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Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 8 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAE7H945OZmSH9PPAXA

Parents Weekly Newsletter
Grade 8 Main Stream الصف الثامن – المسار العام
TERM 2

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECT الـمـادة

Ms. Passant
Passant.Massoud@ese.gov.ae

OBJECTIVES أهداف و مخرجات التعلم
•
•
•
•
•

Math
الرياضيات

•
Mr. Ibrahim (8A, 8B, 8C)
ibrahim.abuzeineh@moe.gov.ae

•
•
•

Math
الرياضيات

•
•
Mr. Tarek (8D)
tarek.abounazel@ese.gov.ae

Week 3

•
•

Talking about learning languages.
Sharing Opinions.
Using Quantifiers.
Speaking about Online Learning
and Safety.
Writing paragraphs about the
importance of language learning.
Using the Pythagorean Theorem:
Three-Dimensional Problems
Distance on the Coordinate Plane:
Using Pythagorean Theorem
Distance on the Coordinate Plane:
Using the Distance Formula
Show My Learning 1
The Pythagorean Theorem
Converse of the Pythagorean
Theorem
Pythagorean Theorem: TwoDimensional Problems
Pythagorean Theorem: ThreeDimensional Problems
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January 17- 21
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

•
•

Alef
Workbook

Alef + LMS

Alef + LMS

Assessment االمتحانات

Spelling Test on Thursday/ Friday

First Test on LMS
on Monday 17\1\2022

First Test
on Thursday 20/1/2022

Science
العـلوم

Outcomes: Exploring Optical
Instruments and Nutrition

Ms. Janie
janie.ross@ese.gov.ae

65. The Telescope
66. The Microscope
67. The Camera
69. Nutrition
70. Healthy Diet
71. Calories

Quiz: Lenses and mirrors
Thursday: 20 January
Alef lessons: 55-62
1. Draw a diagram of a
Human.
2. Write down the functions
of each part of the eyes.

Test will be on LMS

Islamic

التربية األخالقية

Social Studies

Moral
Education

الدراسات االجتماعية

التربية اإلسالمية

Arabic
اللغة العربية

Extension: Make a PowerPoint
about the parts of the Human
eye and its functions.
8A, 8B المعلم حلمي
helmi.belguesmi@ese.gov.ae
8D, 8C المعلمة هناء
hana.alsuwaidi@ese.gov.ae

المعلمة عائشة العلوي

ayesha.alalawi@ese.gov.ae

/  فعـــل األمر:  النّحو/  نظــــرة:القراءة
 البحرأسرار وثروات:المحادثة

•

 فعل األمر: النحو
)  غولة النهر ( قصة: القراءة

•
•

فتح مكة

المعلمة جيهان حافظ
gihan.hafez@ese.gov.ae

در س الدولة العباسية
الحضارة األسالمية

المعلمة جيهان حافظ
gihan.hafez@ese.gov.ae

دمج األخالقية ضمن دروس االجتماعيات
درس الدولة العباسية
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ح ّل الدّروس على منصّة ألف

ح ّل الدّروس على منصّة ألف

حل الدروس في منصة ألف
LMS حل األنشطة في

•
•

الرجاء االنتهاء من دروس منصة
الف

•

االنتهاء من منصة الف

) 32-28 ( حفظ سورة يس

تقديم المشروع وهو عمل درس تقديمي على
LMS منصة

ال يوجد

التصميم والتكنولوجيا

Design & Technology

−
−
)8A,8B,8C,8D( المعلمة روال
rola.mohamed@ese.gov.ae

−
−

Drama
مسرح

−
)المعلم محمود صابر (بنين
mahmoud.hmohamed@ese.gov.a
e

Evaluate the use of social media for
research and entertainment.
Evaluate websites that are not.
suitable for research due to bias.
Explain how our present-day
unsustainable practices will impact
future generations.
Create basic pictorial drawings.

الشخصية األساسية والثانوية في الدراما

Visual Art الفنون البصرية
 المعـلمة فاتـن+ المعلمة جـيهان
gehan.elhawy@ese.gov.ae
faten.koussa@ese.gov.ae

التربية الصحية والرياضية

Mandarin
البرنامج الصيني

Physical & Health
Education

Music
موسيقى

)المعلم سلمان (بنين
Selmen.zenned@ese.gov.ae

Self-learning Unit on LMS
Week 3

إرفاق اللوحة الفنية للدرس السابق على
 حتى يتم تقييم العمل الفنيLMS برنامج
للطالب

درس الفن السالمي

(2) آلة العود ومكوناته

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

)المعلمة رحمه (بنات

اإليقاع البحري والفنون الشعبية البحرية لدولة اإلمارات
العربية المتحدة

Mr. Wassim (Boys)
wassim.khouaja@ese.gov.ae

ATHLETICS:
Distance running

SELF LEARNING IN LMS

Ms. Sabiha (Girls)

ATHLETICS
-HURDLESUnderstand the correct steps to jump
over the Hurdles

SELF LEARNING IN LMS

sabiha.alkerwi@ese.gov.ae

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

1. Get to know the words about drinks:
水、茶、果汁、咖啡、牛奶、可
乐
2. Use “想” to express willingness and
plan: 你想喝什么？
3. Get to know Chinese character: 心heart
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LMS-Lesson 1

---

)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
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Mandarin
البرنامج الصيني

LMS-Lesson 1

1. Get to know the words about drinks:
水、茶、果汁、咖啡、牛奶、可
乐
2. Use “想” to express willingness and
？plan: 你想喝什么
3. Get to know Chinese character: 心heart

