Yas School
Common Cycle
Academic Year:2022-2023

مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2023-2022 العام 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 الصف الخامس – المسار العام والنخبة
TERM 1
SUBJECT الـمـادة

Week 6

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

October 3-7
Enrichment Homework
5A, 5B, 5C, 5D الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Homework 5E الواجبات المنزلية
Spelling Practice
Use the link to practice

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

Unit 2- Getting Around

Shahida.bhandia@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Wednesday
12:20 am
From:
13:20 pm
To:

Students will learn
• Talk about getting to school
• Read about road safety
• Talk about cities and giving
directions
• Design a road sign

https://www.spellingtraining.co
m/learn.html?&hmtjy&nzpy&bj
38ubbl&uyqqc&rymzdbhlyq&lqt
s&nev&ltfz&sblbqnzpy&nbtl
plane/ bike/on foot/
ferry/helicopter/
tram/bus/taxi/motorbike/boat
Look on Class Dojo for English
Practice
Review LMS Activities
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Spelling Test- Wednesday
and Thursday
https://www.spellingtrainin
g.com/learn.html?&hmtjy&n
zpy&bj38ubbl&uyqqc&rymz
dbhlyq&lqts&nev&ltfz&sblb
qnzpy&nbtl
plane/ bike/on foot/
ferry/helicopter/
tram/bus/taxi/motorbike/
boat

Unit 2-School
English Elite
اللغة اإلنجليزية نخبة

•

Listening: Listen and discuss solving
problems at school

•

Reading: Read specific information
about good study habits.

•

Speaking: Give advice to others
using first conditional

•

Writing: Write sentences giving
advice using first conditional.

•

Grammar: First Conditional-You'll
have enough energy to do your
homework if you get enough sleep.

▪

Explain Strategies to Add and
Subtract Decimals
Understand Powers and Exponents
Patterns When Multiplying a Whole
Number by Powers of 10
Estimate Products of Multi-Digit
Factors

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

Ms. Nadeya (5B, 5C, 5D)

Math
الرياضيات

nadeya.almarzouqi@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Tuesday :اليوم
8:00 am
From:
:من
9:00
am
To:
:إلى

▪

arahman.buhizam@ese.gov.ae

▪
▪

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Tuesday :اليوم
8:00 am
From:
:من
8:45
am
To:
:إلى

▪
▪

Mr. Abdulrahman (5A)

Math
الرياضيات

▪
▪

Represent Subtraction of Decimals
Represent Subtraction of Tenths and
Hundredths
Strategies to Subtract Decimals
Explain Strategies to Add and
Subtract Decimals
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Spelling Quiz7 October
•
•
•

Complete LMS Activities
MyOn Reading Activity
Review key vocabulary and
their meanings

Complete Alef Platform
26-35

Complete All ALEF lessons

Key Vocabulary:
sugary, nuts, berries, advice,
solution, friend, teacher,
understand, bully, laugh

Short Test
On Monday 3/10/2022
Add and Subtract Decimals
Unit 4 - Lesson 4-6

Learning Objectives:

Science Elite
العلوم نخبة

Math Elite
الرياضيات نخبة

Mr. Gary (5E) Elite

•

Gary.vevers@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Thursday :اليوم
8:00 am
From:
:من
8:45
am
To:
:إلى

Ms. Sara (5E) Elite
sara-m.alkaabi@ese.gov.ae
Office Hour الساعة المكتبية
Day: Tuesday :اليوم
From: 12:15 pm :من
1:00 pm
To:
:إلى

•
•
•

U4L5 – Represent Subtraction of
Decimals
U4L6 – Represent Subtraction of
Tenths and Hundredths
U4L7 – Strategies to Subtract
Decimals
U4L8 – Explain Strategies to Add and
Subtract Decimals

Revise for weekly quiz // Pages 97
and 98 of the math book

Unit 4: Earth and space patterns
Lesson 1: The Role of Gravity

Weekly quiz on LMS

Learning objectives:
• Support and argument that gravity
causes objects to be pulled towards
the center of Earth.

Activities on LMS
Revise for the weekly quiz

Islamic التربية اإلسالمية
المعلمة نورة الشحي
Noora-aa.alshehhi@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
الجمعة
Day:
:اليوم
From: 11:30 am :من
To: 12:30 am :إلى

مراجعة لما سبق
درس دعوة أهل الطائف

Continuous Weekly QuizThursday
• U4L1 – Estimate Sums
and Differences of
Decimals
• U4L2 – Represent
Addition of Decimals
• U4L3 – Represent
Addition of Tenths and
Hundredths

•
•
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أنشطة منصة ألف
أوراق عـمل

Lesson 4:
Solids, liquids and gases.
Study textbook pages 50-63
Monday 03/10/2022
Devices are needed.

اخـتبـار التربيــة االسالميــة
الدرس الول والدرس الثاني
5E الثالثاء
5D -5C - 5A : االربعاء
5B الخميس

الروتين القرائي:
كتاب الطالب ص  83و 85
السطر اإلمالئي:
االثنين-يَع ِْرفُهُ س ُ
ُكان مدينَةُ العين َجيّدًا،
سهُ.
ضاري َ
ويَ ْح ِفظونَ ت َ ِ
الثالثاء َيع ِْرفُ أنّهُ ال َيسْتطيعُونَ
اال ْبتِعاد عَنهُ.
ُ
األربعاء :إنَّه َجبَ ُل حفيت الذي يَكادُ يَمِ رُّ
في ُك ِ ّل ال ّ
ع.
ش ِ
وار ِ
ً
الخميس :إنّهُ َموْ جودٌ حَقيقة في ُك ِ ّل
ع.
ٍ
مكان وش َِار ٍ

•

الروتين القرائي:
كتاب الطالب ص  83و 85
السطر اإلمالئي:

تم توزيع حسابات الطلبة لمنصة نهلة
وناهل ،يُرجى تفعيلها ،والدخول على
الموقع باستمرار.

•
•
•

حـل تـدريبات كتاب النشاط
ص  26و  27و 28

الحـصة
الولى

كتابة النص المعلوماتي (المسودة)

إعـداد فيديو قصير يتحدث الطالب فيه عن
)الصداقة) كتاب الطالب ص 47
آخر موعـد لتسليم المحادثة
2022 /10/17

الحـصة
الثانية

كتابة النص المعلوماتي (مراجعة)

الحـصة
الثالثة

كتابة النص المعلوماتي (المنتج النهائي)

الحـصة
الرابعة

االستماع (صديقة الرض)

حل مهمة في منصة نهلة وناهل
حـل تـدريبات كتاب النشاط
ص  26و  27و 28
5E

إعـداد فيديو قصير يتحدث الطالب فيه عن
)الصداقة) كتاب الطالب ص 47
آخر موعد لتسليم المحادثة
2022 /10/17
حل مهمة في منصة نهلة وناهل

moneirah.alqaydi@ese.go.ae

الكتابة  :كتابة نص معلوماتي
االستماع  :صديقة الرض
المحادثة

الساعة المكتبية Office Hour
اليومDay: Wednesday :
منFrom: 11:30 am :
إلىTo: 12:15 am :

المعلمة زهـرة = 5D, 5E

الحـصة
الخامسة
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المحادثة (المنتج النهائي)

zahra.alboloshi@ese.gov.ae

الساعة المكتبية Office Hour
اليومDay: Wednesday :
3:15 pm
From:
من:
4:00
pm
To:
إلى:

Arabic
اللغة العربية

االثنين :يَع ِْرفُهُ سُكا ُن مدينَةُ العين
سهُ.
ضاري َ
َجيّدًا ،ويَ ْح ِفظونَ ت َ ِ
الثالثاء :يَع ِْرفُ أنّهُ ال يَسْتطيعُونَ
اال ْبتِعاد عَنهُ.
األربعاء :إنَّهُ َج َب ُل حفيت الذي َيكادُ يَمِ رُّ
في ُك ِ ّل ال ّ
ع.
ش ِ
وار ِ
ً
ّ
ُ
الخميس :إنه َموْ جودٌ حَقيقة في ُك ِ ّل
ع.
ٍ
مكان وش َِار ٍ

5D

استكمال حـل أنشطة منصة ألف
حل ص  28 + 27 + 26 +20في
كتاب النشاط
تصوير مقطع فـيديو قـصير يتحـدث
فيه الطالب عن شجـرة من الشجار
التي تنمو في دولة اإلمارات

Arabic
اللغة العربية

•
•

المعلمة منيرة = 5A, 5B, 5C

1 االختبار
Moral Education التربية الخالقية
المعلمة أماني الكندي

: مقررات االختبار
+ ( حضارات الوطن العـربي
) حضارات بالدي

Amany.Alkindi@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Thursday :اليوم
8:00 am
From:
:من
To:

9:00 am

LMS حل النشطة في منصة

:إلى

(5A, 5B, 5C, 5D)
Ms. Amrutha
amrutha.narakath@ese.gov.ae

Science
العلوم

 االتحاد في فكر زايد: 4 الدرس

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Tuesday :اليوم
From: 10:45 am :من
To: 11:30 am :إلى

2022-10-4 يوم الثالثاء الموافق
5A+5C
2022-10-5 يوم االربعاء الموافق
5B+5E+5D

Students will learn:
Lesson 4: solids, liquids, and gases
1. What are the steps in the water
cycle.
2. what are the different forms in which
matter can appear?
3. what are the Changing states of
matter?
4. Review All Unit 1: investigate Matter

Complete all opened ALEF Lesson
and Exit Tickets.
Complete the activity given in
textbook page no:46

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة نجوى
najwa.alnaqbi@ese.gov.ae

Visual Art
الفنون البصرية

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Tuesday :اليوم
8 am
From:
:من
9 pm
To:
:إلى

)المعلمة جيهان (بنات
gehan.elhawy@ese.gov.ae

•

Integrate sequences, conditionals,
events, and loops into a program.

LMS Activities

دائرة اللون
-  الحارة-  الباردة-  الثانوية-  الساسية:اللوان
 المتكاملة- المحايدة

•
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LMS الاطلاع على حائط الأنشطة

Complete the self-learning

Music موسيقى
Physical & Health Education
التربية الصحية والرياضية

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

العالمة المنقوطة والمربوطة

)المعلمة رحمه (بنات

العالمة المنقوطة والمربوطة

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

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

Ms. Amal (Girls)
amal.qundeel@ese.gov.ae

•
•

•
•

Football
Understand and demonstrate
offensive tactics in football.
Use tactics to advance against an
opposition team
BASKETBALL
Lesson topic: passing; leading passes
Swimming for girls

LMS Activities

LMS Activities

Please bring a swimsuit, cap, and
goggles

Mandarin
البرنامج الصيني

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

•
•
•
•

Introduce myself (Wǒ shì...)
Introduce others
Say “Good morning”
Apologize in Chinese
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LMS Activities

ً
شكرا معلمي
تدعـ ـ ـوكم أسـ ـرة اللغـ ـة العربي ـة بمدرسة ي ـ ـ ـ ـ ـاس للمشاركـ ـ ـة في مسابقـ ـ ـة ً
شكرا معلمي
 مجاالت الـمسابقة:
 .1أجمل إلقاء شعري لقصيدة عن املعلم (باللغة العربية الفصحى).
 .2أجمل باقة تهنئة (ورقية أوإلكترونية) من تصميم الطالب.
 .3أجمل فيديو قصيريظهرفيه فضل املعلم.

 رابط تسليم األعمال:
https://padlet.com/bentzayed2
6/thankyouteachers
ّ تم رصد هدايا ّقيمة ألجمل األعمال الـمقدمة.
آخرموعد الستالم األعمال املشاركة
هو 3أكتوبر2022
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