مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2022-2021 العام الدراسي

Yas School
Common Cycle
Academic Year:2021-2022
Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae
Please join Yas School Elite Telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAFXG0iBZ6T_DzayzjA

Parents Weekly Newsletter
Grade 7 Elite Stream ّالصّـفّالسابعّ–ّمسارّالنخبة
TERM 1

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECT الـمـادة

Week 9
OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

Lesson Objectives:
Unit3: It’s a small world
• Listen and identify the main points in
simple, extended texts on familiar and
concrete topics.
• Initiate and participate in a range of
interactions on familiar and concrete
topics.
• Read and identify the main points in
simple, extended texts on familiar and
concrete topics.
Ms. Fatema
• Express own ideas, opinions, and
fatema.albalushi@ese.gov.ae
personal perspective.
Grammar:
• Modals (present modals)
Key Vocabulary:
travel, vacation, special, destination, by foot, on
foot, by bus, by airplane, by ship, by car , dhow,
country, traditional, to sail, creek, modern,
transportation, circle, circular, hexagon,
hexagonal, triangle, triangular, square,
rectangle, rectangular, spiral
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October 24th – 28th
Homework
الواجبات المنزلية

Assessment االمتحانات

Homework will be assigned
in the class.

Swift Assess:
Reading and writing skill check

Math
الرياضيات

Ms. Khadija (7H, 7G)
Khadija.AAlteneiji@ese.gov.ae

Mr. Mohammad Bassam
(7E, 7F)
Mohammadb.hassan@ese.gov.ae

Module 5 – Real Numbers
• M5L1 – Roots
• M5L2 – Real Numbers
• M5L3 – Estimate Irrational Numbers
• M5L4 – Compare and Order Real Numbers
Module 4 – Exponents and Scientific Notation
• M4L4 – Zero and Negative Exponents
• M4L5 – Scientific Notation
• M4L6 – Compute with Scientific Notation

Assessment
Homework will be assigned every
Wednesday.

Students will be examined on
lessons (M5L1, M5L2, M5L3 and
M5L4) on Thursday 28th October
2021.
Assessment

Homework will be assigned every
Wednesday.

Students will be examined on
lessons (M4L1, M4L2, M4L3) on
Thursday 28th October 2021.

SLA Needs to be completed
Will be Posted on LMS
Solve the study guide

Sunday – 24th Oct.
Lesson 3: Reproduction in
Plants

Lesson 4: Reproduction and Growth of
Plants

Science
العلوم

•

Engage in arguments and construct
explanations about how specialized
features, genetic factors, and local
conditions affect plant reproduction
and growth

Mrs. Meeta (Boys)

Meeta.goklani@ese.gov.ae

Unit 4: Change over time
Lesson 1: How Traits Change
Students are expected to:
• Explore the molecular nature of genetic
material and how mutations occur
• Learn that chromosomes consist of
proteins and DNA, which makes up
genes
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Unit 4: Change over time
Lesson 1: How Traits Change
Students are expected to:
•

Science
العلوم

•
Mrs. Alia (Girls)

Alia.Khraishah@ese.gov.ae

•
•
•

Arabic
اللغة العـربية

•

)7E, 7F( المعلم حمد

hamed.elkhalil@ese.gov.ae
)7G, 7H( المعلمة فاطمة

التربية
اإلسالمية
التربية
األخالقية

الدراسات االجتماعية

Moral
Education

Social Studies

Islamic

fatima-ym.alnuaimi@ese.gov.ae

المعلمة دالل

dalal.alhajeri@ese.gov.ae

المعلمة أماني
amany.alkindi@ese.gov.ae

المعلمة أماني
amany.alkindi@ese.gov.ae

Explore the molecular nature of genetic
material and how mutations occur
Learn that chromosomes consist of
proteins and DNA, which makes up
genes
Understand the role of DNA, as well as
RNA, in protein production
Learn how mutations can result in
changes to these proteins and thereby,
change traits
Explore how mutations may result in
beneficial, harmful, or neutral changes
to an organism
Develop and use models to explore the
structure of DNA

Will be Posted on LMS
Solve the study guide

Sunday – 24th Oct. Lesson 3:

Reproduction in Plants

 مرض الورق:قصّة قصيرة
 مؤلم لكنّه يجب أن يكون كذلك:نص معلوماتي التعلّم

•
•

حل أنشطة بوابة التعلم الذكي

 قـصيدة قوة العلم:تسميع

 مؤلم لكنّه يجب أن يكون كذلك:نص معلوماتي التعلّم
كتابة نص تفسيري

-

LMS حل النشاط في موقع

 قـصيدة قوة العلم:تسميع

حل أنشطة الكتاب

تسميع حديث المستظلون في ظل الرحمن

درس الخالق العليم

 التاريخ الحديث و المعاصر في شبه: الدرس
الجزيرة العربية
أحافظ على هويتي الوطنية

LMS  في منصة2 االختبار
يتم حل االختبار في المنزل

•
LMS

حل األنشطة على منصة

•

تنفيذ المشروع خالل الحصة
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-

:دروس االمتحان
 درس األنشطة+ درس السكان
.االقتصادية

التصميم
والتكنولوجيا

Design &
Technology

)المعلمة نجوى (بنين
najwa.alnaqbi@ese.gov.ae

Visual Art الفنون البصرية
 المعـلمة فاتـن+ المعلمة جـيهان

التربية الرياضية والصحية

Health & Physical
Education

Music موسيقى
Drama مسرح

gehan.elhawy@ese.gov.ae
faten.koussa@ese.gov.ae

)المعلم هاني (بنين
hany.yahia@ese.gov.ae

Use different components with a
microcontroller to build a system.

LMS Activity

 عالقة الشكل بالوظيفة- التصميم الزخرفي
مدرسة الباوهاوس
اللقاء الثاني

الرجاء االنتهاء من
العمل الفني االول والثاني و رفعه على
 للتقييمLMS حائط مقرر

تدرييبات صوتية على سلم دو
التعرف على االت النفخ النحاسية
التدريب على نشيد دروب االتحاد
الجزء الثالث

)المعلمة رحمه (بنات

المسافات اللحنية
 حـصة2 عـدد

Mr. Wassim (Boys)

Fitness

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

wassim.khouaja@ese.gov.ae

Ms. Rabab (Girls)
Rabeb.Garraz@moe.gov.ae

•
•
•

LESSON 2 UNIT 2:
Fitness development and
health related fitness

HOMEWORK
• STUDENT BOOK LMS
• CONTEST
COMPETITION:
STUDENT OF THE MONTH

1. Get to know the words about countries:
Mr. Yi Zeng (Boys)

Mandarin
البرنامج الصيني

Yi.Zeng@ese.gov.ae

阿联酋、中国、英国、沙特
2. Get to know how to use “什么” to ask a

LMS-lesson 7

question: 这是什么国家？
1. Get to know the words about countries:
Ms. Li Shuai (Girls)
Shuai.Li@ese.gov.ae

阿联酋、中国、英国、沙特
2. Get to know how to use “什么” to ask a
question: 这是什么国家？
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LMS-lesson 7

Participating in a fitness
challenge

السادة أولياء األمور الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
• هذا ونحيطكم علما بأنه ّ
تم انقضاء أول  30يوم دراس ي وعليه نرجو من الطـلبة دون سن  12سنة إجراء الفحص الدوري مرة كل شهر وذلك قبل الشهر  ،لذا نوجه عناية أولياء أمور الطلبة من
ً
صالحا لـمدة ً 30
الروضة وحتى الصف الخامس من أهمية إجراء أبنائهم الفحص في أحد األيام الـمتاحة للفحص (الجمعة  8أكتوبر والسبت  9أكتوبر) حتى يكون
يوما.
• وأما بالنسبة للطلبة ممن يبلغون  12سنة فما فوق من الصف السادس وحتى الصف العاشر (غير الـمطعمين وغير الحاصلين على جرعتي اللقاح) :فعليهم إجراء الفحص الدوري أسبوعيا كشرط
ً
أساس ي لدخول الـمبنى الـمدرس ي قبل األسبوع  ،لذا نوجه عناية أولياء أمورهم من أهمية إجراء الفحص في أحد األيام الـمتاحة للفحص (الجمعة  8أكتوبر والسبت  9أكتوبر) حتى يكون
صالحا لـمدة
 7أيام.
• وأما بالنسبة للطلبة ممن يبلغون  12سنة فما فوق من الصف السادس وحتى الصف العاشر (الـمطعمين والحاصلين على جرعتي اللقاح) :فعليهم إجراء الفحص الدوري مرة كل شهر كشرط
ً
أساس ي لدخول الـمبنى الـمدرس ي وذلك قبل الشهر  ،لذا نوجه عناية أولياء أمورهم من أهمية إجراء الفحص في أحد األيام الـمتاحة للفحص (الجمعة  8أكتوبر والسبت  9أكتوبر) حتى يكون
صالحا
لـمدة ً 30
يوما.
• يجب استخراج تقرير نتيجة الفحص السلبية من تطبيق الحصن وطباعتهه وإرساله مع الطالب/ة إلى الـمدرسة
• وكذلك يجب استخراج تقرير التطعيم من تطبيق الحصن وطباعته وإرساله مع الطالب إلى الـمدرسة في حال حصول الطالب/ة على جرعتي التطعيم.
• يجب عدم إرسال الطالب إلى الـمدرسة في حال ظهور أعراض الرشح والزكام وارتفاع في درجات الحرارة  ،وأهمية معالجة الطالب/ة والتأكد من شفائه قبل إرساله إلى الـمدرسة.
• الدوام الواقعي في الـمبنى الـمدرس ي سيكون لطـالب املجموعة (أ) فقط خالل األسبوع من  24إلى  28أكتوبر   2021في جميع الـمراحـل باستثناء الروضة والصف األول والثاني والثالث والعاشر
حيث أن طلبة الروضة والصف األول والثاني والثالث والعاشر سيدوامون واقعيا وبصورة يومية في الـمبنى الـمدرس ي حسب خطة العودة التدريجية اآلمنة والـمعمول بها في مدرسة ياس.
• سيتم استثناء الطلبة من فئة األمراض الـمزمنة الحرجة من الدوام الواقعي الـمدرس ي وسيتم تحويل تعليمهم عن ُبعد وفق التوصيات الـمشار إليها في تقاريرهم الطبية ويجب أن يتم مشاركتها مع
إدارة الـمدرسة وممرضات الـمدرسة.
• في حال ظهور أي حاالت إصابة من أفراد األسرة خارج الـمدرسة فيتوجب من أولياء أمور الطــلبة الـمصابين أو املخالطين إعالم إدارة الـمدرسة وعدم إرسال الطلبة الـمصابين أو اإلخوة املخالطين
ويجب استكمالهم برنامج الحجر الصحي الـمنزلي وحصولهم على إفادة التعافي من هيئة الصحة قبل استئنافهم الدوام الواقعي في الـمبنى الـمدرس ي وذلك عمال بميثاق التعهد واإلقرار الذي أمض ى
عليه ولي/ة أمر في بداية العام الدراس ي.
شاكرين ومثمنين لكم حرصكم على سالمة الطلبة وتعاونكم الدائم معنا ،،
مدرسة ياس – مشتركة
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بروتـوكـول إجـراء الفحـص الـدوري لكوفـيد  19الـمستجـد لط ـلبة الـمدارس
بداية كل فـصـل
دراسي
أول  30يـوم
دراسي

إجـراء الفحـص الـدوري والحـصـول عـلى نتيجة سلبية ال تتجــاوز مدة  96ساعة قـبـل دخـول المبنى المدرسي.
مـرة كل أسـبوعـين للمطـعـمين وغـير المطـعـمين  يجـب إجراء الفحـص قـبل األسبوعـين والحـصول عـلى نتيجة سلبية كشرط أساسي لدخول المدرسة وستكون صالحة لمدة  14يوم
األطفال دون سن  12سنة مرة كل شهر وال يستوجب حـصـولهم على التطعـيم  يجـب إجـراء الفحـص قـبل الشهر والحـصـول عـلى نتيجـة سلبية كشرط أساسي لدخـول المبنى
المدرسي وستكون صالحة لمدة  30يوما.

بعـد انقـضاء
 30يوم دراسي

الطلبة غـير المطعـمين فـوق  12سنة = كل أسبوع  يجـب إجـراء الفحـص قـبل األسبوع والحـصـول عـلى نتيجـة سلبية كشرط أساسي لدخـول المبنى المدرسي وستكون صالحة
لمدة  7أيام.
الطلبة المعـطـمين (الحاصلين على جـرعـتي اللقاح) فـوق  = 12مرة كل شهر  يجـب إجـراء الفحـص قـبل الشهر والحـصـول عـلى نتيجـة سلبية كـشرط أساسي لدخـول المبنى
المدرسي وستكون صالحة لمدة  30يومـا.
التطعـيم إلزامي للطلبة الـذين يبلغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للطلبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويوصى به).
وفـيما يأتي تواريخ إجـراء الفحـص الدوري:
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سبتمبر September
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أكتوبر October
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نوفمبر November
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ديسمبر December

ً
ً
مساء  أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع
مساء وحتى العاشرة
موقع مركزالفحـص املجاني الـمعتمد لط ـلبة مدرسة ياس = (مدرسة الشهامة ) من الساعة الرابعة
يجب إحضارالطالب معه للمدرسة (نسخة مطبوعة من الفحص) وإبرازها لـمشرف/ة الحافلة أو لحارس األمن قبل الدخول في الـمبنى الـمدرس ي ويجب تسليمها لـمربي/ة الصف
في حال حصول الطالب على جرعتي اللقاح  يجب استخراج تقريرالتطعيم من تطبيق الحصن وإحضارنسخة مطبوعة من تقريرالتطعيم إلى الـمدرسة وتسليمه لـمربي/ة الصف
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English Reading & Writing
Skills Check Exam

سيخضع ط ـ ـلبة الصفوف من الخامس وحتى العاشرالختبارات
الـ  Skill Checkلـمهارتي القراءة والكتابة في مادة اللغة اإلنجليزية
خالل األسبوع من  24وحتى  28أكتوبر ، 2021لذا نرجو حرص
الطـ ـلبة على حضور الحصص الدراسية وعدم التغيب
من أجـ ـل ت ـأديـ ـ ـ ـ ـة االخ ـ ـتبـ ـ ـ ـ ـار.
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