مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2022-2021 العام الدراسي

Yas School
Common Cycle
Academic Year:2021-2022

Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 7 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAEY_O_qwbjLu6XtcTg

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

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التـعـلم

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECT الـمـادة

Ms. Bayan
Bayanabusafiyah@yahoo.com

Math
الرياضيات

jamal.yaseen@ese.gov.ae

Mr. Tarek (7C, 7D)

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Alef + Workbook

Spelling Test on Friday

Solving One-Step Addition and
Subtraction Equations
Fractions and Decimals
Solving Multiplication and Division
Equations

Solve Alef lessons

Solve Task1 on lms through the
week

Solving One-Step Addition and
Subtraction Equations
Fractions and Decimals
Solving Multiplication and Division
Equations

Alef

Test on Thursday

Access students:
• ability to using should and would.
• Ability to using expressions to ask for
help.

•
•
•

tarek.abounazel@ese.gov.ae

January 24-28

BTS Students:
• ability to use contextual clues.
• ability to narrate events in the past.
• Ability to using past continuous.

•
Mr. Jamal (7A, 7B)

Week 4

•
•
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Mr. Ali (7A, 7B)
ali.qadoura@ese.gov.ae

•
•
•
•
•

العلوم

Science

•
-

My objective is to outline the common
characteristics of animals.

-

Explain how scientists group animals
by their body plan.

Mr. Carl (7C)

-

Describe taxonomy and animal family
trees.

-

Describe animal structural
adaptations.

•

Explain how waves interact with
matter.
Describe the law of reflection.
The Electromagnetic Spectrum
Properties and Uses of
Electromagnetic Waves
Interaction of Light and Sunlight
Matter
Vision and the Eye
Sound Waves
Ear and Hearing
Listening to Sound

•
•
•
العلوم

Science

carl.addison@ese.gov.ae

Ms .Asma (7D)
muradasma@yahoo.com

Animal Characteristics
Animal Body Plan
Taxonomy and Family Tree
Structural Adaptations
Behavioral and Functional
Adaptations
Summary

•
•
•
•
•
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Complete alef lesson
from lesson
80 - 95

Exit tickets
Checkpoint 6(lesson 96)

Alef Missing / catch up
lessons to complete

Pop Quiz Friday 28th

Complete alef lesson

Pop Quiz Friday

اختبار قراءة األربعاء 2022-01-26

استكمال دروس منصة ألف

درس :اإلمام أبو حنيفة النعمان رحمه هللا تعال

استكمال دروس ألف

amany.alkindi@ese.gov.ae

لن تخصص حصة لالختبار  -آخر موعد
للتسليم هو يوم الجمعة 2022\1\28

•

العزف معا السيمفونية الخامسة لبتهوفن
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المعلمة رحمه (بنات)

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

Drama
مسرح

•

استكمال درس التخت ر
الشف العرب

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

Music
موسيقى
Drama
مسرح

•

الخيال والنص العجائب

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

التصميم والتكنولوجيا

•

najwa.alnaqbi@ese.gov.ae

& Design
Technology

Solve all self-learning activities.

LMS Activities

Identify approaches to whether an
agent is or is not intelligent.
Evaluate the behavior of the different
sensors for different situations.

•
المعلمة نجوى (بنين)

Social Studies + ME

•

المعلمة أماني

الدراسات االجتماعية والتربية
األخالقية

النشاط 2 + 1
يف منصة LMS

•

الدرس  :4الخصائص الطبيعية لدولة اإلمارات
العربية المتحدة
الدرس  :5الخصائص ر
البشية لدولة اإلمارات
العربية المتحدة

المعلمة دالل

dalal.alhajeri@ese.gov.ae

Arabic
اللغة العربية

قراءة النصوص  +القصة
استكمال دروس منصة ألف
والتدريبات ف البوابة الذكية

•
•

طائر القطا
درس القول ما قالت حذام

المعلمة فاطمة ()7C, 7D
fatimaym.alnuaimi@ese.gov.ae

Islamic
التربية
اإلسالمية

إتمام دروس منصة ّألف ّ
واألنشطة علة بوابة التعلم الذك

-

القول ما قالت حذام

االختبار 1
ً
االختبار متاحا ف منصة LMS
الكمية ( :درس نظم المعلومات الجغرافية
 +درس االستشعار عن بعد )

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

Visual Art الفنون البصرية
 المعـلمة فاتـن+ المعلمة جيهان

Mr. Wassim (Boys)

التربية الرياضية

Health & Physical
Education

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

wassim.khouaja@ese.gov.ae

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

Mandarin
البرنامج الصيني

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

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

إرفاق اللوحة الفنية للدرس السابق عىل
 حب يتم تقييم، LMS برنامج
العمل الفب للطالب

الدرس الثاب
من الرومانسية إل الواقعية

ATHLETICS:
Shot putt

SELF LEARNING IN LMS

ATHLETICS
-LONG JUMPUnderstand the correct Long Jump Technique
from run to landing

•
•

SELF LEARNING
IN LMS
EXIT CARD

1. Introduction about Chinese New Year
2. Be able to use “有 you” sentence
expressing have and haven’t

To make a project about
Chinese New Year

1. Introduction about Chinese New Year
2. Be able to use “有 you” sentence
expressing have and haven’t

To make a project about
Chinese New Year
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السادة الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
نتابع وإياكم توصيات الجهات المختصة بخصوص عودة التعليم الحضوري يف المدارس ورياض األطفال الحكومية ،وب هذه المناسبة يطيب لنا أن نتقدم لكم بوافر الشكر والتقدير لما بذلتموه من جهود كان لها
لت فرضتها الظروف الراهنة عىل المنظومة التعليمية ككل.
بالغ األثر يف تجاوز التحديات ا ي
ً
والتعليم يف مدارسهم ،واستنادا إىل التوصيات المعلن عنها من قبل الهيئة الوطنية إلدارة
والفت
المدرس للحفاظ عىل صحة وسالمة أبنائنا الطلبة والكادر اإلداري
سع مؤسسة اإلمارات للتعليم
ي
ي
ي
ي
وف إطار ي
ً
الطوارئ واألزمات والكوارث والجهات الصحية بالدولة ،فقد تقرر العودة اآلمنة والتدريجية لنظام التعليم الحضوري إبتداء من يوم االثني الموافق  24يناير 2022م ،وعليه يتم اتخاذ اإلجراءات الموضحة
أدناه:
ً
أوال:
المدرس وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
 .1تكون العودة ألطفال الرياض يف جميع رياض األطفال التابعة لمؤسسة اإلمارات للتعليم
ي
المدرس وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
 .2العودة لجميع طلبة الحلقة األوىل (الصفوف  )4 ،3 ،2 ،1يف جميع المدارس التابعة لمؤسسة اإلمارات للتعليم
ي
 .3العودة لجميع طلبة الصف الثان ر
المدرس وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
عش يف الحلقة الثالثة يف جميع المدارس التابعة لمؤسسة اإلمارات للتعليم
ي
ي
والتدابت االحتازية التالية:
وذلك وفق االشتاطات واإلجراءات
ر
•
•
•
•
•

إجراء فحص مسحة األنف ( )PCRلجميع الطلبة والحصول عىل نتيجة فحص سلبية ال تزيد مدتها عن  96ساعة عند أول دخول إىل المنشأة التعليمية ويتطلب بعدها إجراء فحص  PCRكل أسبوعي.
عب تطبيق الحصن لدخول المنشآت التعليمية مع نتيجة فحص سلبية صالحيتها ال تزيد عن  96ساعة.
تطبيق نظام المرور األخض ألولياء األمور ر
اتباع اإلجراءات االحبازية اآلمنة من خالل االلبام التام بلبس الكمامات والتعقيم المستمر والتباعد اآلمن.
سيتم تعليق الرحالت المدرسية الخارجية حت إشعار آخر ،مع استمرار األنشطة الرياضية والثقافية يف المدارس وفق اإلجراءات االحبازية المعتمدة.
أبوظت يف مراكز صحة
إجراء الفحص الدوري لكل من الطلبة و الهيئة اإلدارية و التعليمية و الفنية يف إمارة
ري
https://www.seha.ae/ar/covid-landing-ar/

ً
مجددا نذكركم بما يأب:
•
•

المدرس)
صالحية النتيجة السلبية لفحص مسحة األنف ( )PCRلفبة  96ساعة عند دخول الطلبة للمدارس ( 4أيام تسبق الدوام
ي
إجراء فحص دوري لمسحة األنف ( )PCRكل أسبوعي و يتطلب إجراء الفحص قبل انقضاء مدة  14يوم.

ً
ثانيا:
 .1يستمر طلبة الصفوف ( )11 ،10 ،9يف التعليم عن بعد لغاية يوم الجمعة الموافق  28يناير .2022
 .2يستمر طلبة الحلقة الثانية (الصفوف  )8 ،7 ،6 ،5يف التعليم عن بعد يف الفبة لغاية يوم الجمعة الموافق  28يناير .2022
ً
ثالثا:
ً
• سيتم إجراء االختبارات حضوريا يف المدارس .وسنوافيكم عىل الفور بأية تحديثات أو مستجدات فيما يتعلق باإلجراءات والتدابب الوقائية واالحبازية.
دمتم يف حفظ هللا و رعايته
مدرسة ياس  -مشبكة
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