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Parents Weekly Newsletter
Grade 7 Mainstream الصف السابع – المسار العام
TERM 2

English
اللغة اإلنجليزية

Bayanabusafiyah@yahoo.com

Mr. Jamal (7A, 7B)

Math
الرياضيات

jamal.yaseen@ese.gov.ae

Mr. Tarek (7C, 7D)

tarek.abounazel@ese.gov.ae

January 17- 21

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التـعـلم

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

BTS Students:
• ability to interpret maps and signs
• Abbreviations on maps.
• Use comparative adjectives
• to use contextual clues

Alef

SUBJECT الـمـادة

Ms. Bayan

Week 3

Access students:
• ability to give and receive information
about location and direction.
• Learn about positive and negative
adjectives.
•

Assessment االمتحانات

Spelling Test (on Friday)

Work book

Alef 131-139

•

Lesson 6 Add Linear Expressions
Lesson 7 Subtract Linear Expressions.
Lesson 8 Factor Linear Expressions

Test1 chapter 5
on Wednesday 19/1/2022

•
•
•

Adding Linear Expressions
Subtract Linear Expressions.
Factor Linear Expressions

Alef 131-139

Test (1) chapter 5
on Thursday 20/1/2022

Page 1 of 4

Mr. Ali (7A, 7B)

العلوم

Science

ali.qadoura@ese.gov.ae

Mr. Carl (7C)

•
•
•
•
•
•

Interaction of Sunlight and Matter
Vision and the Eye
Sound Waves
Properties of Sound Waves
Ear and Hearing
Listening to Sound

•
•
•

carl.addison@ese.gov.ae

•
•

العلوم

Science

•

Ms. Hasna (7D)
hasna.alsalmi@ese.gov.ae

•
•
•
•
•

Arabic
اللغة العربية

)7A, 7B( المعلم حمد
hamed.elkhalil@ese.gov.ae

COMPLETE ALEF
LESSON

EXIT TICKETS

Describe how materials affect light.
Express the effects of scattering
and refraction of light.
Relate the parts of the eye to our
ability to see.
Describe sound waves.
Describe the properties of sound
waves.

Homework- completion of
outstanding Alef tasks

Pop Quiz Friday 21st

explain how waves interact with
matter.
describe the law of reflection.
The Electromagnetic Spectrum
Properties and Uses of
Electromagnetic Waves
Interaction of Light and Matter
Interaction of Sunlight and Matter

ALEF (lesson 80 – 81 –82)

Pop-Quiz
Thursday, Jan 21th via LMS

إتمام دروس منصة ألف

"تسميع قصيدة "حكم و مواعظ

ّ :قراءة
إن غدا لناظره قريب
 مصابيح الكالم:قراءة

-

: امتحان في الدروس التالية
)7C, 7D( المعلمة فاطمة
fatimaym.alnuaimi@ese.gov.ae

درس نحو المبني للمجهول
درس مصابيح الكالم

•
•

استكمال دروس منصة الف
والتدريبات في البوابة الذكية

. النصوص حولنا
.القصيدة حكم ومواعظ
.درس إن غداًلناظره قريب
.درس نحو المبني للمجهول

•
•
•
•

2022-1-20 يوم الخميس بتاريخ
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•
•

الدرس  : 3نظام تحديد المواقع العالمي
الدرس  : 4الخصائص الطبيعية لدولة اإلمارات
العربية المتحدة

المعلمة أماني

amany.alkindi@ese.gov.ae

لن تخصص حصة لحل االختبار

التصميم والتكنولوجيا

•

لودويغ فان بيتهوفن

Drama
مسرح

•

التخت الشرقي العربي

المعلم محمود صابر (بنين)
mahmoud.hmohamed@ese.gov.ae

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

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

Music
موسيقى
Drama
مسرح

•

تطوير المهارات الحركية والذهنية

najwa.alnaqbi@ese.gov.ae

& Design
Technology

LMS Activities

Demonstrate a project that uses
hardware and software components
to collect and exchange data.

•

المعلمة نجوى (بنين)

Social Studies + ME

االختبار سيكون متاحا ً على منصة  LMSمن
يوم السبت  2022\1\15إلى يوم الجمعة
2022\1\21

حل المهمة 2-1
في منصة LMS

درس االعتدال في النفاق

الدراسات االجتماعية والتربية
األخالقية

االختبار : 1
الكمية ( درس نظم المعلومات الجغرافية +
درس االستشعار عن بعـد )

Islamic
التربية
اإلسالمية

استكمال دروس منصة ألف

المعلمة دالل

dalal.alhajeri@ese.gov.ae

الفنون البصرية Visual Art

SELF LEARNING IN LMS

ATHLETICS:
Distance running

SELF LEARNING IN LMS
EXIT CARD

ATHLETICS
-SHOT PUTUnderstand the correct shot-put grip
and delivery
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)Mr. Wassim (Boys

wassim.khouaja@ese.gov.ae

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

التربية الرياضية

درس الطباعة الحجرية

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

Health & Physical
Education

إرفاق اللوحة الفنية للدرس السابق
على برنامج  LMSحتى يتم تقييم
العمل الفني للطالب

المعلمة جيهان  +المعـلمة فاتـن

LMS-lesson1 -task1

)Mr. Yi Zeng (Boys
Yi.Zeng@ese.gov.ae

)Ms. Li Shuai (Girls
Shuai.Li@ese.gov.ae

املوضوع :تنفيذ برنامج الدعم األكاديمي للعام الدراس ي
2022-2021
ً
انطالقا من حرص مؤسسة اإلمارات للتعليم املدرس ي
على االهتمام بتحقيق األهداف التعليمية ورفع
املستوي األكاديمي للطلبة وتعويض الفاقد التعليمي،
ُينفذ قطاع العمليات الـمدرسية  - 2برنامج الدعم
األكاديمي في الـمواد األساسية لطلبة الحلقة الثانية
والحلقة الثالثة "من الصف الخامس وحتى الصف
الثاني عشر" خالل العام الدراس ي  .2022/2021مع
العلم أن دوام الطــلبة في البرنامج سيكون في الفترة
الـمسائية وفق آليات محددة ويستمرحتى نهاية
الفصل الدراس ي.
للراغبين في التسجيل في برنامج الدعم األكاديمي:
https://bit.ly/assp-t2-std
وتفضلوا بقبول فائق الشكروالتقدير،،
مدرسة ياس  -مشتركة
Page 4 of 4

Mandarin
البرنامج الصيني

LMS-lesson1 -task1

”1. Be able to know the family members
、爸爸、妈妈、哥哥、姐姐、弟弟
妹妹、爷爷、奶奶
？2. Be able to ask and answer: 她是谁
。她是我的妹妹
”1. Be able to know the family members
、爸爸、妈妈、哥哥、姐姐、弟弟
妹妹、爷爷、奶奶
？2. Be able to ask and answer: 她是谁
。她是我的妹妹

