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

•
•

loul.alrotali@ese.gov.ae  لـول/ المعلمة

•
•
•
•
•

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

Science العلوم
المعلمة فاطمة

Fatima.Husain@ese.gov.ae

November 14th – 18th

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم
•
•

English
اللغة اإلنجليزية

Week 12

•
•
•

Phonics Focus Hh
Phonics words (hat, heart,
hand, hen)
Phonics Focus Bb
Phonics words (bike, bag,
bird, bat)
Phonics Focus Jj
Phonics words (jug/ jam/
jacket/ jet)
Say the sound
Trace and write the letters
Let's read and write the
phonics words
Lesson 4-5 Pg. 171
Lesson 5-5 Pg. 175
Lesson 5-6 Pg. 179

Complete the lesson 2
The Sound

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Copy phonics words in your English
notebook:
red/ rain/ robot/ run/ upstairs/ umbrella/
under/ up/ gift/ girl/ gorilla/ gate

Spelling words:
cat/ bat/ mat/ hat

Student practice book
Lesson 5-2
Lesson 5 –3
Lesson 5-4
-
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New vocabulary
(Pitch – Volume – Waves)
Activities at class

------

األحــد

الثالثاء

األربعاء
الخـميس

التقييم اإلمالئي

األحــد

قـصة سمسم يُحـب السكر  +قـراءة صفحة
 + 44الوعي الصوتي لحرف السين

االثنين

الثالثاء

األربعاء
الخـميس

-

-

-

يتعـرف على الكاتب والرسام وعـناصر
القصة .
يقرأ الكلمات المألوفة والمتكررة قراءة
صحيحة
يكتب رسم الحرف بأشكاله المختلفة
في الكلمة .
يكتب الجمل بخـط النسخ .
يُميز حـرف السين والشين بأصواته
وأشكاله في مواقعه المختلفة في
الكلمة

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

المعلمة علياء ((1C,1D

alyaa.alsereidi@ese.gov.
ae

التقييم اإلمالئي

درس (احـرص أن تكون من الصادقين)
صفحة 82
تسميع سورة الفيل في حصص التربية
اإلسالمية
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-

يستخلص أهمية الصدق في حياته .
يقارن بين نتائج الصدق والكذب من
حيث أثرهما على الفرد والمجتمع .
يحفظ سورة الفيل

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

Islamic
التربية اإلسالمية

الساعة المكتبية
ألولياء أمور طلبة
A-B-1
يوم الثالثاء 2021-11-9
من الساعة 02:00
ظهرا
إلى الساعة 02:30
ً

-

تجريد شفوي والكتابي مواقع حرف السين
(ســ\ ـسـ \ ـس \س )  +أصوات الحرف
باألصوات القصيرة والطويلة
قـصة شـوشـو والشبكة الذهبية  +قـراءة
صفحة  + 56الوعي الصوتي لحرف
الشين
التجـريد شفوي والكتابي مواقع حرف
الشين (شـ \ ـشـ \ ـش \ ش )  +أصوات
القـصيرة والطـويلة

-

Arabic
اللغة العربية

أتعلم القراءة :
صفحة  + 44صفحة 56
أتعلم الكتابة :
(نسخ الجملة في كراسة النسخ )
ب الّسكر .
س ْم ِ
ِ
س ٌم يُحِ ُ
شبَكة الذّهبية .
شوشو وال ّ
التقييم اإلمالئي :
ب
َر
ش
ر
ْجا
ش
سرور  -أسْرار  -أ
َ
ٌ ِ َ
سرير ُ -

االثنين

تجريد شفوي والكتابي مواقع حرف السين
(ســ\ ـسـ \ ـس \س )  +أصوات الحرف
باألصوات القصيرة والطويلة
قـصة شـوشـو والشبكة الذهبية  +قـراءة
صفحة  + 56الوعي الصوتي لحرف
الشين
التجـريد شفوي والكتابي مواقع حرف
الشين (شـ \ ـشـ \ ـش \ ش )  +أصوات
القـصيرة والطـويلة

-

يتعـرف على الكاتب والرسام وعـناصر
القصة .
يقرأ الكلمات المألوفة والمتكررة قراءة
صحيحة
يكتب رسم الحرف بأشكاله المختلفة
في الكلمة .
يكتب الجمل بخـط النسخ .
يُميز حـرف السين والشين بأصواته
وأشكاله في مواقعه المختلفة في
الكلمة

Arabic
اللغة العربية

أتعلم القراءة :
صفحة  + 44صفحة 56
أتعلم الكتابة :
(نسخ الجملة في كراسة النسخ )
ب الّسكر .
س ْم ِ
ِ
س ٌم يُحِ ُ
شبَكة الذّهبية .
شوشو وال ّ
التقييم اإلمالئي :
ب
َر
ش
ر
ْجا
ش
سرور  -أسْرار  -أ
َ
ٌ ِ َ
سرير ُ -

قـصة سمسم يُحـب السكر  +قـراءة صفحة
 + 44الوعي الصوتي لحرف السين

-

•

سن.
درس العالمة الزمنية ذات ال ّ

-

-

سن بإتباع
قراءة العالمة الزمنية المتمثّلة في ذات ال ّ
الوحدة الزمنية المنتظمة

fatema.hasani@ese.gov.ae

المعلمة ناصرة ((1C & 1D
nasera.alkatheeri@ese.gov.ae

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

أكتب بطاقة تعريفية عن نفسي صفحة 115

درس ( أنا فَ ْردٌ في ُمجْتمعي )
صفحة 108

-

يُدرك دور أسرته في تكوين
شخـصيته.
يشرح لماذا يعـيش الناس ضمن
مجموعات اجتماعية
يُشارك في نقاشات صفية بشأن
أحـداث \ أشخاص \الماضي والحاضر\
األسرة

-

المعلمة فاطمة ((1A, 1B

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

أكتب بطاقة تعريفية عن نفسي صفحة 115

درس ( أنا فَ ْردٌ في ُمجْتمعي )
صفحة 108

-

يُدرك دور أسرته في تكوين
شخـصيته.
يشرح لماذا يعـيش الناس ضمن
مجموعات اجتماعية
يُشارك في نقاشات صفية بشأن
أحـداث \ أشخاص \الماضي والحاضر\
األسرة

-

المعلمة ناصرة ((1C & 1D
nasera.alkatheeri@ese.gov.ae

Islamic
التربية اإلسالمية

الساعة المكتبية
ألولياء أمور طلبة 1-C
يوم الثالثاء 2021-11-9
من الساعة 02:00
ظهرا
إلى الساعة 02:30
ً

-

درس (احـرص أن تكون من الصادقين)
صفحة 82
تسميع سورة الفيل في حصص التربية
اإلسالمية

-

يستخلص أهمية الصدق في حياته .
يقارن بين نتائج الصدق والكذب من
حيث أثرهما على الفرد والمجتمع .
يحفظ سورة الفيل

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح
المعلم بشير

bechir.gharbi@ese.gov.ae
الرجاء االلتزام بالزي الرياضي وأيضا التأكيد على
كلمات الوحدة الثالثة من الكتاب المدرسي
الكتاب موجود على Teams/LMS

Speaking Test

•

Speaking Test

•

Developing overarm throwing

Speaking Test

•

التربية الرياضية PE
المعلمة سماح

samah.moursy@ese.gov.ae

البرنامج الصيني Mandarin
Ms. liu

liu.zhongjie@ese.gov.ae
الدرس  :زخارف و ألوان
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فنون بصرية Virtual Art
فاتن

Faten.Koussa@ese.gov.ae

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا

يرجى إرسال الكتاب مع الطالب
(كتاب الطالب وكتاب النشاط)

)Planning (29-40

badreya.almarzooqi@ese.gov.ae
amal.alhadhrami@ese.gov.ae

القصة الـمقترح ـة لهذا األسبوع للصف األول في منصة نهلة وناهل

لنقرأ مع نهلة وناهل

المعلمة بدرية والمعلمة أمل

شارك ــنا الـمغـام ــرة

عنوان القصة

اسم الـمؤلف

الرسام

الكلمات الجديدة

مستوى القراءة

نبذه عن القصة

الـموض ـ ـ ـ ــوع

ٌ
سماء ملونة
قصة

قونق روبنغ

يانغ يان

صافيةُ -يحلق -

د 2-مبتدئ

في الشرفة الصغيرة،
تراقب الطفلة الجميلة
بعينيها البريئة كل ما يمر
أمامها من أشياء في
السماء الزرقاء الصافية.
تُرى ماذا رأت الطفلة؟

قراءة القصة
مع حل أنشطة القصة في املنصة
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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  12نوفمبر والسبت  13نوفمبر) 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  12نوفمبر والسبت  13نوفمبر) 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  12نوفمبر والسبت  13نوفمبر) 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  14نوفمبر إلى  18نوفمبر   2021في جميع الـمراحـل الدراسية باستثناء صفوف الروضة والحلقة األولى
والصف  5و 6و ،10حيث أن طلبة الروضة والحلقة األولى والصف  5و 6و 10سيدوامون واقعيا وبصورة يومية في الـمدرسة 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 األسبوعـين والحـصول عـلى نتيجة سلبية كشرط أساسي لدخول المدرسة وستكون صالحة لمدة  14يوم
األطفال 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  30يو ًما.

بعـد انقـضاء
 30يوم دراسي

الطلبة غـير المطعـمين فـوق  12سنة = كل أسبوع  يجـب إجـراء الفحـص قـبل األسبوع 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  30يومـًا.
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:

31
31
31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

أغسطس August

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

سبتمبر September

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

أكتوبر October

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

نوفمبر November

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

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 إلى 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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السادة الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
ً
انطـ ـالقا من حرص وزارة التربية والتعليم على دعم وبناء مهارات الطلبة ومعرفتهم بطرق مبتكرة ،فإنه يسرنا إعالمكم بأن وزارة التربية والتعليم ستقوم بتنفيذ أربع مسابقات وطنية لطـالب
الـمدارس الحكومية التابعة لـمؤسسة اإلمارات للتعليم املدرس ي من  21/10/31إلى  21/11/20كاآلتي:
 األسبوع األول31/10/2021 – 6/11/2021: األسبوع الثاني7/11/2021 – 13/11/2021 : األسبوع الثالث14/11/2021 – 20/11/2021 :كما تم تصميم املسابقات لتعزيز مشاركة الطالب في منصات التعلم الرقمية مع بناء مهارات التعلم املستقل وإعداد الطالب للتقييم نهاية الفصل الدراس ي األول.
سيتم تنفيذ املسابقات عبر املنصات اآلتية:
الفئة املستهدفة
الصفوف 2-6
الصفوف 1-6
الصفوف 7-12
مسار النخبة :الصفوف 7-11
املسار املتقدم :الصفوف 7-11
املسار العام :الصفوف 7-12
مسار النخبة :الصفوف 7-12

املسار املتقدم:
الصفوف 10و12

املنصة
نهلة وناهل
ماتيفيك
أليكس الرياضات

تم تخصيص جوائز في األسبوع األول والثاني ألفضل الطالب من كل صف بناء على أدائهم ،باإلضافة إلى جوائز
للفائزين بشكل عام في نهاية األسبوع الثالث ،والتي تشمل  10أجهزة آيباد.
للتعرف على خطوات التسجيل يرجى االطالع على الروابط الخاصة بكل مسابقة أدناه:
نهلة وناهل
https://www.instagram.com/p/CVsjFV6Pc6z/?utm_medium=copy_link
ماتيفيك
https://www.instagram.com/p/CVsYvIGPvzC/?utm_medium=copy_link

أليكس الكيمياء

أليكس الرياضات
https://www.instagram.com/p/CVs0WwDPC4B/?utm_medium=copy_link
أليكس الكيمياء
https://www.instagram.com/p/CVsw0CHPN8C/?utm_medium=copy_link

للتواصل واالستفسارات:
األستاذ  /شجاع منير – أخصائي مناهج – البريد االلكتروني:
Shujahat.Munir@moe.gov.ae
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السادة أولياء األمور الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
نشكر لكم حرصكم على دعم العملية التعليمية ألبنائنا الطلبة وتعاونكم الدائم معنا متمنين لكم دوام التوفيق والسداد  ،وفيما يأتي أهم املستجدات فيما
يتعلق بالجوانب التعليمية الخاصة بالطلبة في الصفوف من األول وحتى الثالث:
 يتوجب على الط ـلبة مواظبتهم على الحضور الـمدرس ي والتزامهم بجدول الحصص الـمدرس ي خالل الفترة من  2021/11/14إلى .2021/12/9 ال توجد امتحانات ختامية في نهاية الفصل الدراس ي األول للصفوف من األول وحتى الثالث في مواد املجموعة (أ)  ،ومواد املجموعة (ب). يعتمد تقييم أداء الطلبة على التقييم التكويني ،املنفذ من قبل املعلم ووفق التوجيهات املركزية الواردة في أدلة التقييم واملتوفرة على منصةالتعلم .LMS
 سيتم رصد درجة التقييم التكويني واملعد من قبل املعلم في النظام اإللكتروني.دمتم بخير
مدرس ـ ـة ي ـ ـاس – مشتركـ ـ ـة
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