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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 14                      November 28-30 

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 11 

• Phonics Focus Bb 

• Phonics words 
(bike/bag/bird/bat) 

• Phonics Focus Jj 

• Phonics words 
(jug/jam/jacket/jet 

• Let’s read and write 

Copy spelling words in your English notebook: 

rain/ run/ hat/ hen 

 

H.W On LMS 

Spelling words on Monday:  

(rain/ run/ hat/ hen) 

Science    العلوم 
 

 huda.aljabry@ese.gov.ae هدى المعلمة 
 

Office Hour الساعة المكتبية 
Day: Friday   :اليوم 

From: 11:40 :من 
To: 12:00  :إلى 

 

• REVIEW 

• ANIMAL STRUCTURE 
WORKSHEET  

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 4-10 

• Lesson 4- 11 

 

Student practice book 

• Pg: 45- 

• Pg: 47 
   
 5070442360للتواصل  : 

These are practice websites:   

  www.mathplayground.com 

www.Abcya.com   

  www.mathgames.com 

  www.za.ix1 

 

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
http://www.mathplayground.com/
http://www.abcya.com/
http://www.mathgames.com/
http://www.za.ix1/
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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 
 

جناس األدبية التي تقرأ  ض األـرف بعـيتع •

 –االناشيد  -له مثل القصص القصيرة 

 االلغاز  

رف أسماء الحروف وترتيبها وأشكالها  ـيع •

 في مواقعها المختلفة من الكلمة.  

 ينطق أصوات الحروف جميعها   •

يعرف الحركات القصيرة والطويلة   •

 وينطقها نطقا صحيحا 

 .  يركب كلمات مكونة من مقطعين أو ثالثة •

ْوتِّيّاتِّ    • دِّ الصَّ فَتَهُ بِّقَواعِّ يَُطبُِّّق َمْعرِّ

ئَةِّ في َعَملِّيّاتِّ التَّْحليلِّ َوالتَّْركيبِّ   َوالتَّْهجِّ

َرةَ قِّراَءةً   • يَْقَرأُ اْلَكلِّمات اْلـَمأْلوفَةَ َوالـُْمتََكّرِّ

َن اْلـُمعَلِّّمِّ   َسريعَةً َوَصحيَحةً َوبُِّمساَعدٍَة مِّ

ْندَ اللُّزومِّ َعلى  أَْن تَكوَن اْلَكلِّمات  عِّ

ا.    َمْشكولَةً َشْكًًل تامًّ

( سمسم يحب السكر  لسين اقصة حرف )

من   144)أتدرب على قراءة النص صفحة 

النشاط  +وعي صوتي لحرف السين    كتاب 

 مع األصوات القصيرة والطويلة. 

 الثنين ا

   مهمة أداء

  يوم الشهيد في الطابور المدرسيتفعيل 

 2022-11-30ربعاء األ

المشاركات التالية  آلية المشاركة بإحدى 

ن  ـبر عـكتابة كلمة تع -دعاء للشهيد  

مل فني  ـع - التضحيات والشهداء

أو  - حد البرامج اإللكترونية أباستخدام 

 القاء قصيدة   - عمل فيديو الكتروني 

  

+  السين  التجريد الشفوي والكتابي لحرف 

كتاب   147أتدرب على قراءة النص صفحة 

 146النشاط  + حل كتاب النشاط 
 الثالثاء 

كتاب   44أتدرب على قراءة النص صفحة 

+ وعي صوتي لحرف    3الطالب المجلد 

 السين مع الحركات القصيرة والطويلة 
+    )س (التجريد الشفوي والكتابي لحرف  

    149إلى 148حل كتاب النشاط ص  
 التقييم اإلمًلئي  

ر راج  – أََسد   -  َسراب    - ساحِّ  سِّ

 األربعاء  

 ميس ـالخ زة اليوم الوطني جاأ

 معة ـالج جازة اليوم الوطني أ

 

 التربية اإلسًلمية( ) 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  

•   ) يشرُح اْلَحديَث الشَّريَف )ُحْسُن اْلُخلُقِّ
 .  َشْرًحا بَسيًطا بِّلُغَتِّهِّ

 يَْحفَُظ اْلَحديَث الشَّريَف.  •

ْدِق في َحياتِِه، َوأَثََرهُ   • يَّةَ الص ِ يَْستَْخِلُص أََهم ِ

 اإليجابِيَّ َعلَْيِه َوَعلى الُمْجتََمعِ. 

ْدِق َوالَكِذِب ِمْن َحْيُث   • يُقاِرُن بَْيَن نَتائِجِ الص ِ

 أَثَُره . 

 لحديث الشريف: حسن الخلق ا

 كتاب النشاط  161الواجب ص  •

 قيم اإلسالم و آدابه ) الصدق (  •
 

 تسميع +حفظ   •

 سورة الفيل   •

   الشريف  تسميع الحديث •

قال رسول هللا صلى هللا عليه   •

 " البرُّ ُحسن الُخلق " –وسلم  

 

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  

هِّ بَْيَن الماضي   • ُن التَّغَيَُّر في ُمْجتََمعِّ يُقارِّ

  ، ، َوسائَِّل النَّْقلِّ رِّ )أَْشكاَل النُّقودِّ َوالحاضِّ

 .)  اْستِّْخداماتِّ األَْرضِّ

يَّةِّ َوَحياةِّ آبائِّهِّ  • ُن بَْيَن َحياتِّهِّ اليَْومِّ يُقارِّ

هِّ في الماضي.   َوأَْجدادِّ

ُم بَْعَض الَحقائِّقِّ َحْوَل َمْوضوعٍ ما  يُ  • قَدِّّ

 . يَّةِّ راساتِّ االْجتِّماعِّ  يَتَعَلَُّق بِّالدِّّ

هِّ َوإِّجاباتِّهِّ َعْن   • ُض نَتائَِّج اْستِّعًلمِّ يَْعرِّ

َموضوعٍ ُمعَيٍَّن بُِّطُرٍق ُمْختَلِّفٍَة )َرْسم ، 

 .) ، ُصَور   تَْسجيل  َصوتِّيُّ

•  َ ُك في نِّقاشاٍت َصفِّّيٍَّة ألِّ ْحداٍث،  يُشارِّ

َن في الماضي أَوِّ في   أَْشخاٍص، أَماكِّ

رِّ َمْدعوَمة بَِّحقائٍِّق َحْوَل   الحاضِّ

 ( الَمْوضوعِّ. 

 بين الماضي والحاضر 

 كتاب النشاط  167-166الواجب : حل ص  
 

نقود   –نقود ورقية –ير ـالتغ •

  –وسائل النقل   –معدنية 

 العملة 

 

 (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 ثًلثاء ـح

 مهمة آداء  
 قراءة قصة عن اليوم الوطني 

 قــيم الســــنـع:

 النظام   ·

 التسامح  ·

 االحترام  ·

 :  ثالث المحور ال •

 السنع في األسرة والمدرسة اإلماراتية •

•   

 نواتج التعلم:  •

يتعرف قيم سنع التعامل مع الوالدين  •

 التواصل مع الكبار المواطنينوحسن 

•   

 المفاهيم الجديدة:   •

 األسرة   •

 المدرسة   •

 الممتلكات العامة   •

                                                                 القوانين   •

  

Music & Drama 

 التربية الموسيقية والمسرح 

 

 المعلم بشير  

  bechir.gharbi@ese.gov.ae 

   درس بطيء أم سريع.  ·

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
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Mandarin البرنامج الصيني   
 

Ms.Chen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 ling.chen@ese.gov.ae 

Learn some words and 

sentences about the UAE 

national day: 

• I come from UAE. 

• I love UAE 

• Happy National day! 

To write numbers 11-20 Finish Speaking test  

 PEالتربية الرياضية 
 رباب المعلمة 

 rabeb.garraz@ese.gov.ae 
To be able to perform all types of ROLLS   

Design & Technology 
 التصميم والتكنولوجيا 

 

 أحًلم المعلمة 

ahlam.farah@ese.gov.ae 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Tuesday  :اليوم 

From: 09:00 am :من 

To: 11:00 am  :إلى 
 

REVISION • Bring activity book and color Revision 

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 
      

  خطوط البيوت  :عنوان الدرس

   

       :الدرس أهداف

التعرف على خصائص ومميزات  •

الاشكال الهندسية والعضوية. 

تعلم رسم أنواع مختلفة من  

   الخطوط والاشكال العضوية.
       

استخدام الخامات المتنوعة   :لمهارات ا

    ودمج الالوان 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

 

 

 

 

 

mailto:ling.chen@ese.gov.ae
mailto:rabeb.garraz@ese.gov.ae
mailto:ahlam.farah@ese.gov.ae
mailto:samah.jerbi@ese.gov.ae
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 ( 2022-11-30 إلى  2022-11-28  من) Exams Scheduleجدول االختبارات  

Grade ثنين   الاMONDAY    الثًلثاءTUESDAY   األربعاءWEDNESDAY   الخميسTHURSDAY  الجمعةFRIDAY 

1 /A  إمالء اللغة اإلنجليزية     

1 /B  إمالء اللغة اإلنجليزية     

1 /C  إمالء اللغة اإلنجليزية     

1/D  إمالء اللغة اإلنجليزية     

 

 
 

 

مجلس الوزراء يعتمد عطلة يوم الشهيد 

لدولة اإلمارات  51واليوم الوطني الـ 

، على أن تبدأ من الخميس 2022للعام 

ديسمبر  3ديسمبر ولغاية السبت  1

المقبل وُيستأنف الدوام الرسمي 

 .ديسمبر 5اإلثنين 
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