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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 12                      November 14-18 

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 Ten: 

• Phonics Focus Rr 

• Phonics Words  

• Red/ rain/ robot/ run 

• Phonics Focus 

• Phonics words  

• Hat/ heart/ hand/ hen/ 

• Write the uppercase 

• and the lowercase R r/ and Hh 

• Say the sounds and sing the 
phonics song. 

• Read the sight words  

Copy spelling words in your English notebook: 

Gorilla /gate/ under/ upstairs 

H.W On LMS 

Spelling words on Monday:  

Gorilla/ gate/ under/ upstairs 

 

Daily reading from Myon 

Please don’t forget  

Science    العلوم 
 

 huda.aljabry@ese.gov.ae هدى المعلمة 
 

Office Hour الساعة المكتبية 
Day: Friday   :اليوم 

From: 11:40 :من 
To: 12:00  :إلى 

 

SOUND 
FEEL SOUND 
INSTRUMENTS 

WORKSHEETS IN SCHOOL  

http://www.yasschool.ae/
https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw
mailto:loul.alrotali@ese.gov.ae
mailto:huda.aljabry@ese.gov.ae
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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 4-5 pg. 121 

• Lesson 4-6 pg. 125 

Student practice book 

• Pg.:35  

• Pg. 37 
   

 0507044236للتواصل  : 

 These are practice websites  

www.mathplayground.com 

www .Abcya.com 

www.mathgames.com 

www.za.ix1.com 

 

 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 
 

يعرف الحركات القصيرة والطويلة  §

 وينطقها نطقا صحيحا. 

يقرأ الكلمات المألوفة والمتكررة  §

 قراءة سريعة وصحيحة.

يميز شكل حرف الراء والزاي في 

بداية ووسط ونهاية الكلمة ممسكا 

 القلم بطريقة صحيحة. 

( ربيع والمطر الغزير  الراءقصة حرف )

  22)أتدرب على قراءة النص صفحة 

المجلد الثالث +وعي صوتي لحرف الراء  

 مع األصوات القصيرة والطويلة. 

 الثنين ا

 

  أولياء األمور الكرام
رسال  إ متابعة الطلبة في القراءة و يرجى

تسجيالت القراءة المحددة على بوابة  

كواجب حيث سيتم   LMSالتعلم الذكي 

درجات    10رصد درجة القراءة عليها 

تر للنسخ حيث سيتم ـيرجى توفير دف

ديد سطر للنسخ كل أسبوع ويسلم  ـتح

 لمة يوم الخميس  ـللمع
 ر النسخ ـسط

 َربيٌع راكوٌن َسريٌع َمسروٌر. 

   

 . ا َوُخبًزا َوُزْبدَةً زًرا َطازجً ـأكلْت زينةُ ج
   

 درجات  10تماد درجة النسخ ـاع 
سيتم تسليم كتاب الطالب    مالحظة:

المجلد الثالث )سلسلة سالمة( للطلبة 

يرجى وضع طابع باسم الطالب عليه 

 .  وتجليده

+  الراء التجريد الشفوي والكتابي لحرف 

     129إلى  126حل كتاب النشاط 
 الثالثاء 

( زينة وصديقها عزيز  الزايقصة حرف )

كتاب   34أتدرب على قراءة النص صفحة 

+ وعي صوتي لحرف    3الطالب المجلد 

 الزاي مع الحركات القصيرة والطويلة

 األربعاء  

+   الزاي( التجريد الشفوي والكتابي لحرف )

   137إلى  134حل كتاب النشاط ص 
 التقييم اإلمالئي  

 َزادَ  – أَرادَ  – َربيعٌ  – بُذورٌ  – دَْربٌ  – أَدارَ 

 .ُزهورٌ  - َزبيبٌ  – ُزجاجٌ  – َزاحَ  –

 ميس ـالخ

التقييم القرائي فقرة أقرأ الحرف والمقطع  

 والكلمة من كتاب الطالب المجلد الثالث. 
 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  

 يتلو سورة الفيل تالوة صحيحة. •

 يحفظ سورة الفيل.  •

يفسر المعنى اإلجمالي لسورة الفيل  •

 ومعاني مفرداتها.

يعيد سرد حكاية الفيل بلغته مجتهدا  •

 ان يتحدث باللغة العربية الفصيحة. 

 القرآن الكريم: سورة الفيل 
متابعة الطلبة في حفظ سورة   •

 . الفيل مع التجويد الصحيح

 

mailto:Asma.alhosani@ese.gov.ae
http://www.mathplayground.com/
http://www.math/
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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 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  

يحدد المفاهيم والمصطلحات  •
البيع  – االقتصادية األساسية )العمل 

 االحتياجات(  –الرغبات  – الشراء  –
يلعب أدوار لوظائف مختلفة ويشرح  •

 . وظيفتها في المجتمع

 عمالدرس المهن واأل
 حل تدريبات كتاب النشاط •

 119ص 

 

 (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

 دور الشيخ زايد رحمه هللا في تأصيل  

 السنع الإماراتي. 

 قــيم الســــنـع:

                                   عيال زايد.       –القنص  –السنع  ·

 :  ثالث المحور ال ·

دور الشيخ زايد رحمه هللا في تأصيل   ·

 السنع اإلماراتي. 
 

 نواتج التعلم:   ·

 يعتز بجملة )كلنا عيال زايد(  ·

يحرص على التمسك بسنع الشيخ زايد   ·

 رحمه هللا.
 

 المفاهيم الجديدة:   ·

                                                                         عيال زايد.       –القنص  –السنع  ·

  

Music & Drama 

 التربية الموسيقية والمسرح 

 

 المعلم بشير  

  bechir.gharbi@ese.gov.ae 

درس مقاطع كودالي الموسيقيّة )الجزء   ·
 الثاني(. 

  

Mandarin البرنامج الصيني   
 

Ms.Chen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 ling.chen@ese.gov.ae 

Review lesson: 

1. what is your name？ 

2. How old are you？ 

3. What  is your nationality？ 

4. which grade you are in？ 
 

Speaking test: 

Introduce about yourself in simple 

sentences. 

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: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


Page 4 of 6 

 PEالتربية الرياضية 
 رباب المعلمة 

 rabeb.garraz@ese.gov.ae 

Basic rolls 

To be able to perform different rolls 
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 
 

• Develop programming skills 

• Understand block programming 
• Bring activity book 

Check if the student 

completed all checkpoints on 

LMS. Submit the project during 

the class. This will make up all 

the marks for the students. 

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 
 

 51ورشة عمل اليوم الوطني اإلماراتي 

 

 -   أسئلة الكتاب المدرسيجابة عن  اإل  -أنشطة تفاعلية  
 ملي للدرس ـق العـبيـالتط

 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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 ( 2022-11-18 إلى  2022-11-14  من) Exams Scheduleجدول االختبارات  

Grade ثنين   الاMONDAY    الثالثاءTUESDAY   األربعاءWEDNESDAY   الخميسTHURSDAY  الجمعةFRIDAY 

1 /A  إمالء اللغة العـربية    إمالء اللغة اإلنجليزية  

1 /B  إمالء اللغة العـربية    إمالء اللغة اإلنجليزية  

1 /C  إمالء اللغة العـربية    إمالء اللغة اإلنجليزية  

1/D  إمالء اللغة العـربية    اللغة اإلنجليزية إمالء  
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