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February 21-25

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECT الـمـادة

English
اللغة اإلنجليزية

Week 8

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Unit 19
Phonics focus wh
Wh phonics words
(whale, white, wheel, whistle)
Phonics focas ng
Ng phonics words
(ring, swing, long, hang)

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

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment
االمتحانات

H.W. on Teams

Speaking Exam

طباعة وحل ورقة العمل مع الطالب
التي يتم إرسالها علي الواتساب وإرسالها مع الطالب للمدرسة
أما بالنسبه للطالب (عن بعـد) فيرجى رفع الواجب على البوابة
LMS
:سيتم إرسالها نفس الورقة على
 برنامج التيمز) ولكم الخيار،  البوابة، (الواتساب
المطلوب فقط طباعة الورقة

Complete the lesson
)4 seasons(

Class Activities
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:مالحـظة
•
•
امتحان علوم يوم االثنين
الرجاء االلتزام بالحضور

األربعاء

تجـريد كتابي حرف القاف ( مواقع حرف القاف )

الخميس

حـل تدريبات كتاب النشاط  +التقييم اإلمالئي

التقييم اإلمالئي :
قَ َم ُر قِ ٌ
طيف
ط لَ ٌ

الجمعة

تقييم مهارة التحدث  +تفعيل منصة عـصافـير للقـراءة

مالحـظة مهمة :
 -3حل تدريبات كتاب النشاط
 -2سيتم إرسال موضوع
التحدث في مجـموعات
التواصل
 -4تفعـيل منصة عـصافـير
للقراءة  -سيتم إرسال
اسم المستخـدم وكلمة
المرور

االثنين

حل تدريبات كتاب النشلط  +مراجعة حرف الفاء

الثالثاء

قـصة قـمـ ٌر يشعـر بالملل – أتعـلم القـراءة صفحة 14
 +تقييم مهارة التحـدث

األربعاء

التجـريد الشفـوي والكتابي حـرف القاف

الخميس

حـل تـدريبات كتاب النشاط  +التقييم اإلمالئي

التقييم اإلمالئي :
قَ َم ُر قِ ٌ
طيف
ط لَ ٌ

الجمعة

تفعـيل منصة عـصافير للقراءة  +تقييم مهارة التحـدث

-1

-3

-4

•

تصوير مقطع يطبق فيه الطالب خطوات الوضوء بطريقة
صحيحة .
االنتهاء من حفظ سورة النصر وحديث ما عاب رسول
هللا طعاما قط وارسال التسميع على منصة التعلم الذكي .
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•
•

أحكام اإلسالم  :الوضوء
يتعرف مفهوم الوضوء ويستنتج الحاالت
التي يشرع فيها الوضوء .
يطبق المتعلم خـطوات الوضوء بطريقة
صحيحة .

•
•

أحكام اإلسالم  :الوضوء
يتعرف مفهوم الوضوء ويستنتج الحاالت
التي يشرع فيها الوضوء .
يطبق المتعلم خطوات الوضوء بطريقة
صحيحة.

•

•

fatema.hasani@ese.gov.ae

المعلمة علياء ((1C, 1D
alyaa.alsereidi@ese.gov.a
e

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

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

Islamic
التربية اإلسالمية

•

•

-2

يحدد العناصر الفنية في القصة
كالشخصيات والزمان والمكان
يكتب حرف القاف كتابة صحيحة مع
حركاتها الطويلة والقصيرة
يصف األشخاص واألماكن واألشياء
مستخدما اللغة العربية ومراعيا آداب
المحادثة واإلستئذان للتحدث .
يطبق معرفته بقواعد الصوتيات والتهجئة
في عمليات التحليل والتركيب

المعلمة فاطمة ((1A, 1B

Islamic
التربية اإلسالمية

حل األنشطة المتعلقة بالدرس
على منصة التعلم الذكي

-3

-4

تصوير مقطع يطبق فيه الطالب خطوات الوضوء بطريقة
صحيحة .
االنتهاء من حفظ سورة النصر وحديث ما عاب رسول
هللا طعاما قط وارسال التسميع على منصة التعلم الذكي .

•

-2

Arabic
اللغة العربية

الثالثاء

تجـريد شفـوي حرف القاف  -األصوات القـصيرة
واألصـوات الطويلة

-1

يحدد العناصر الفنية في القصة
كالشخصيات والزمان والمكان
يكتب حرف القاف كتابة صحيحة مع
حركاتها الطويلة والقصيرة
يصف األشخاص واألماكن واألشياء
مستخدما اللغة العربية ومراعيا آداب
المحادثة واإلستئذان للتحدث .
يطبق معرفته بقواعد الصوتيات والتهجئة
في عمليات التحليل والتركيب

Arabic
اللغة العربية

مالحـظة مهمة :
 -1حل تدريبات كتاب النشاط
 -2سيتم إرسال موضوع
التحدث في مجـموعات
التواصل
 -2تفعـيل منصة عـصافـير
للقراءة  -سيتم إرسال
اسم المستخـدم وكلمة
المرور

االثنين

قـصة قـمـ ٌر يشعـر بالملل – أتعـلم القراءة صفحة 14
 +وعي صوتي لحـرف القاف

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

,1A( المعلمة فاطمة الشحي
)1B

 درس االدخار واإلنفاق: االقتصاد

202 حل أنشطة كتاب النشاط ص

 درس االدخار واإلنفاق: االقتصاد

202 حل أنشطة كتاب النشاط ص

.درس حول النغمة الصوتية دو

.مراجعة النغمات الصوتية السابق دراستها

Dribbling in space

LMS حـل أنشطة الكتاب ورفعها على منصة

• Review and Lantern Festival

Crafts of Lantern Festival

fatema.hasani@ese.gov.ae

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

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح
المعلم بشير
bechir.gharbi@ese.gov.ae
PE التربية الرياضية
المعلمة سماح
samah.moursy@ese.gov.ae

Mandarin البرنامج الصيني
Ms. liu

liu.zhongjie@ese.gov.ae
Unit 4 – STREAM Project
Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة أحالم
ahlam.farah@ese.gov.ae

Virtual Art فنون بصرية
فاتن

Faten.Koussa@ese.gov.ae

•

•

Identify ideas and information
conveyed through visual
methods.
Demonstrate how robots can be
programmed using colour
cards.

•
•

Student book 53 – 63
Activity book 45 - 58

الرجاء االنتهاء من العمل الفني محاكاة للفن البدائي
LMS و تسليمه على

درس من الكهف و المسجد إلى المدرسة
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•

Practice of families
and body parts

Prepare for Exam 2 on
LMS. The students will
complete the exam on
the self-learning
lesson between 2pm
to 12am on Friday.
Student Unit 2 and
Unit 3 for the exam

القصة الـمقترح ــة لهذا األسبوع للصف األول في منصة نهلة وناهل

لنقرأ مع نهلة وناهل
عنوان القصة

اسم الـمؤلف

الرسام

الكلمات الجديدة

مستوى القراءة

ُ
ٌ
يشعر بالـملل
قمر

لطيفة النجار

لطيفة النجار

ُ
قط  +البطريق
+السوق ٌ +
قمر

مستوى الصف األول

شارك ــنا الـمغـام ــرة
نبذه عن القصة

الـموض ـ ـ ـ ــوع

ٌ ٌّ
ٌ َّ
ُ
ملل.
قمر قط لطيف ،لكنه يشعر بالـ ِ
َ
ُترى ماذا َ
فعل ٌ
يتغلب
قمر لكي

القراءة الـمتدرجة

قصص املنهجية

ملل؟
على الـ ِ

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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فـبراير Feb

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

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.

و فيما يأتي مواعيد وموقع الفحص الـمعتمد للطلبة وألعضاء الكادر التعليمي من مدرسة ياس:
الـمكان :مركز الفحص بمدرسة األصايل
األوقات:
ظهرا وحتى العاشرة ً
 يوم الجمعة من الثالثة ًمساء
ً
صباحا وحتى العاشرة ً
مساء
 -يومي السبت واألحد من العاشرة
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