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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 7                       October 10-14 

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 five 

• Phonics Focus Mm 

• Phonics words: man/ mop/ 
melon/ moon/ 

• Phonics Focus Dd 

• Phonics words: dog/ desk/ 
duck/ doll 

• Say the sound and write the 
letter 

• Write and read the new words 

Copy spelling words in your English notebook: 

Pen/ pink/ pin/ pot 

 

H.W On LMS 

Spelling words on Monday:  

Pen/ pink/ pin/ pot 

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 BEHAVIORS 

WHAT ANIMALS DO 

 

ALL THE HOMEWORK THEY DO IT IN SCHOOL  

http://www.yasschool.ae/
https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw
mailto:loul.alrotali@ese.gov.ae
mailto:huda.aljabry@ese.gov.ae


Page 2 of 5 

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 3-44 Pg 77 

• Lesson 3-5 Pg 81 

• Lesson 3-6 Pg 85 

Student practice book 

• Pg :11 

• Pg:13 

• Pg:15-16 

   

 0507044236للتواصل  : 

 ظة: ـمالح
 

تر الرياضيات  ـلمة كتاب ودفـسترسل المع

ويرجى أن    نهاية األسبوعفي  مع الطلبة

   . يوم االثنين  يتم إعادته 
 

 يوم الثالثاء مادة الرياضيات   اختبار 

   2022-10- 11بتاريخ 

 1B  صف+  1Aصف  
 

مادة الرياضيات   ربعاء أليوم ا  اختبار 

 2022-10- 12ريخ تاب

 1Dصف  +  1Cصف  
 

ختبار  رسال نموذج لالإ سيتم  ة:ظـمالح

 عليه    الطلبةلتدريب 
 

 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 
 

رف الحركات القصيرة والطويلة  ـيع ▪

 وينطقها نطقا صحيحا  

يقرأ الكلمات المألوفة والمتكررة قراءة   ▪

 سريعة وصحيحة .  

يميز شكل حرف الجيم في بداية ووسط   ▪

ونهاية الكلمة ممسكا القلم بطريقة  

 صحيحة . 

راءة  ـ)قرته ـوهـ ل يبحث عن جـصة جنجـق

 يم  ـرف الجـ وتي لحـ( / الوعي الصومناقشة

- 64حة ـراءة صفـلى القـالتدريب ع : بـ الواج

 في كتاب النشاط  65

 ثنين اال

 أولياء األمور الكرام 
 من لد األولـمجاللم ـتعمن  االنتهاءتم 

طاء الطالب  ـعإكتاب الطالب وسيتم 

 لد الثاني  ـالمج

 

روف  ـحالالتأكد من حل أنشطة يرجى 

 (  في كتاب النشاط  ث -ت- ب - التالية )أ 

 رف ) ج (  ـوي حـد شفـريـتج

 كتاب النشاط    67-66ل صفحة  ـ ب : حـ الواج
 الثالثاء 

 ريد كتابي حرف )ج (  ـتج

 كتاب النشاط  69  +  68ل صفحة  ـ الواجب : ح
 األربعاء 

  جي/اإلمالء األسبوعي  ّج ُج جِ / جا جو 

 أجيب / أثاب / جاب   /أجاب 
 الخميس 

رأ الحرف والمقطع  ـرة أقـقـرائي فـالتقييم الق

 والكلمة  
 الجمعة 

 

mailto:Asma.alhosani@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
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 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  

 يتلو سورة اإلخالص تالوة سليمة   •

 يحفظ سورة اإلخالص   •

 يفسر معاني المفردات   •

 رآن الكريم : ـالق

 المجلد الثاني   108الص صفحة ـورة اإلخـس
 ورة اإلخالص  ـظ سـفـح

 

 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  

يصف الطرائق المختلفة التي تتيح   •

 رف إلى الماضي .  ـاالطالع والتع
   110صفحة   ن وفيما مضىدرس اآل

 

 (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

   19+صفحة  18حل النشاط صفحة 
 المنزل  )كتاب أنشطتي في السنع يقوم الطالب بحله في 

 ع:ـنــــيم الســق

 لمروءة  ا

 المساعدة  

 التسامح  

   :المحور الثاني   •

   سنعنا أخالق 

 

   نواتج التعلم: •

 يطبق قيم السنع اإلماراتي  

 

   المفاهيم الجديدة: •

 السنع  
 القيم  

                           الفزعة

  

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:alyaa.alsereidi@ese.gov.ae
mailto:sadeyya.aldaerei@ese.gov.ae
mailto:nasera.alkatheeri@ese.gov.ae
mailto:amal.alalkouk@ese.gov.ae
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Music & Drama 

 التربية الموسيقية والمسرح 

 

 المعلم بشير  

  bechir.gharbi@ese.gov.ae 

 المنخفضة والمرتفعة. درس األصوات •
 

  

Mandarin البرنامج الصيني   
 

Ms.Chen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 ling.chen@ese.gov.ae 

To understand and answer:  

• A: What is your name? 

• B: My name is … 

• A: How old are you? 

• B: I am 6 years old 

• A: In which grade you are? 

• B: I am in Grade 1 

Download from Classdojo  

on weekend 
 

 PEالتربية الرياضية 
 رباب المعلمة 

 rabeb.garraz@ese.gov.ae 
 

GAMES FOR FUN:  

Travel & body shapes 
 

• L1: Identify different types of 
travel 

• L2: Combine travel with body 
shapes 

• L3: Feel the heart beating 
during exercise 

 OMEWORK ON LMSH 
 

 

 

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 steps in the 

engineering design process 

• Describe the main issues in 

understanding a design 

problem 

• SB pages: 29 to 39 

• AB pages: 27 to 38 

Students will have their 

SECOND EXAM on LMS next 

week. Please study unit 2. 

mailto:bechir.gharbi@ese.gov.ae
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 
 

   دة األولى  ـ الوح
  

للقاء األول من  ا)  زخارف نباتية  :عنوان الدرس 

 (  الدرس 
 

     : الدرس أهداف 
يزات الزخارف  ـصائص وممـخرف على ـالتع

ذا النوع من  ـ لم رسم هـ وية. تعـضـالنباتية الع

        الزخارف.
 

دام الخامات المتنوعة ودمج  ـ استخ : المهارات

       االلوان وتطبيق تقنيات التلوين. 

 -   جابة عن أسئلة الكتاب المدرسياإل  -أنشطة تفاعلية  
 ملي للدرس ـق العـبيـالتط

 

 ن:  ـفـمادة ال أدواتلب ـج 

الرسم  س كرا  Sketchbookر  ت ـالدف

   – A3أو   A4أوراقه سميكة 

. لوان الخشبيةألا

 
 

 ( 2022-10-14 إلى  2022-10-10  من) Exams Scheduleجدول االختبارات  

Grade ثنين   الاMONDAY    الثالثاءTUESDAY   األربعاءWEDNESDAY   الخميسTHURSDAY  الجمعةFRIDAY 

1 /A   اختبار التربية اإلسالمية    الرياضيات  اختبار    

1 /B  اختبار التربية اإلسالمية    اختبار الرياضيات    

1 /C     اختبار التربية اإلسالمية اختبار الرياضيات    

1/D     اختبار التربية اإلسالمية اختبار الرياضيات    

 

 
 

 

 

mailto:samah.jerbi@ese.gov.ae

