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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 10                       October 31- November 4 

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 8 

• Phonics focus Cc 

• Phonics words  

• Can/ cup/ cat/ camel 

• Phonics focus (Kk) 

• Phonics words  

• Kite/ kid/ king/ key 

• Phonics focus: (ck) 

• Phonics words  

• Neck/ clock/ sock/ black 

• Let's read and write 

Copy spelling words in your English notebook: 

man/ sit/ pot/ net/ tap 

H.W On LMS 

Spelling words on Monday:  

man/ sit/ pot/ net/ tap 

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 COMMUNICATION 

• FEEL SOUND 
 

TEST 2: 

ANIMAL AND THEIR 

PARENTS 

PAGE: 

35----46 

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. 27- 28 

• Pg. 29-30 

• Pg. 31-32 
   
 0507044236للتواصل  : 

 مالحظة: 

سترسل المعلمة كتاب الرياضيات مع  

الطلبة في نهاية األسبوع  ويرجى أن يتم  

 إعادته يوم االثنين 

 

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 
 

 يركب الكلمات من حروف ومقاطع  ·

يميز شكل الحروف في بداية ووسط   ·

ونهاية الكلمة ممسكا القلم بطريقة  

 صحيحة  

يكتب الحروف المتحركة حركات   ·

قصيرة وحركات طويلة والحروف  

 المضعفة كتابة صحيحة. 

يقرأ الكلمات المألوفة والمتكررة قراءة   •

سريعة وصحيحة بمساعدة من المعلمة  

عند اللزوم على أن تكون الكلمات  

  تاما مشكولة شكال

 ( خ  ح ج) الحروف مراجعة

 كتاب  من 51 صفحة  قراءة على التدريب: الواجب

 الثاني  المجلد الطالب
 LMS  على الطالب  بقراءة فيديو تسجيل  

 ثنين الا

  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 

 

 . وخا  ـ خ ونـ شـخ أكل

 . رتهـوهـ ج لـنج  ـج    دَ ـَوجَ 
  

 النسخ    تماد درجةـاع
   درجات 10

 ( العلم يوم عن التحدث) المحادثة  اختبار

 النشاط  كتاب 88صفحة  حل: الواجب
 الثالثاء 

 (  خ ح ج) للحروف كتابي تجريد

   النشاط كتاب 89 صفحة  حل: الواجب
 األربعاء  

 :األسبوعي اإلمالء

بوب - جاء - خيأَ  - أ ختي   - بيأَ   أ جيب   تَحت - ح 
 ميس ـالخ

 طعـوالمق  الحرف رأـأق رةـقـف القرائي  التقييم 
 الثاني  المجلد الطالب  كتاب من 51 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  

  .قصة كفالة الرسول صلى للا  سرد ي •
عليه وسلم من قبل جده عبدالمطلب  

 . وعمه أبي طالب
 عليه للا صلى  الرسول صفات  يستنتج •

 .بأهله وبره  وسلم 

 السيرة النبوية والشخصيات  
 ه( م  ـده ثم عـ)رسول هللا في رعاية ج

 كتاب 113- 112- 111 ص حل •
 .النشاط

 

 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  

 التي  الرسمية الوثائق هي ما يدرك  •
  - عائلة الدفتر) وانتماءه هويته  تحدد 

 بطاقة الهوية(  - سفر  ز جوا
 المجلد الثاني  103ص درس أنا مواطن صالح 

من كتاب   106حل صفحة   •

 الطالب المجلد الثاني 

 

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 لمة  أمـ المع   1D) ل )ـ

amal.alalkouk@ese.gov.ae 

 حصة السنع كل ثالثاء 

 مؤشرات األداء: 

ماراتي باستخدام  دور األسرة في المحافظة على السنع اإل

 الصور وتحليلها وشرحها 

 31+  30 صفحةحل النشاط  

يقوم :  أنشطتي في السنع)كتاب 

 ( الطالب بحله في المنزل

 عنوان الدرس: 

 اإلماراتية السنع في األسرة  
 

 قيم السنع: 

 النظام التسامح االحترام 

  

Music & Drama 

 التربية الموسيقية والمسرح 

 

 المعلم بشير  

  bechir.gharbi@ese.gov.ae 

اإليقاع المنتظم واإليقاع الغير   درس  ·
 منتظم. 

  

Mandarin البرنامج الصيني   
 

Ms. 

Chen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 ling.chen@ese.gov.ae 

1. To learn the words：red，

green，white，black 

2. The flag song for the flag  

day 
 

 

Worksheet in ClassDojo  

 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  

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
mailto:rabeb.garraz@ese.gov.ae
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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  
 

• Identify the design 
requirements and 
constraints  

• Identify tools used in 

prototyping  

• SB pages:  41 to 49  

• AB pages: 41 to 54  

Complete all the checkpoints 

on LMS. This makes up all the 

grades for the student  

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 
 

 وحدة األولى     ال
 

خطوط ونباتات )اللقاء   عنوان الدرس: •
 األول من الدرس(  

 
      أهداف الدرس: 

التعرف على خصائص ومميزات   •
النباتية العضوية. تعلم رسم   شكالاال

ة من الخطوط واالشكال  فأنواع مختل
 العضوية.    

     

استخدام الخامات المتنوعة   المهارات:  •
 ودمج االلوان وتطبيق تقنيات التلوين. 

 

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

 

 ن:  ـفـمادة ال أدواتلب ـج 
 

الرسم  س كرا  Sketchbookتر  ـالدف

   – A3أو   A4أوراقه سميكة 

. لوان الخشبيةألا

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احتفالا بيوم العلم .. عبر عن سعادتك وحبك تجاه 

وطنك والتقط صورة سيلفي مع علم دولة 

.الإمارات العربية المتحدة  
 

In celebration of the Flag Day .. Show your 

love and happiness towards your country 

by taking Selfie with the UAE flag. 
 

https://forms.office.com/r/Na4arwCfvV 

 

علم
وم ال  ي 

 وحدة  وطن  

mailto:ahlam.farah@ese.gov.ae
mailto:samah.jerbi@ese.gov.ae
https://forms.office.com/r/Na4arwCfvV
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 ( 2022-11-4 إلى  2022-10-31  من) Exams Scheduleجدول االختبارات  

Grade ثنين   الاMONDAY    الثالثاءTUESDAY   األربعاءWEDNESDAY   الخميسTHURSDAY  الجمعةFRIDAY 

1 /A  
 اختبار مهارة التحدث 

 اللغة العربية لمادة 
   اختبار علوم  

1 /B  
   اختبار مهارة التحدث 

 اللغة العربية  ادة لم
     ختبار علوم ا

1 /C  
 اختبار مهارة التحدث  

 اللغة العربية لمادة 
  اختبار علوم   

1/D  
 مهارة التحدث  اختبار 

 اللغة العربية لمادة 
  اختبار علوم   
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