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Parents Weekly Newsletter
Grade 8 Elite Stream الصف الثامن – مسار النخبة
TERM 2

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECTالـمـادة

Week 4

OBJECTIVES أهداف و مخرجات التعلم
•

Listening: Listen and understand the
overall meaning of simple, extended texts
on familiar and some unfamiliar concrete
topics. Listen and identify specific
information in simple, extended texts on
familiar and some unfamiliar concrete
topic.

•

Reading: Read and identify specific
information in simple, extended texts on
familiar and some unfamiliar concrete
topics. Read texts in a variety of genres.

Mr. Muhammad Tahir
Muhammad.Tahir@ese.gov.ae

•

Speaking: Express own ideas and respond
to the ideas of others. Use simple and
complex language structures when
speaking.

•

Writing: Write structured paragraphs that
contain a topic sentence and supporting
details.
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January 24-28
Homework
الواجبات المنزلية

Assessment االمتحانات

Weekly quiz

Math
الرياضيات

Module 7 – Equations and Inequalities

Mr. Mohammad Bassam
(8G)
mohammadb.hassan@ese.gov.
ae

•
•

Module 10 – Tools of Geometry

•

Determine measures of spread, including
the range and interquartile range, of a
data set.
Determine the standard deviation of a
data set.
Interpret differences in the shapes of
distributions.
Account for the possible effects of
extreme data points.
Describe the effects that linear
transformations have on measures of
center and spread.
Organize categorical data in a two-way
frequency table.
Determine and interpret the values in a
two-way relative frequency table.

Homework will be given in ALEKS

Be able to differentiate between
substances and mixture types, elements
and compounds.
Describe the properties of different of
different substances.
Give examples of physical and chemical
change.

Homework given from tasks in LMS

Math
الرياضيات

•

Nagaraju.Boyina@ese.gov.ae

•
•
•

•
Science
العـلـوم

Homework will be assigned
on ALEKS

M10L2 – Points, Lines, and Planes
M10L3 – Line Segments

•

Mr. Carl (8E, 8F, 8G)
Carl.Addison@ese.gov.ae

Weekly pop-Quiz in the
following lessons:

•
•

•

Mr. Raju (8E & 8F)

M9L6 – Comparing Sets of Data
M9L7 – Summarizing Categorical Data

•
•
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(M8L5, M8L6, M9L4
and M9L5) on Thursday
27th January 2022

Weekly pop-Quiz in the
following lessons:
(8.4, 8.5, 8.6 and 9.4) on
Thursday 27th January 2022

POP QUIZ MONDAY 24th

اختبار الفهم واالستيعاب يف:
نص صناعة السفن الخشبية
يف دولة المارات
يوم الجمعة 2022\1\28
 13درجة

ّ
ّ ّ
حل األنشطة عىل ّ
ّ
منصة التعلم الذ يك

•
•

قصيدة روح الطبيعة
االستماع :رجال اللؤلؤ

المعلّمة هناء ( بنات +بنين )
Hana.alsuwaidi@ese.gov.ae

درس الدولة األموية  +الحضارة
السالمية  +بزوغ فجر السالم

االنتهاء من األنشطة
الذك
عىل منصة التعلم
ي

•
•

درس الدولة العباسية
بن ياس كتاب االمارات تاريخنا
ظهور حلف ي

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

االمتحان يوم الثالثاء الموافق
25/1/2022

المهن الموسيقية
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المعلمة رحمه (بنات)

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

Music
موسيقى

الفرق الموسيقية :أنواعها ومكوناتها

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

Drama
مسرح

الشخصية االساسية والثانوية بالدراما

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

التصميم
والتكنولوجيا
DT

Checkpoint 1

Self-learning Unit on LMS
Week 4

Create basic pictorial drawings.

المعـلمة روال ()8E,8F,8G
rola.mohamed@ese.gov.ae

Social Studies + ME

عىل منصة LMS

والتربية األخالقية الدراسات االجتماعية

اس
االمتحان األول للفصل الدر ي
الثائ يف مادة االجتماعيات
ي

Islamic

.1
.2
.3
.4

قصة مؤمن آل يس
أقدس بيوت هللا
فتح مكة
أحكام العمرة

حل األنشطة يف LMS

المعلمة عائشة العلوي (بنـات)
ayesha.alalawi@ese.gov.ae

التربية اإلسالمية

اختبار الفصل األول
2022-1-27
آداب السفر

-Arabic
اللغة العربية

اختبار قراءة و نحو
 +اختبار كتابة

ّ
ّ ّ
حل األنشطة عىل ّ
ّ
منصة التعلم الذ يك

•

ّ
ائ  /البحر أرسار وثروات  /رجال اللؤلؤ
وداعا يا أحب ي

المعلم حلمي (بنـين)

Helmi.Belguesmi@moe.gov.ae

Visual Artالفنون البصرية
 المعلمة فاتن+ المعلمة جيهان

التربية الرياضية والصحية

Health & Physical
Education

gehan.elhawy@ese.gov.ae
Faten.Koussa@ese.gov.ae

2 – السالم
الفن
ي
بي المغرب واألندلس

Mr. Wassim (Boys)
wassim.khouaja@ese.gov.a
e

ATHLETICS:
Shot putt

Ms. Sabiha (Girls)

ATHLETICS -SHOT PUTUnderstand the correct shot-put grip and delivery

sabiha.alkerwi@ese.gov.ae

Mr. Yi Zeng (Boys)

Mandarin
البرنامج الصيني

إرفاق اللوحة الفنية للدرس
LMS السابق عىل برنامج
حن يتم تقييم
الفن للطالب
العمل
ي

Yi.Zeng@ese.gov.ae

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

SELF LEARNING IN LMS

SELF LEARNING IN LMS

1. Introduction about Chinese New Year
2. Be able to use “想 xiang” to express
willingness.

To make a project about
Chinese New Year

1. Introduction about Chinese New Year
2. Be able to use “想 xiang” to express
willingness.

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
الت فرضتها الظروف الراهنة عىل المنظومة التعليمية ككل.
كان لها بالغ األثر يف تجاوز التحديات ي
ً
والتعليم يف مدارسهم ،واستنادا إىل التوصيات المعلن عنها من قبل الهيئة الوطنية
والفت
المدرس للحفاظ عىل صحة وسالمة أبنائنا الطلبة والكادر اإلداري
سع مؤسسة اإلمارات للتعليم
ي
ي
ي
ي
وف إطار ي
ً
إلدارة 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
وذلك وفق االشتاطات والجراءات والتدابت االحتازية التالية:
• 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.
األمور
ألولياء
األخض
المرور
نظام
• تطبيق
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/
ً
يأئ:
مجددا نذكركم بما ي
المدرس)
• صالحية النتيجة السلبية لفحص مسحة األنف ( )PCRلفبة  96ساعة عند دخول الطلبة للمدارس ( 4أيام تسبق الدوام
ي
• إجراء فحص دوري لمسحة األنف ( )PCRكل أسبوعي ويتطلب 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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