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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 1 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw  
Parents Weekly Newsletter 

Grade 1  الصف 

TERM  1                      Week 6                       October 3-7 

SUBJECT     الـمـادة
OBJECTIVES 

    أهـداف و مخـرجـات التـعـلم
Enrichment Homework  

 الواجبات اإلثرائية 
Assessment  االمتحانات 

English 
 اللغة اإلنجليزية 

 

loul.alrotali@ese.gov.ae  المعلمة / لـول 
 

Office Hour الساعة المكتبية 
Day: Friday   :اليوم 

From: 11:00 :من 
To: 11:30  :إلى  

Unit 4 

• Phonics Focus N/n 

• Phonics 
Words/nuts/nine/net/nose 

• Unit 5 

• Phonics Focus Mm 

• Phonics Words  

• Man/mop/melon/moon 

• Let’s Read and write 

• Pronunciation of the letter 
sound 

• Writing uppercase and 
lowercase letters 

Copy spelling words in your English notebook 

tree/ tap/ ten/ tiger 

 

H.W On LMS 

Spelling words on Monday  

Tree/ tap/ ten/ tiger 

 

English exam on Tuesday 

Math  الرياضيات 

 المعلمة / أسماء الحوسني  

Asma.alhosani@ese.gov.ae 
 

Office Hour الساعة المكتبية 
Day: Friday   :اليوم 

From: 11:00 :من 

To: 11:30  :إلى 
 

Unit 3 

• Lesson 3-1 Pg: 63 

• Lesson 3-2 Pg: 69 

• Lesson 3-3 Pg: 73 

• Lesson 3-4 Pg: 77 

Student practice book 

• Pg: 11 

• Pg: 13 

• Pg: 15-16 

• Pg: 17-18 

 

 0507044236للتواصل  : 

مستمر   تدريب  الطالب بشكل الرجاء  

   120- 1  على األرقام من

 وشكل    بةقراءة وكتا

 

 مالحظة: 

ودفتر  سترسل المعلمة كتاب  

نهاية  في   الرياضيات مع الطلبة 

   ويرجى أن يتم إعادته األسبوع   

 يوم  االثنين  

http://www.yasschool.ae/
https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw
mailto:loul.alrotali@ese.gov.ae
mailto:Asma.alhosani@ese.gov.ae
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Science    العلوم 
 

 huda.aljabry@ese.gov.ae هدى المعلمة 
 

Office Hour الساعة المكتبية 
Day: Friday   :اليوم 

From: 11:40 :من 
To: 12:00  :إلى  

ANIMAL BEHAVIOUR 

WHAT ANIMALS DO 
ALL THE HOMEWORK THEY DO IT IN SCHOOL 

TEST 1: 

1A AND 1B ON WENDSDAY 

1C AND 1D ON THERSDAY 

ON ANIMAL STRUCTURE 

 

 ربية(ـ)اللغة الع المنهاج المتكامل 
Integrated Curriculum 

 
 1A)المعـلمة عـليـاء )

alyaa.alsereidi@ese.gov.ae 
 1B) ) المعلمة سعـدية

sadeyya.aldaerei@ese.gov.ae 

 1C) رة )ــالمعلمة ناص
nasera.alkatheeri@ese.gov.ae 

ــ المعلمة أمـ   1D) ل )ــــ

amal.alalkouk@ese.gov.ae 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: اليوم:  االثنين 

From: 2:00 :من 

To: 2:45  :إلى 
 

جناس األدبية التي تقرأ  ض األأيتعرف بع  ▪

 –ناشيد  األ-له مثل القصص القصيرة 

 لغاز  األ

يعرف أسماء الحروف وترتيبها   ▪

وأشكالها في مواقعها المختلفة من  

 الكلمة.  

 ينطق أصوات الحروف جميعها   ▪

يعرف الحركات القصيرة والطويلة   ▪

 وينطقها نطقا صحيحا 

يركب كلمات مكونة من مقطعين أو   ▪

 ثالثة.  

يقرأ الكلمات المألوفة والمتكررة قراءة   ▪

سريعة وصحيحة بمساعدة من المعلمة 

عند اللزوم على أن تكون الكلمات  

 مشكولة شكال تاما 

 ث(  -ت   -ب   –مراجعة الحروف )أ  

كتاب   47التدرب على قراءة صفحة  الواجب:  

                     النشاط

 ثنين اال

 أولياء األمور الكرام:  

 

 : سيعقد اختبار في الحروف التالية 

 ث (  - ت - ب - )أ 

أصوات الحرف    التالية:في المهارات 

الحركات القصيرة   –أشكال الحرف   –

وتركيب مقاطع لتكوين   –والطويلة 

 كلمة   

 

رسال نموذج  إسيتم   مالحظة :

 لالختبار لتدريب الطلبة عليه  

 ث(                          –ت  -ب   –مراجعة الحروف )أ  

 كتاب النشاط 46حل صفحة الواجب: 
 الثالثاء 

 نشيد )المدرسة( 

 . كتاب أقرا وأتعلم 37 -36حل صفحة الواجب: 
 األربعاء 

 اإلمالء األسبوعي  

 . أثاث –تين   –ثور  –باب  –أب 
 الخميس 

 الجمعة  ( كتاب النشاط 47)صفحة    قراءة 

 

 
 التربية اإلسالمية( ) المنهاج المتكامل

Integrated Curriculum 
 

 1A)لياء )ـالمعلمة ع 

alyaa.alsereidi@ese.gov.ae 
 1B) دية )ـ المعلمة  سع

sadeyya.aldaerei@ese.gov.ae 
 1C) المعلمة  ناصرة )

nasera.alkatheeri@ese.gov.ae 
ــ المعلمة  أمـ   1D) ل )ـ

amal.alalkouk@ese.gov.ae  
 

 يتعرف صفة الخالق ويستدل عليها. . •

 يتعرف صفة الرازق ويستدل عليها.  •

 يعبر عن حبه هلل تعالى الخالق الرازق •

 سالمية: درس هللا البارئ المصور العقيدة اإل

 كتاب النشاط  52 – 50الواجب ص 

الرجاء االنتهاء من حفظ )سورة  

 76والحديث الشريف ص  –الفاتحة 

 كتاب الطالب( 

 

mailto:huda.aljabry@ese.gov.ae
mailto:alyaa.alsereidi@ese.gov.ae
mailto:sadeyya.aldaerei@ese.gov.ae
mailto:nasera.alkatheeri@ese.gov.ae
mailto:amal.alalkouk@ese.gov.ae
mailto:alyaa.alsereidi@ese.gov.ae
mailto:sadeyya.aldaerei@ese.gov.ae
mailto:nasera.alkatheeri@ese.gov.ae
mailto:amal.alalkouk@ese.gov.ae


Page 3 of 6 

 ة(لوطنيالتربية ا ) المنهاج المتكامل
Integrated Curriculum 

 
 1A)لياء )ـالمعلمة ع 

alyaa.alsereidi@ese.gov.ae 
 1B) دية )ـ المعلمة  سع

sadeyya.aldaerei@ese.gov.ae 
 1C) المعلمة  ناصرة )

nasera.alkatheeri@ese.gov.ae 
ــ المعلمة  أم  1D) ـل )ـ

amal.alalkouk@ese.gov.ae  

 رف الجهات األصلية  ـيتع •

يحدد مصدرا للمعلومات ذا صلة   •

بموضوع محدد في مجال الدراسات 

 االجتماعية. 

رض نتائج استعالمه وإجاباته بطرق ـيع •

 تسجيل صوتي(  - مختلفة )رسم 

 الجهات األصلية(  -رافيا )الخريطة  ـلم الجغع

 كتاب النشاط  57-56الواجب : حل ص  
 

 

 (السنع) المنهاج المتكامل
Integrated Curriculum 

 
 1A)لياء )ـالمعلمة ع 

alyaa.alsereidi@ese.gov.ae 
 1B) دية )ـ المعلمة  سع

sadeyya.aldaerei@ese.gov.ae 
 1C) المعلمة  ناصرة )

nasera.alkatheeri@ese.gov.ae 
ــ المعلمة  أمـ   1D) ل )ـ

amal.alalkouk@ese.gov.ae 

 صة السنع كل ثالثاء ـح

 

 ع:ـنــــيم الســق

 والء ــــال

 رمــــالك

 ن التعاو

   رس األول: الد  •

 مفهوم السنع اإلماراتي وأهميته   

 

   نواتج التعلم: •

 يتعرف مفهوم السنع اإلماراتي 

 

   المفاهيم الجديدة: •

 السنع  
 المجتمع  

 الهوية الوطنية  
               األخالق            

  

Music & Drama 

 التربية الموسيقية والمسرح 

 

 المعلم بشير  

  bechir.gharbi@ese.gov.ae 

   درس األصوات المنخفضة والمرتفعة. •

mailto:alyaa.alsereidi@ese.gov.ae
mailto:sadeyya.aldaerei@ese.gov.ae
mailto:nasera.alkatheeri@ese.gov.ae
mailto:amal.alalkouk@ese.gov.ae
mailto:alyaa.alsereidi@ese.gov.ae
mailto:sadeyya.aldaerei@ese.gov.ae
mailto:nasera.alkatheeri@ese.gov.ae
mailto:amal.alalkouk@ese.gov.ae
mailto:bechir.gharbi@ese.gov.ae
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Mandarin البرنامج الصيني   
 

Ms.Chen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 ling.chen@ese.gov.ae 

• To answer about how old 

are you？ 

I am six years old 

Download the homework from classdojo  

 PEالتربية الرياضية 
 رباب المعلمة 

 rabeb.garraz@ese.gov.ae 
 

GAMES FOR FUN: TO DEVELOP 
THROWING 

 

• L1: Describe key words 

linked to the game 

• L2: Explain how to play the 

game 

• L3: Demonstrate resilience 

in a variety of situations 

• L4: Demonstrate knowledge 

and understanding of the 

game 

  

Design & Technology 
 التصميم والتكنولوجيا 

 

 أحالم المعلمة 

ahlam.farah@ese.gov.ae 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Tuesday  :اليوم 

From: 09:00 am :من 

To: 11:00 am  :إلى 
 

Unit 3 - Planning 

• Describe the importance of 

solving the problem.  

• Discuss the target group for a 

proposed solution 

• SB pages: 29 to 39 

• AB pages: 27 to 38 

Complete all activities in 

unit 2 in the book. 

mailto:ling.chen@ese.gov.ae
mailto:rabeb.garraz@ese.gov.ae
mailto:ahlam.farah@ese.gov.ae
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Virtual Art  فنون بصرية 

 samah.jerbi@ese.gov.ae سماحالمعلمة  
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Friday  :اليوم 

From: 10 am :من 

To: 11 am  :إلى 
 

 الوحدة األولى  
 

عنوان الدرس :  زخارف هندسية )الفن اإلسالمي(  

للقاء الثاني من الدرس ا  
 

  : الدرس أهداف 
 الزخارف  ومميزات خصائص على التعرف

    .اإلسالمية الهندسية الزخارف رسم  تعلم. الهندسية 
  

 االلوان  ودمج  المتنوعة الخامات  استخدام  :المهارات
    .التلوين  تقنيات وتطبيق

 -   جابة عن أسئلة الكتاب المدرسياإل  -أنشطة تفاعلية  
 التطبيق العملي للدرس 

 

 مادة الفن:   أدوات جلب  

الرسم  س كرا Sketchbookالدفتر  

   – A3أو   A4أوراقه سميكة 

. لوان الخشبيةألا

 
 

 ( 2022-10-7 إلى  2022-10-3  من) Exams Scheduleجدول االختبارات  

Grade ثنين   الاMONDAY    الثالثاءTUESDAY   األربعاءWEDNESDAY   الخميسTHURSDAY  الجمعةFRIDAY 

1 /A  العربية  اللغة  اختبار العلوم  اختبار اإلنجليزية  اللغة اختبار  

1 /B  العربية  اللغة اختبار العلوم  اختبار اإلنجليزية  اللغة اختبار  

1 /C  العلوم  اختبار العربية  اللغة اختبار اإلنجليزية  اللغة اختبار  

1/D  اختبار العلوم العربية  اللغة اختبار اإلنجليزية  اللغة اختبار  

 

 
 

 

 

 

 

mailto:samah.jerbi@ese.gov.ae
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 شكًرا معلمي ةـــــــــــــــــــــــــــة في مسابقـــــــــــــــــــــــــــــكللمشار اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبمدرسة ية ـــــــــــة العربيـــــــــــــــــــاللغرة ـــــــــــــــوكم أســـــــــــــــــــــــــــــــــتدع

 مسابقة:ـت المجاال 

 أجمل إلقاء شعري لقصيدة عن املعلم )باللغة العربية الفصحى(. .1

 ورقية أو إلكترونية( من تصميم الطالب.هنئة )جمل باقة تأ.2

 ضل املعلم.أجمل فيديو  قصير يظهر فيه  ف.3

  ابط تسليم األعمالر: 

https://padlet.com/bentzayed2

6/thankyouteachers 

 
 

 مقدمة.تّم رصد هدايا قّيمة ألجمل األعمال ال 

وعد الستالم األعمال املشاركة آخر م 

 2022  أكتوبر 3هو 

 

 شكًرا معلمي
 

https://padlet.com/bentzayed26/thankyouteachers
https://padlet.com/bentzayed26/thankyouteachers

