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 10

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECT الـمـادة

March 7-11
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Unit

3A & 3B
Ms. Reem

English
اللغة اإلنجليزية

reemsalem341@gmail.com

•
•
•
•
•

Review unit 5
Part of speech : noun/ verbadjective
Ordinal numbers
Telling time and measuring
Words with same sound and
different meaning

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

•
•
•
•
•

Revise parts of speech
Ordinal numbers & sequence
Story elements
Adjectives
Verbs
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Make a list of words:
• List of verbs
• Lest of nouns
• List of adjectives

Students need to bring pictures of
animals, people, places and things –
NOUNS – DUE WEEK 10
Practice the worksheet
https://www.liveworksheets.com/vi150
0496mp

Assessment االمتحانات

Math
الرياضيات

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

Unit 9: Use Multiplication to Divide
• L9.7: Divide by 9
• L9.8: Divide by 7
• L9.9: multiply and Divide Fluently
Within 100

Student Practice Book
♦
♦
♦

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

Math
الرياضيات

Revision: Unit 7

Ms. Hanan Yousef
3B, 3C, 3D

hanan.yousef@ese.gov.ae

Important Tasks
Complete unfinished work please
(Homework, Matific and math project)

Revision Week
(Final exam)

*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.
Make up exams
(For students who did not
do tests (1-3) for medical
reasons) + Check LMS for
math revisions

:الساعات المكتبية عن بعـد
،  الحـصة الرابعة الثالثاء
11:15 – 10:30 من الساعة
.لإلجابة على االستفسارات

Islamic
التربية اإلسالمية

Arabic
اللغة العربية

Science
العلوم

Revision – Term 2 Science topics
Ms. Amrutha

amrutha.narakath@ese.go
v.ae

Students will Revise:
1. Fossils and changes affect organism
2. Weather patterns
3. Weather and seasons
4. Natural hazards and the
environments
5. Prepare for natural hazards

Complete all LMS Activities
and Review the Revision materials given
for term 2 on LMS

المعلمة عائشة

ayeshaaj.alhammadi@ese.gov.ae

المعلمة حنان العامري

hanan.alameri@ese.gov.ae

)مراجعة عامة ( برنامج تمكين

) مراجعة عامة ( برنامج تمكين

•

•
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 االختبار التكويني: يوم الخميس
) الثاني (فـقـرة خارجية مع أسئلة
:الساعات المكتبية عن بعـد
 من، الحصة الخامسة،األربعاء
12:15 -11:15 الساعة
.لإلجابة على االستفسارات

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

❖ تابع الموارد الطبيعية

المعلمة سلوى

-

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

+  الفرق بين آلتي الويكيليلي والعـود:درس الجزء الثاني
.مراجعة عامة للخاليا اإليقاعية المدروسة

.سوداء المنقوطة
ّ مراجعة عالمة ال

Dribbling in space

حل أنشطة الكتاب ورفعها
LMS على 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

•

liu.zhongjie@ese.gov.ae

•

China’s Winter Olympic Games
(introduction and activities)
Speaking Exam

•
•

China’s Winter Olympic Games
(introduction and activities)
Speaking Exam

درس التذهيب و الرسم
أرجو تسليم كل المهام المطلوبة طيلة الفصل الثاني
للتقييم النهائي

 فنون بصريةVirtual Art
فاتن

Faten.Koussa@ese.gov.ae
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• China’s Winter
Olympic Games
(introduction and
activities)
• Speaking Exam

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.

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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السادة أولياء أمور طلبة الصف (الثالث)  ..تحية طيبة وبعد ،،

Dear Respected Parents & Students of Grade 3,

تقرر تنفيذ اختبارات تجريبية لطلبة الصف الثالث لتدريبهم على
االختبارات الـمركزية التي ستنعقد في نهاية الفصل الدراس ي الثاني،
وذلك وفق البرنامج الزمني التالي:

Greetings to you. It has been decided to implement formative Mock
exams in core subjects for grade 3 students in order to let students
practice answering paper exams, to get ready for end of Term 2
centrilized exams. Please see the mock exams schedule:

الثالثاء الـموافق  8مارس 2022
Tuesday 8-3-2022

األربعاء الـموافق  9مارس 2022
Wednesday 9-3-2022

الخميس الـموافق  10مارس 2022
Thursday 10-3-2022

الجمعة الـموافق  11مارس 2022
Friday 11-3-2022

االثنين الـموافق  14مارس 2022
Monday 14-3-2022

رياضيات Math

علوم Science

لغة عربية Arabic

اجتماعيات Social Studies

تربية إسالمية lsamic

الحصة Period 2

الحصة Period 2

الحصة Period 2

الحصة Period 2

الحصة Period 2

موجهات تطبيق االختبار:

Exams Guidline:

• سيتم تنفيذ اختبارات ورقية لطلبة ال ّ
ص ـف الثالث.
• سيتم تنفيذ االختبار حضوريا في الـمبنى الـمدرس ي.
• سيتم تصميم مفردات االختبارات التجريبية على وفق نمط االختبارات
الـمركزية من قبل معلمات الـمواد الدراسية األساسية.
• سيتم اختبار الطلبة في مواد املجموعة (أ).

It will be paper-based exam.
It will be implemented in the school building.
Mock Exams will be designed by core subjects teachers and it
will be similaer to centerlized exams.
Students will be tested in Group (A) Subjects.
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