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 3
SUBJECT الـمـادة

English
اللغة اإلنجليزية
loul.alrotali@ese.gov.ae  لـول/ المعلمة

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

Week 2

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

April 25-29
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Unit 22
• Letter names and sounds (a-z)
• Using numbers
• Let's Read and Write
• Sight words

•
•

Unit 10
• Lesson 10-1 Pg 117
• Lesson 10-2 Pg 121
• Lesson 10-3 Pg 127

H.W. Page 6
Read sight words daily

Assessment
االمتحانات
In each Friday we will
Read and spell these
sentences
The first sentence is:
(She is my mother.)

Work sheet

:نشاط

Science العلوم
المعلمة فاطمة

Fatima.Husain@ese.gov.ae

Unit 1
• Lesson 1: Plants Part

•
•
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What the plant needs to grow?
What are the parts of the plant?

رسم صوره جميلة عن
أي نبتة موضحا بها
:أجزاءها الربعة
-

Roots
Stem
Leaves
Flowers

جمل وكلمات اإلمالء يوم
الخميس :

الثالثاء

قـصة المحـبة في رمضان ( قـراءة  +النشطة )

الربعاء

كيف تصنع بطاقة تهنئة ( قـراءة  +المفردات والتراكيب)

الخميس

تعبير كتابي  +تقييم إمالئي

رمضان شهر المغـفـرة.

جمل وكلمات اإلمالء يوم
الخميس :

االثنين

قـصة المحـبة في رمضان ( قـراءة )

الثالثاء

قـصة المحـبة في رمضان ( قـراءة  +النشطة )

الربعاء

كيف تصنع بطاقة تهنئة ( قـراءة  +المفردات والتراكيب)

الخميس

تعبير كتابي  +تقييم إمالئي

رمضان شهر المغـفـرة.
الجمعة

حل النشطة الموجودة في
منصة التعلم الذكي في
حصص التعلم الذاتي

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

مهارة المحادثة (التحـدث عن الشياء التي تحـب القيام
بها خالل شهر رمضان وكيف تقـضي يومك )

•
•
•

حفظ سورة الكوثر
حل أنشطة درس سورة الكوثر كتاب النشاط 32
حل أنشطة درس فضل تالوة القرآن وحفظه كتاب النشاط
صفحة 33

درس فضل تالوة القرآن وحفظه

•
•
•

حفظ سورة الكوثر
حل أنشطة درس سورة الكوثر كتاب النشاط 32
حل أنشطة درس فضل تالوة القرآن وحفظه كتاب النشاط
صفحة 33

درس فضل تالوة القرأن وحفظه

حل أنشطة درس الفصول األربعة كتاب النشاط 39+38

درس الفصول الربعة
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fatema.hasani@ese.gov.ae

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

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

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

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

حل أنشطة درس الفصول الربعة كتاب النشاط 39+ 38

درس الفصول الربعة

المعلمة فاطمة الشحي ((1A, 1B

Islamic
التربية اإلسالمية

حل النشطة الموجودة في
منصة التعلم الذكي في
حصص التعلم الذاتي

 -1أقرأ النص قراءة سريعة وصحيحة.
 -2أفسر الكلمات مستعينا ببيئتي.
 -3أميز عالقة التضاد بين الكلمات.

fatema.hasani@ese.gov.ae

Arabic
اللغة العربية

رمضان  -يصوم  -يصلي -
سحور  -قرآن .

الجمعة

مهارة المحادثة (التحـدث عن الشياء التي تحـب القيام
بها خالل شهر رمضان وكيف تقـضي يومك )

 -1أقرأ النص قراءة سريعة وصحيحة.
 -2أفسر الكلمات مستعينا ببيئتي.
 -3أميز عالقة التضاد بين الكلمات.

المعلمة فاطمة ((1A, 1B

Arabic
اللغة العربية

رمضان  -يصوم  -يصلي -
سحور  -قرآن .

االثنين

قـصة المحـبة في رمضان ( قـراءة )

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

سن
ّ الخلية اإليقاعـية ذات ال

PE التربية الرياضية
المعلمة سماح

Ball Activities

Mandarin البرنامج الصيني
Ms. liu

liu.zhongjie@ese.gov.ae

LMS الرجاء متابعة الدرس على المنصة

Throwing up and down

samah.moursy@ese.gov.ae

• Key words: 猫，鸟，鱼，马
• Sentence: 这是······
• Character: 马，鱼

•
•

Make a video of introducing different animals
Write characters

•
•
•

SB Pg: 12 – 15
AB Pg: 13 – 17
Please bring activity book to every DT class.

• Can say the 4 key
words
• Can introduce
animals
• Can write
characters

Unit 1 – Fun with computers
•
Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة أحالم

•

ahlam.farah@ese.gov.ae

•

Virtual Art فنون بصرية
المعلمة فاتن

Faten.Koussa@ese.gov.ae

Select the appropriate
software to perform specific
tasks
Identify basic hardware and
software problems.
Select the appropriate
software to perform specific
tasks

القصة الـمقترح ــة لهذا األسبوع للصف األول في منصة نهلة وناهل

شارك ــنا الـمغـام ــرة
نبذه عن القصة

LMS الرجاء متابعة الدرس على المنصة

درس أسأرار الملمس

الـموض ـ ـ ـ ــوع

مستوى القراءة

الكلمات الجديدة

لنقرأ مع نهلة وناهل

الرسام

اسم الـمؤلف

-

ميثاء الخياط

- أعذاق النخلة
األعمال في ليالي رمضان ونهاره

نص قصص ي

الصف األول

-  خشوع- الترديد
 إماطة- الضوضاء

Page 3 of 5

عنوان القصة
قصة املحبة في
رمضان

مواعـيد الفحوصات الدوري ـ ـة التي يجـ ـب إجـ ـراؤها للط ـلبـ ـة خ ـ ـالل الفصل الثالث من العام الدراس ي  2022-2021م
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إبريل April
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مايـو May
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يونيـو June

 96ساعـة

يجـب إجـراء الـفحـص والحـصـول عـلى نتيجـة سـلـبيـة ال تتجــاوز مـدة  96ساعـة في بـداية الـفـصـل الدراسي قـبـل الدخـول إلى المبنى المدرسي.

كل شـهـر

يجـب إجـراء الفحـص الـدوري شـهـريًا (الفحـص المخـبري الـ )PCRللـطـلبة من فـئة ما دون  16عامـًا( .و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة الشهــر).

كل أســـبـوعـين

يجـب إجـراء الفحـص الـدوري كل أسـبـوعـين (الفحـص المخـبري الـ )PCRللـطـلبة من فـئة  16عامـًا فـما فـوق( .و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة األسـبـوعـين).
الـتـطـعـيم إلـزامي للطـلبة الـذين يبلـغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للـطـلـبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويـوصى به).
•
•

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

و فيما يأتي مواعيد وموقع الفحص الـمعتمد للطلبة وألعضاء الكادر التعليمي بمدرسة ياس:
الـمكان :مركز الفحص بمدرسة األصايل
ً
ً
مساء
صباحا وحتى التاسعة
األوقات :يومي السبت واألحــد من التاسعة
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السادة أولياء األمور الكرام  ..أبناؤنا األعزاء  ..تحية طيبة وبعد ،،
وفق التوجيهات الواردة إلينا من قبل املؤسسة نحتاج لـمعرفة عدد الطلبة الذين يمارسون هوايات متنوعة وأنشطة خارجية الصفية خالل فترة إجازات نهاية األسابيع  ،علما بأننا سنستمر في
الحصر شهريا خالل الفترة القادمة ؛ لذا نرجو مشاركتكم الكريمة في االستبيان التالي حول استثمار الطلبة أجازات نهاية األسبوع في ممارسة األنشطة الـمتنوعة:

https://forms.office.com/r/NMZNkBUS1z
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
مدرسة ياس – مشتركة
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