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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 9                       October 24-28 

SUBJECT     الـمـادة
OBJECTIVES 

    أهـداف و مخـرجـات التـعـلم
Enrichment Homework  

اإلثرائية الواجبات   
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 7 

• Phonics Review 
 
Unit 8 

• Phonics Cc 

• Phonics words 

• Can/cup/cat/camel 

• Phonics focus Kk 

• Phonic words 

• Kite/kid/king/key 

• Let's Read 

Copy spelling words in your English notebook: 

she/ he/ is/ are/ am 

 

H.W On LMS 

Spelling words on Monday:  

She/he/is/are/am 

English exam on Tuesday 

 

Science    العلوم 
 

 huda.aljabry@ese.gov.ae هدى المعلمة 
 

Office Hour الساعة المكتبية 
Day: Friday   :اليوم 

From: 11:40 :من 
To: 12:00  :إلى 

 

DISCOVER THE COMMUNICATION 

• ANIMAL SOUNDS 

• ANIMAL MASSAGES 

PRACTCE FOR TEST 2  

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 4 

• Lesson 4-1 Pg. 105 

• Lesson 4-2 Pg. 109 

• Lesson 4-3 Pg. 113 

Student practice book 

• Pg. 23 

• Pg. 25 

• Pg. 29 
   
 0507044236للتواصل  : 

   

 

http://www.yasschool.ae/
https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw
mailto:loul.alrotali@ese.gov.ae
mailto:huda.aljabry@ese.gov.ae
mailto:Asma.alhosani@ese.gov.ae
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 ربية(ـ)اللغة الع المنهاج المتكامل 
Integrated Curriculum 

 
 1A)المعـلمة عـليـاء )

alyaa.alsereidi@ese.gov.ae 
 (1B) سعـديةالمعلمة  

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 
 

 والطويلة  القصيرة الحركات يعرف •
   صحيحا نطقا وينطقها 

 قراءة والمتكررة المألوفة الكلمات يقرأ •
 .  وصحيحة سريعة

 ووسط بداية في الحاء  حرف شكل ميزي •
 بطريقة القلم ممسكا الكلمة  ونهاية
 صحيحة

 قراءة) فيـالخ الخروف ون ـشـخ صةـق

 الخاء  لحرف الصوتي الوعي( / ومناقشة

 -80 صفحة  قراءة على التدريب: الواجب

  النشاط كتاب في  81

 وارسال  وأتعلم  أقرأ كتاب 74- 73 ص قراءة

 LMS على  الطالب بقراءة فيديو تسجيل

 الثنين ا

 

  أولياء األمور الكرام
رسال  إ يرجى متابعة الطلبة في القراءة و

تسجيالت القراءة المحددة على بوابة  

 LMS  التعلم الذكي كواجب  

  حيث سيتم رصد درجة القراءة عليها
   10درجات 

يرجى توفير دفتر للنسخ حيث سيتم  

تحديد سطر للنسخ كل أسبوع ويسلم 

 للمعلمة يوم الخميس 
  سطر النسخ

 النسخ    تماد درجةـاع
 درجات  10

   

 (  خ ) حرف شفوي تجريد

 النشاط  كتاب83 -82صفحة  حل: الواجب
 الثالثاء 

 (  ح ) حرف  كتابي تجريد

 النشاط  كتاب  85 -84 صفحة  حل: الواجب
 األربعاء  

 :األسبوعي اإلمالء

  – خي – خو – خا –خ   –خ   – خ   

ْوخ   –خاب ْوخ  - خ   أ خي  -أ ْخت   – ج 

 ميس ـالخ

 والمقطع  الحرف  أقرأ  فقرة  القرائي  التقييم 
      الثاني  المجلد  الطالب  كتاب46 ص والكلمة

 معة ـالج

 

 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) ة  ناصرة )المعلم 

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

amal.alalkouk@ese.gov.ae  

د   النَّب ي    اْسم   الطفل  يْحف ظ   • مَّ ح   للا   ص ل ى- م 
ل ْيه   س لَّم   ع  د  )-و  مَّ ح   بن   ع ْبد للا   بن   م 

طَّل ب   اْلم  م   بن   ع ْبد  ي    هاش  ش   (.اْلق ر 

 صيات  ـالسيرة النبوية والشخ
 (  - صلى هللا عليه وسلم-) مولد الرسول 

ة  ـق   س ْرد   يد  ـي ع • ْول د   صَّ - النَّب ي    م 

ل ْيه   للا   ل ىص   س لَّم   ع  ن ْشأ ت ه   ،-و   و 

 . األولى

 .النشاط كتاب 110 ص لح •

 

 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  

 تحدد التي  الرسمية الوثائق هي ما يدرك  •
جواز سفر   - عائلة  دفتر ) وانتماءه هويته

 بطاقة الهوية(  -
 المجلد الثاني  100ص درس التربية الوطنية 

الوثائق التي تحدد  : محادثة  •

  الهوية و الجواز 

جواز  تصنيف الصور بين  •

 .السفر و الهوية ودفتر العائلة

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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 (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

   26+ 25 صفحة + 24 صفحةحل النشاط 

 

 :   أنشطتي في السنع)كتاب 

    (يقوم الطالب بحله في المنزل
 

 قــيم الســــنـع:

 السنع  ·

 القنص  ·

 عيال زايد  ·

 :  ثالث المحور ال ·

دور الشيخ زايد رحمه هللا في تأصيل   ·

 السنع اإلماراتي  
 

 نواتج التعلم:   ·

يحرص على التمسك بسنع الشيخ زايد بن   ·

سلطان ال نهيان رحمه هللا بالسنع  

 اإلماراتي  
 

 المفاهيم الجديدة:   ·

 السنع   ·

 القنص    ·

                                   عيال زايد        ·
  

Music & Drama 

 التربية الموسيقية والمسرح 

 

 المعلم بشير  

  bechir.gharbi@ese.gov.ae 

 ،درس األزمنة الطويلة والقصيرة ·

 درس األصوات الغليظة والرفيعة.  ·
  

Mandarin البرنامج الصيني   
 

Ms.Chen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 ling.chen@ese.gov.ae 

1. To learn the words of family 

members  
 

2. To know how to ask and 

answer 

a) How many people in your 

family? 

b) There are 5 people in my 

family. 
 

3. To write the chinese 

characters:  我   انا 

a. 你 أنت 

b. 人  ناس 

c. 九    تسع 

Worksheet in ClassDojo  

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
mailto:ling.chen@ese.gov.ae
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 PEالتربية الرياضية 
 رباب المعلمة 

 rabeb.garraz@ese.gov.ae 
 

Games for fun 

To develop Balance 

 

Balances on different numbers of body 

parts while playing funny games 

HOMEWORK ON LMS 

 
 

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 4 – STREAM Project 

• Describe the main issues in 

understanding a design problem 

• Compare existing solutions 

• Identify different tools for 

prototyping 

• SB pages:  41 to 49 

• AB pages: 41 to 54 

Think of ideas to create a car 

made from recyclable 

material. 

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 الأولى 
 

زخارف نباتية )اللقاء الثالث   عنوان الدرس:

 من الدرس( )الجزء التطبيقي(  
 

     أهداف الدرس:

التعرف على خصائص ومميزات  •

الزخارف النباتية العضوية. تعلم رسم  

 هذا النوع من الزخارف.       
 

استخدام الخامات المتنوعة   المهارات:

 ودمج الالوان وتطبيق تقنيات التلوين.

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

 ----- 

 نباتية بشكل مبتكر.  أشكالسم أو صنع ر →

 ن:  ـفـمادة ال أدواتلب ـج 

الرسم  س كرا  Sketchbookتر  ـالدف

   – A3أو   A4أوراقه سميكة 

. لوان الخشبيةألا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rabeb.garraz@ese.gov.ae
mailto:ahlam.farah@ese.gov.ae
mailto:samah.jerbi@ese.gov.ae
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 ( 2022-10-28 إلى  2022-10-24  من) Exams Scheduleجدول االختبارات  

Grade ثنين   الاMONDAY    الثالثاءTUESDAY   األربعاءWEDNESDAY   الخميسTHURSDAY  الجمعةFRIDAY 

1 /A   اختبار اللغة اإلنجليزية    

1 /B     اختبار اللغة اإلنجليزية    

1 /C    اختبار اللغة اإلنجليزية    

1/D    اختبار اللغة اإلنجليزية    

 

 
 

 

 


