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Yas School 

Common Cycle 

Academic Year:2022-2023 
 

 مــدرسـة يـــاس 

 مــــشـــــتـركـــــــــــة 

 2023-2022العام الدراسي 

Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 5 Telegram Channel:  https://t.me/joinchat/AAAAAFkHiLkU9WwcH5rCAw 
Please join Yas School Elite Telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAFXG0iBZ6T_DzayzjA 

 

Parents Weekly Newsletter 

Grade 5 Mainstream & Elite  والنخبة المسار العام – الخامسالصف  

TERM  1                      Week 5                       September 26-30 

SUBJECT     الـمـادة
OBJECTIVES 

    أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

Enrichment Homework 
  5A, 5B, 5C, 5D  الواجبات اإلثرائية

 

Homework 5E الواجبات المنزلية 
 

Assessment  االمتحانات 

English    اللغة اإلنجليزية
Ms. Shahida (5A, 5B, 5C, 5D) 

Shahida.bhandia@ese.gov.ae  

 
Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Wednesday  

From: 12:20 am   

To: 13:20 pm   
 

Students will learn: 
 

Unit 2 – Getting Around  
 

• Talk about getting to school  
• Read about road safety  

• Design a sign  

• Talk about cities and give directions  

• Write a description of a famous 
place. 

• Read a short story  

Spelling Practice  
 

• Use the link to practice words  

https://www.spellingtraining.com/l

earn.html?&lqtjvhbql&dcdmy&vz

aj&qbtw&vtuy&qyumydlziy&vytl

nyml&qyiyqvy&rymsyl&qzwy 

 

• Check Class dojo for 

information.  

• Review learning materials on 

LMS  

Spelling Test 

Wednesday and Thursday 

 

End of Unit Test – Homes 

Please review Unit 1- Homes 

Vocabulary and Activities 

http://www.yasschool.ae/
https://t.me/joinchat/AAAAAFXG0iBZ6T_DzayzjA
mailto:Shahida.bhandia@ese.gov.ae
https://www.spellingtraining.com/learn.html?&lqtjvhbql&dcdmy&vzaj&qbtw&vtuy&qyumydlziy&vytlnyml&qyiyqvy&rymsyl&qzwy
https://www.spellingtraining.com/learn.html?&lqtjvhbql&dcdmy&vzaj&qbtw&vtuy&qyumydlziy&vytlnyml&qyiyqvy&rymsyl&qzwy
https://www.spellingtraining.com/learn.html?&lqtjvhbql&dcdmy&vzaj&qbtw&vtuy&qyumydlziy&vytlnyml&qyiyqvy&rymsyl&qzwy
https://www.spellingtraining.com/learn.html?&lqtjvhbql&dcdmy&vzaj&qbtw&vtuy&qyumydlziy&vytlnyml&qyiyqvy&rymsyl&qzwy
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English Elite 
نخبةاللغة اإلنجليزية    

 
Ms. Kaypris (5E) Elite 

kaypris.evans@ese.gov.ae   
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Tuesday  :اليوم 

From: 12:20 pm :من 

To: 01:05 pm  :إلى 
 

Unit 2-School 
 

• Listening: Listen and compare details 

about schools around the world. 
 

• Reading: Read specific information 

about good study habits.. 
 

• Speaking: Give advice to others 

using first conditional  
 

• Writing: Write a paragraph to 

describe your own school life in 

UAE. 
 

Grammar: 

• First Conditional-If you sleep well, 

you’ll study better 

• Complete “Presentation” 

Project (Check Class Dojo for 

project details) 

• Complete LMS Activities 

• MyOn Reading Activity 

• Review key vocabulary 

 

Spelling Quiz- 

Friday, 30 September 

 

 

Key Vocabulary: 

National History, Spanish, 

Science, Art and Design, French, 

Islamic Education, Social 

Studies, Physical Education, 

vitamins, wholemeal 

 

M
a
th

 

ت 
يا
ض

يا
لر

 ا

Ms. Nadeya (5B, 5C, 5D) 
nadeya.almarzouqi@ese.gov.ae  

 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Tuesday  :اليوم 

From: 8:00 am :من 

To: 9:00 am  :إلى 
 

▪ Use Place Value to Round Decimals 

▪ Estimate Sums and Differences of 

Decimals 

▪ Represent Addition of Decimals 

▪ Represent Addition of Tenths and 

Hundredths 

Complete Alef Platform 

(19 - 26) 
 

M
a
th

 

ت 
يا
ض

يا
لر

 ا

Mr. Abdulrahman (5A) 
arahman.buhizam@ese.gov.ae  

 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Tuesday  :اليوم 

From: 8:00 am :من 

To: 8:45 am  :إلى 
 

▪ Use Place Value to Round Decimals 

▪ Estimate Sums and Differences of 

Decimals 

▪ Represent Addition of Decimals 

▪ Represent Addition of Tenths and 

Hundredths 

Complete All ALEF lessons  

HW page 79&80 
 

mailto:kaypris.evans@ese.gov.ae
mailto:???@ese.gov.ae
mailto:arahman.buhizam@ese.gov.ae
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Mr. Gary (5E) Elite 

Gary.vevers@ese.gov.ae 

 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Thursday  :اليوم 

From: 8:00 am :من 

To: 8:45 am  :إلى 
 

Learning Objectives: 
 

• U4L1 – Estimate Sums and 
Differences of Decimals 

• U4L2 – Represent Addition of 
Decimals 

• U4L3 – Represent Addition of Tenths 
and Hundredths 

• U4L4 – Use Partial Sums to Add 
Decimals 

Revise for weekly quiz 

Continuous Weekly 

Assessment 
 

• U3L3 – Read and Write 
Decimals 

• U3L4 – Compare 
Decimals 

• U3L5 – Use Place Value 
to Round Decimals 

S
c
ie

n
c
e
 E

li
te

 

وم
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بة 
خ
ن

 

Ms. Sara (5E) Elite 

sara-m.alkaabi@ese.gov.ae 

 
Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Tuesday   :اليوم 

From: 12:15 pm :من 

To: 1:00 pm  :إلى 
 

Lesson 4: Solids, Liquids and Gases  
 

Learning objectives: 

• The 3 states of matter  

• Investigate how the arrangement of 

particles affect the properties of 

matter. 

Activities on LMS 

Revise for the weekly quiz 

Weekly Quiz on Lesson 3: 

Physical and chemical changes. 

Study pages 35 – 43 in science 

textbook.  

Monday 26.09.2022 

  Islamic التربية اإلسالمية  
ي نورة الشحالمعلمة   

aa.alshehhi@ese.gov.ae-Noora 
  

Office Hour  المكتبيةالساعة  

Day:  اليوم:  الجمعة 

From: 11:30 am :من 

To: 12:30 am  :إلى 
 

 8-1نفطار ورة اإلـ الوة سـت
 ل الى للا ـمـب العـحأدرس 

 أنشطة منصة ألف 
 أوراق عمل 

 اء التدرب على  ـــالرج
 تالوة سورة االنفطار 

A
ra

b
ic

 

ية
رب

لع
 ا
غة

الل
 

 5A, 5B, 5C= المعلمة منيرة 

moneirah.alqaydi@ese.go.ae  

 
Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Wednesday  :اليوم 

From: 11:30 am :من 

To: 12:15 am  :إلى 
 

اإلمالء: الهمزة المتوسطة على األلف و الواو   •

 )شرح وتدريبات( 

 معلوماتي الكتابة: كتابة نص  •

 النشيد: ذاك هو للا •

 استكمال حل أنشطة منصة ألف  •

 األربعاء  يوم األول االختبار

 2022-9-28  الموافق

 األولى  الوحدة مقررات في

mailto:Gary.vevers@ese.gov.ae
mailto:sara-m.alkaabi@ese.gov.ae
mailto:Noora-aa.alshehhi@ese.gov.ae
mailto:moneirah.alqaydi@ese.go.ae
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 5D, 5E  = زهـرة المعلمة 

zahra.alboloshi@ese.gov.ae 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Wednesday  :اليوم 

From: 3:15 pm :من 

To: 4:00 pm  :إلى  

 دادًا  ـمراجعة عامة استع

 ربية  ـالختبار اللغة الع

صة  ـالح

 األولى 

ل أنشطة منصة ألف  ـاستكمال ح

 للدروس التالية: 

. نشيد: ذاك هو اللّـه: دراسة  ٤٧

 المعاني والمرادف والّضدّ. 

. نشيد: ذاك هو اللّـه: دراسة  ٤٨

 األفكاِر واألساليِب البالغيّة. 

5D 

 

:األسبوعي واإلمالئي القرائي الروتين   

 
 

 ربية األول ـتبار اللغة العـاخ

5E 27/9/2022 الثالثاء يوم 

5D  29/9/2022الخميس يوم 

   دة األولىـ في مقررات الوح

 تم إرسال التفاصيل  

 (   (class Dojoعلى  

ربية األول في مقررات  ـاختبار اللغة الع

 الوحدة األولى 

صة  ـالح

 الثانية 

 دراسة المفردات    و للا( ـنشيد )ذاك ه
صة  ـالح

 الثالثة 

 ل أنشطة نشيد ـح
 اك هو للا( ذ)

 LMSعلى منصة  

E5 

 

األفكار  نشيد )ذاك هو للا(  دراسة 

 واألساليب البالغية 

صة  ـالح

 الرابعة 

 ط الرقعة( ـط )خـالخ
صة  ـالح

 الخامسة 

Moral Education التربية األخالقية 
 

 المعلمة أماني 

Amany.Alkindi@ese.gov.ae 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Thursday  :اليوم 

From: 
8:00 am 

 من:

To: 9:00 am  :إلى  

 LMSحل األنشطة في منصة  بي ـا الشعـ وروثنـ: م 3الدرس 

   1االختبار  

 
: ) حضارات الوطن  مقررات االختبار  

 العربي + حضارات بالدي (  
 

   2022\ 9\ 27 الثالثاء يوم 

5A – 5C  

 
   2022\9\28  االربعاءيوم 

 5B – 5E – 5D 

 
   LMS منصة االختبار على 

S
c
ie

n
c
e

 

وم 
عل

 ال

(5A, 5B, 5C, 5D) 
Ms. Amrutha 

amrutha.narakath@ese.gov.ae 

 
Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Tuesday  :اليوم 

From: 10:45 am :من 

To: 11:30 am  :إلى 

 
 

Students will learn: 
 

Lesson 4: Solids, liquids and gases 
 

1. What are the different forms in 
which matter can appear? 

2. How does matter change from one 
state to another? 

3. What are the steps in the water 
cycle. 

Complete all opened ALEF Lesson 

and Exit Tickets. 

Complete the activity given in 

textbook page no: 33 

QUIZ 2: LESSON 2 – MIXTURES 

AND SOLUTIONS 
 

Study (Alef lesson: 6,7,8,10 and 

textbook 20 to 25) 
 

5A, 5B, 5C – WEDNESDAY-

28/09/2022 
 

5D – Friday – 30/09/2022 

mailto:????@ese.gov.ae
mailto:????@ese.gov.ae
mailto:amrutha.narakath@ese.gov.ae
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Design & Technology   

 التصميم والتكنولوجيا  
 

 المعلمة نجوى

najwa.alnaqbi@ese.gov.ae 

 
Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Tuesday  :اليوم 

From: 8 am :من 

To: 9 pm  :إلى  

• Create a program that stores and 

modifies data using variables 

• Integrate sequences, 

conditionals, events, and loops 

into a program 

LMS Activities 

Checkpoint 1 exam (20 marks) 

• 5A Friday 

• 5B Tuesday 

• 5C Thursday 

• 5D Monday 

• 5E Wednesday 
 

Exam revision link: 

https://wordwall.net/resource/2

3524367 

V
is

u
a

l 
A

rt
  

ية 
صر

لب
 ا
ن
نو

لف
 ا

 المعلمة جيهان )بنات(

gehan.elhawy@ese.gov.ae 
L2 - ون ـ الل دائرة  

 L1الانشطة  الاطلاع على حائط 

SLM  

 

M
u

s
ic

ى  
يق

س
مو

 

 المعلم سلمان )بنين( 
selmen.zenned@ese.gov.ae  

   و ـــآلة البيان

)بنات( المعلمة رحمه  
Rahma.Mehrez@moe.gov.ae  

  L2 و ـــآلة البيان

P
h

y
s
ic

a
l 

&
 H

e
a
lt

h
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d
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Mr. Brian (Boys) 
Brian.Shaughnessy@ese.gov.ae  

Football   

understand and demonstrate offensive tactics 

in football and effectively use  

heading the ball to be offensive. 

Offensive Tactics  

Ms. Amal (Girls) 

amal.qundeel@ese.gov.ae 

      BASKETBALL 
 

• Passing – leading passes 
• Develops passing skills in basketball 

Watch video in LMS  

mailto:????@ese.gov.ae
https://wordwall.net/resource/23524367
https://wordwall.net/resource/23524367
mailto:gehan.elhawy@ese.gov.ae
mailto:selmen.zenned@ese.gov.ae
mailto:Rahma.Mehrez@moe.gov.ae
mailto:Brian.Shaughnessy@ese.gov.ae
mailto:????@ese.gov.ae
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Ms. Mu Li 

Li.Mu@ese.gov.ae 

 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Tuesday  :اليوم 

From: 10:40 am :من 

To: 11:40 am  :إلى 
 

Lesson 2: 你好 Nǐ hǎo (Hello)   

• Pronounce 4 tones correctly  
• Say hello respectfully 
• Introduce myself (Wǒ shì...)   
• Introduce others 
• Know about China’s National Day 

We will have China’s National 

Celebration on Sep. 30th, please wear 

Chinese traditional clothing. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thWill be celebrated on Sep 30 

 ســيتم االحـــتــفــــاء بالمناسبـــة  

  2022 سبتمبر 30في 

mailto:????@ese.gov.ae
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 ،، وبعد  طيبة  تحية .. الكرام األمور  أولياء  السادة
 

 
 
  األكاديمي الـمستوي  رفع و  التعليمية األهداف بتحقيق  االهتمام على  الـمدرس ي للتعليم اإلمارات مؤسسة حرص من انطـــــــــــالقا

  برنامج تنفيذ  ( 2)  الـمدرسية العمليات  قطاع  يسر  ،   2022/2023 الدراس ي العام خالل  التعليمي  الفاقد تعويض  و للطلبة

  الثاني الصف  وحتى الخامس الصف من  )للطلبة الثالثة والحلقة الثانية الحلقة لطــلـبة األساسية الـمواد في األكاديمي  الدعم

  الفترة في حضوريـا  سيكون  البرنامج في  الطلبة دوام  أن العلم مع األولى( الحلقة من والرابع  )الثالث ين الصف إلى باإلضافة  عشر(

  أسابيع ستة خالل تعليمية جلسة (12) بواقع  وذلك   ،   األكاديمي العام نهاية حتى وسيستمر  ،   محددة آليات  وفق  الـمسائية

 التالي:  النحو  على   هي ستكون   الدراسية ادالـمو  على   الـمستحقة والرسوم  ،   دراس ي فصل لكل  دراسية
 

 عشر(:  الثاني وحتى  التاسع من )الصفوف الثالثة الحلقة

  الطالب  اختيار  بشرط  (أحياء – فيزياء – كيمياء)  مجانية العلوم مواد من  واحدة مادة والعاشر: التاسع  الصفين -

 (.اإلنجليزية  اللغة – العربية اللغة – الرياضيات ) مواد من  مدفوعة مادة

  أحياء –  فيزياء   – كيميا)  مواد من مدفوعة مادة  الطالب اختيار بشرط  مجانية  الرياضيات  مادة  :12و 11 الصفين -

 (.عربية لغة  – إنجليزية لغة –
 

 الثامن(:  وحتى الخامس من  )الصفوف ةنيـالثا الحلقة

 (. اإلنجليزية اللغة – العربية اللغة – الرياضيات) مواد من  مدفوعة مادة الطالب  اختيار بشرط  مجانية العلوم مادة -
 

 فقط(: والرابع الثالث  )الصفين األولى الحلقة

  (.اإلنجليزية اللغة – العربية اللغة – الرياضيات) مواد من  مدفوعة مادة الطالب  اختيار بشرط  مجانية العلوم مادة -
 

   التالي: التسجيل  رابط عبر  ((  2022 سبتمبر  30 الـموافق  الجمعة أقصاه موعد  في وذلك  )) اآلن  بالتسجيل سارعوا

https://forms.office.com/r/2v3TjvEmgu 
 

 مادة.  لكل  درهم( 600) هي   الـمدفوعة الـمواد على الـمستحقة الرسوم مالحظة:
 

 الطلبة  ألبنائنا  التعليمية العملية مسيرة دعم على   حرصكم لكم  شاكرين

 مشتركة  - ياس مدرسة

 

 

 مدرســـــــــــــة يــــــاس 

 مشــتركــــــــــــــة

 أبوظـــبي 

 للمزيد من االستفسار يرجى التواصل مع مديرة الـمركز

  8809 441 056 أمـــــــــل الجنيبيأســـــــتاذة/ 

amal.aljanaiby@ese.gov.ae 

  

 

https://forms.office.com/r/2v3TjvEmgu
mailto:amal.aljanaiby@ese.gov.ae

