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 3 الصف
TERM 2

Week 9

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECT الـمـادة

February 28- March 4
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Unit 7
•
3A & 3B
Ms. Reem
reemsalem341@gmail.com

•
•

English
اللغة اإلنجليزية

•
•

Lesson 11-12 mama trees’ part
1and 2
Lesson 13 mama trees read and
listen part 3
Lesson 14 think about it- write
about your autobiography
Review: use this/ these/ those and
that
Do writing tasks on LMS.

Students will be able to:
3C & 3D
Ms. Shahida
shahida.bhandia@ese.gov.ae

•
•
•
•

Review Parts of Speech
Complete writing program on LMS
Our Green Earth – Use this/ these/
those/ that
Read and understand a biographical
text.
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Activity book
Pages:
99-100-101-102-103-104-105

All students should complete a
project
- OUR GREEN EARTH – UNIT 7
- How can we save the trees?
- Write 5 sentences. Use the
rules of writing.
- Add a picture and label the
drawing or picture.
- Be creative and have fun!

Speaking and
Listening test

Math
الرياضيات

Unit 9: Use Multiplication to Divide

Ms. Tasnim 3A
tasneem.kaloo@ese.gov.ae

♦
♦
♦
♦

Student Practice Book

Lesson 9.6: Divide by 4 and 8
Lesson 9.7: Divide by 9
Lesson 9.8: Divide by 7
Lesson 9.9: Multiply and Divide
Fluently within 100

♦
♦
♦
♦

L9.6: Pg 113-114
L9.7: Pg 115-116
L9.8: Pg 117-118
L9.9: Pg 119-120

♦ Complete all assessments
on LMS platform.
♦ Complete Performance Task
1(20)-Please bring
completed projects to
school for presentations. All
presentations to be
completed this week.
Reminder:

Math
الرياضيات

Unit 9 (Use multiplication to divide)
Ms. Hanan Yousef
3B, 3C, 3D

hanan.yousef@ese.gov.ae

•
•
•

Lesson 9.7 (Divide by 9)
Lesson 9.8 (Divide by 7)
Lesson 9.9 (Multiply and divide
fluently within 100)

Practice book
•
•
•

Lesson 9.7 (115- 116)
Lesson 9.8 (117-118)
Lesson 9.9 (119-120)

Complete Matific tasks TTest 34
(Unit 9 on lesson 1 to 6)
The test will be on LMS
Wednesday ( 2 / 03/ 2022)

:الساعات المكتبية عن بعـد
 من الساعة،  الحـصة الرابعة، الثالثاء
١١:١٥ -١٠:٣٠
.لإلجابة على االستفسارات

Islamic
التربية اإلسالمية

Arabic
اللغة العربية

Science
العلوم

UNIT 4 – LESSON 4- Prepare for Natural
Hazard.
Ms. Amrutha

amrutha.narakath@ese.go
v.ae

المعلمة عائشة

ayeshaaj.alhammadi@ese.gov.ae

المعلمة حنان العامري

hanan.alameri@ese.gov.ae

Students will learn:
1. How does design of a building
reduces the impact of natural
hazards?
2. Explain how people can prepare for
natural hazards?
 سر السعادة: الوحـدة الخامسة
أسلوب االستفهام: النحـو
 زمن الطـفـولة: النشيد

•
•
•

مراجعة مادة التربية اإلسالمية
الوحدة الرابعة و الوحدة الخامسة
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Complete all the activities
(performance task, quiz) in LMS

56 ص،54 حل كتاب النشاط ص

) متاح عـبر2( اختبار مادة التربية اإلسالمية
25/2/2022  من تاريخLMS منصة
3/3/2022 وحـتى تاريخ
/  سورة الهمزة:الدروس المقررة لالختبار
 رسول هللا/ حديث ان هللا ليرضى عن العبد
 بدء الدعـوة لالسالم/ معلمنا

3/3/2022 اختبار تجـريبي يوم الخـميس
)(نص خارجي
االختبار حـضـوري في المدرسة

:الساعات المكتبية عن بعـد
 من الساعة، الحصة الخامسة،األربعاء
12:15 -11:15
.لإلجابة على االستفسارات

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

❖ درس الموارد الطبيعية

المعلمة سلوى

حل تقويم الدرس السابق

عمل مشروع بيد الطالب

salwa-am.alali@ese.gov.ae

Unit 4 – STREAM Project
Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة أحالم

ahlam.farah@ese.gov.ae

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح
المعلم بشير

•

Test the prototype against the design
requirements.

•

Revise the final design in comparison
to the design criteria.

•

Enhance the design based on
acquired feedback

•
•
•
♦

Student book 96 – 105
Activity book 73 – 77
In class activities
Please bring computer
device during DT classes

 عالمة السوداء المنقوطة+درس الويكيليلي والعود

مراجعة العالمة اإليقاعية السة

Serving technique

حل أنشطة الكتاب ورفعها
LMS عـلى منصة

Make sure to complete all
activities in LMS and
checkpoints

bechir.gharbi@ese.gov.ae
PE التربية الرياضية
المعلمة سماح
samah.moursy@ese.gov.ae

Mandarin البرنامج الصيني
Ms. Liu

•

•

Review and final exam

Review and final exam

Review and final exam

يرجى االنتهاء من األعـمال الفارطة
LMS و تحميلها على

:األدوات المطلوبة
 كراس الرسم سكتش بوك- ألوان مائية
 باليت-  فرش بمقاسات مختلفة-A4 حجم
لمزج األلوان

liu.zhongjie@ese.gov.ae
درس الـتـذهـيب و الرسـم
 فنون بصريةVirtual Art
فاتن

Faten.Koussa@ese.gov.ae
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مواعـيد الفحوصات الدورية التي يجب إجراؤها طــلبة الصفوف من الروضة وحتى الصف الرابع خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي  2022-2021م
31

30

29

31

30

29

 96ساعـة
كل أسـبوعــين
كل أســـبـوع
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ينايـر Jan
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فـبراير Feb
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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.

و فيما يأتي مواعيد وموقع الفحص الـمعتمد للطلبة وألعضاء الكادر التعليمي من مدرسة ياس:
الـمكان :مركز الفحص بمدرسة األصايل
ً
صباحا وحتى التاسعة ً
مساء
األوقات :يوم السبت من التاسعة
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