (الحاصلين على جـرعـتي اللقاح) فـوق  = 12مرة كل شهر  يجـب إجـراء الفحـص قـبل الشهر والحـصـول عـلى نتيجـة سلبية كـشرط أساسي لدخـول المبنى
المدرسي وستكون صالحة لمدة  30يومـا.
التطعـيم إلزامي للطلبة الـذين يبلغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للطلبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويوصى به).
وفـيما يأتي تواريخ إجـراء الفحـص الدوري:
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أغسطس August
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سبتمبر September
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27
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أكتوبر October
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نوفمبر November

30
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28

27

26
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13
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

ديسمبر December

ً
ً
مساء  أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع
مساء وحتى العاشرة
موقع مركزالفحـص املجاني الـمعتمد لطــلبة مدرسة ياس = (مدرسة الشهامة ) من الساعة الرابعة
يجب إحضارالطالب معه للمدرسة (نسخة مطبوعة من الفحص) وإبرازها لـمشرف/ة الحافلة أو لحارس األمن قبل الدخول في الـمبنى الـمدرس ي ويجب تسليمها لـمربي/ة الصف
في حال حصول الطالب على جرعتي اللقاح  يجب استخراج تقريرالتطعيم من تطبيق الحصن وإحضارنسخة مطبوعة من تقريرالتطعيم إلى الـمدرسة وتسليمه لـمربي/ة الصف
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