مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2022-2021 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 2
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OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECT الـمـادة

English
اللغة اإلنجليزية

Week 7

•
•
•
•
•
•
•

Unit 19
Phonics (ph)
Ph phonics words:
(photo, phone, dolphin, troph)
Phonics Focus –wh
Wh/phonics words:
(whale, white, wheel, whistle)

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment
االمتحانات

H.W on Teams

Speaking/ Listening
Assessment

طباعة و حل ورقة العمل مع الطالب (التي يتم إرسالها على
LMS الواتساب) وإرسالها علي البوابة
Math الرياضيات
 أسماء الحوسني/ المعلمة
Asma.alhosani@ese.gov.ae

•
•
•
•

 نفس الورقة سيتم إرسالها:مالحظة
• على الوات ساب
• علي البوابه
• علي برنامج التيميز
ولكم الخيار

Unit 9
Lesson 9-3 Pg. 55
Lesson 9-4 Pg. 89
Lesson 9-5 Pg. 93

المطلوب فقط طباعة الورقة وارسالها علي برنامج
LMS
Science العلوم
المعلمة فاطمة

Fatima.Husain@ese.gov.ae

Complete:
• Lesson 2: Moon phases
• Review: lesson 1 and 2
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الرجاء إكمال األنشطة والمشاريع الموضحة
والموجوده في التيمز

•

إكمال أوراق العـمل الموجودة في التيمز وطباعتها

•

التقييم اإلمالئي :
لطيف.
فوفي فيل صغي ٌر
ٌ
فَ ِرح فوفي وصار ال يخاف
من الظالم.

التقييم اإلمالئي :
لطيف.
فوفي فيل صغي ٌر
ٌ
فَ ِرح فوفي وصار ال يخاف
من الظالم.

الخميس

حل تدريبات كتاب النشاط  +التقييم اإلمالئي

الجمعة

كتاب أقرأ و أتعلم  -قراءة كلمات حرف الفاء

االثنين

قصة فوفي يَ ْقهر خوفه  -أتعلم القراءة صفحة 90
 +وعي صوتي لحرف الفاء

الثالثاء

تجريد شفوي حرف الفاء  -األصوات القصيرة
واألصوات الطويلة

األربعاء

تجريد كتابي حرف الفاء ( مواقع حرف الفاء )

الخميس

حل تدريبات كتاب النشاط  +التقييم اإلمالئي

الجمعة

كتاب أقرأ و أتعلم  -قراءة كلمات حرف الفاء

-3
-4

-1
-2
-3
-4

•
•

حفظ الحديث الشريف .
تسجيل مقطع فيديو قصير عن الوضوء ( حيث يطبق
فيه الطالب خطوات الوضوء الصحيحة ) .

•

الحـديث الشريف (ما عاب رسول هللا طعاما
قـط  -تسميع الحديث الشريف  +حل انشطة
الدرس)
أحكام االسالم (الوضوء -أتحدث  /أستمع
للنص  /أجيب عن أسئلة النص المقروء).

•

الحأديث الشريف (ما عاب رسول هللا طعاما
قـط  -تسميع الحديث الشريف  +حل انشطة
الدرس)
أحكام االسالم ( الوضوء -أتحدث  /أستمع
للنص  /أجيب عن أسئلة النص المقروء ).

•

•
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المعلمة علياء ((1C, 1D
alyaa.alsereidi@ese.gov.ae

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

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

Islamic
التربية اإلسالمية

•
•

حفظ الحديث الشريف .
تسجيل مقطع فيديو قصير عن الوضوء ( حيث يطبق
فيه الطالب خطوات الوضوء الصحيحة ) .

يحدد العناصر الفنية في القصة كالشخصيات
والزمان والمكان
يكتب حرف الفاء كتابة صحيحة مع
حركاتها الطويلة والقصيرة
يركب كلمات مكونة من مقطعين أو ثالثة .
يطبق معرفته بقواعد الصوتيات والتهجئة
في عمليات التحليل والتركيب

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

Islamic
التربية اإلسالمية

حل األنشطة المتعلقة بالدرس
على منصة التعلم الذكي

األربعاء

تجريد كتابي حرف الفاء ( مواقع حرف الفاء )

-2

Arabic
اللغة العربية

مالحظة مهمة :
يرجى استكمال جميع
التدريبات الموجودة في كتاب
النشاط لرصد درجة الكتابة

الثالثاء

تجريد شفوي حرف الفاء  -األصوات القصيرة
واألصوات الطويلة

-1

يحدد العناصر الفنية في القصة كالشخصيات
والزمان والمكان
يكتب حرف الفاء كتابة صحيحة مع
حركاتها الطويلة والقصيرة
يركب كلمات مكونة من مقطعين أو ثالثة .
يطبق معرفته بقواعد الصوتيات والتهجئة
في عمليات التحليل والتركيب.

Arabic
اللغة العربية

مالحظة مهمة :
يرجى استكمال جميع
التدريبات الموجودة في كتاب
النشاط لرصد درجة الكتابة

االثنين

قصة فوفي يَ ْقهر خوفه  -أتعلم القراءة صفحة 90
 +وعي صوتي لحرف الفاء

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

)1B ,1A( المعلمة فاطمة الشحي

)  أبحث- تراثنا الجميل ( أطبق
) اإلقتصاد ( اإلدخار واإلنفاق

•
•

أبحث عن معلومات عن التراث اإلماراتي مثل صور
أو أدوات أو مالبس أو أي شىء يمثل التراث لعرضه
. في الحصة الدرسية

•

(1C & 1D( المعلمة ناصرة

)  أبحث- تراثنا الجميل ( أطبق
) اإلقتصاد ( اإلدخار واإلنفاق

•
•

أبحث عن معلومات عن التراث اإلماراتي مثل صور
أو أدوات أو مالبس أو أي شىء يمثل التراث لعرضه
في الحصة الدرسية

•

.درس حول الخطوط والفراغات

•

fatema.hasani@ese.gov.ae

nasera.alkatheeri@ese.gov.ae

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح
المعلم بشير
bechir.gharbi@ese.gov.ae

PE التربية الرياضية
المعلمة سماح

2 / 1 حـل أنشطة الكتاب
ورفعه على منصة
LMS

Volleying an object upwards

samah.moursy@ese.gov.ae

•
Mandarin البرنامج الصيني
Ms. liu

liu.zhongjie@ese.gov.ae

• New words: 肩膀(shoulders)，
膝盖(knees)，脚(feet)
• Body part song
• Characters: 手，耳

•
•
•

Can say different
body part in
Chinese
Can sing body part
song
Can write Chinese
characters 手，耳

Video of saying different body part in
Chinese
Video of singing body part song
Characters writing

•

Student book 23-42
Activity book 28-34

Complete checkpoint
1 on LMS if you did
not finish.

•

Unit 2 – Fun with robots
Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة أحالم
ahlam.farah@ese.gov.ae

•
•

Demonstrate how robots can be
programmed using color cards
Identify common traits of
entrepreneurs.

•
•

LMS االطالع على محتوى الدرس في
 دفتر الرسم و األلوان المائية: كما أرجو جلب األدوات ااالزمة
 أو أقالم الباستل الجاف, و فرش

Virtual Art فنون بصرية
Faten.Koussa@ese.gov.ae فاتن

درس ألوان لكل فأن
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القصة الـمقترح ـة لهذا األسبوع للصف األول في منصة نهلة وناهل

لنقرأ مع نهلة وناهل
عنوان القصة

اسم الـمؤلف

الرسام

أركان اإلسالم

سنا شهاب

سنا شهاب

شارك ــنا الـمغـام ــرة

مستوى القراءة

الكلمات الجديدة
أركان اإلسالم -

د 2-مبتدئ

الصيام -الحج -

الـموض ـ ـ ـ ــوع

نبذه عن القصة

موضوعات دينية  +الربط

تشرح هذه القصة لألطفال أركان
ُ
اإلسالم وعددها ،وتعلمهم تطبيقها

بمادة التربية اإلسالمية

صوم رمضان

بطريقة مبسطة وسهلة.

مواعـيد الفحوصات الدورية التي يجب إجراؤها طــلبة الصفوف من الروضة وحتى الصف الرابع خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي  2022-2021م
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مارسMarch

يجـب إجـراء الـفحـص والحـصـول عـلى نتيجـة سـلـبيـة ال تتجــاوز مـدة  96ساعـة في بـداية الـفـصـل الدراسي قـبـل الدخـول إلى المبنى المدرسي.
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة المطـعـمين فـوق  12سنة  +الـطـلبة دون سن  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة  14يـوم).
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة غـير المطـعـمين فـوق  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة  7أيام).
الـتـطـعـيم إلـزامي للطـلبة الـذين يبلـغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للـطـلـبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويوصى به).
•
•

يجـب تسليم نسخـة مطـبوعـة من تـقـرير نتيجة الفحـص السلبية المستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.
يجـب تسليم نسخـة مطبوعـة من تـقـرير التـطـعـيم المستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.

نرجو من الطلبة الذين لم
يسلموا مربي/ة الصف
(صورة من بطاقة الهوية
اإلماراتية) ضرورة تسليمها
بحيث يتم تصويرها من
ً
استعدادا
األمام والخلف
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لـموعد إجراء الفحص
الدوري في الـمدرسة يوم
الخميس  17فبراير 2022

