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Common Cycle
Academic Year:2021-2022
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Please join Yas School Elite Telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAFXG0iBZ6T_DzayzjA

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

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECTالـمـادة

Week 5

January 31 – February 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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Homework
الواجبات المنزلية

Assessment االمتحانات

Weekly quiz

Math
الرياضيات
Math
الرياضيات

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

Mr. Raju (8E & 8F)
Nagaraju.Boyina@ese.gov.ae

Module 10 – Tools of Geometry
• M10L6 – Locating Points on a Coordinate
Plane
• M10L7 – Midpoints and Bisectors

•
•
•
•
•

•

Science
العـلـوم

•
•
•
•

-Arabic
اللغة العربية

)المعلم حلمي (بنـين

Helmi.Belguesmi@moe.gov.ae

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

Homework will be assigned on
ALEKS

Module 11 – Angles and Geometric Figures
• M11L1 – Angles and Congruence
• M11L2 – Angle Relationships

•

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

Weekly pop-Quiz in the
following lessons:

Identify points, lines, and planes.
Identify intersections of lines and planes.
Calculate measures of line segments.
Apply the definition of congruent line
segments to find missing values.
Find the length of a line segment on a
number line.
Find the distance between two points on the
coordinate plane.
Describe the structure of the atom and its
subatomic particles
Describe how the atom model has changes
over time as discoveries were made
Explain what the atomic number and mass
number are for an atom
Describe what an isotope is and give an
example
Recall how the periodic table is organized
and what groups and periods signify

(M9L6, M9L7, M10L2,
M10L3 and M10L4) on
Thursday 3rd February 2022

Homework will be given ALEKS

Weekly Quiz on Thursday (9.4,
9.5, 9.6, and 9.7)

Module 16 Tasks in LMS

Pop Quiz Monday 6th

سفن الخشبيّة باإلمارات
ّ  صناعة ال:قراءة
ّ  متى ت ُخ: كتابة
طط لمستقبلك؟ وكيف؟

•
•

LMS حل األنشطة على

 اختبار استماع/ اختبار قراءة ونحو

) وداعا يا احبائي ( قصة
) جمهورية الهند ( نص معلوماتي

•
•

حل منصة ألف
LMS وإكمال األنشطة في

اختبار االستماع للفصل الدراسي الثاني
المعد من قبل المعلمة
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قـراءة الدرس من خالل كتاب الطالب
استخدم أداة الخط أو أداة القلم الرصاص
لرسم خطوط في الرسم التخطيطي

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

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

الفنون البصريةVisual Art
المعلمة جيهان  +المعلمة فاتن
gehan.elhawy@ese.gov.ae
Faten.Koussa@ese.gov.ae

)Ms. Sabiha (Girls
sabiha.alkerwi@ese.gov.ae

التربية الرياضية والصحية

SELF LEARNING IN LMS

long jump
Performs an effective
approach and a competent take-off for the
long jump

Health & Physical
Education

SELF LEARNING IN LMS

ATHLETICS:
Hurdles

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

درس الرسم و الخط

Social Studies + ME

مقام الراست

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

Music
موسيقى

الفرق الموسيقية أنواعها ومكوناتها ()2

Drama
مسرح

األقـنعـة في فـن المسرح

rola.mohamed@ese.gov.ae

التصميم
والتكنولوجيا
DT

Self- Learning Unit
Week 5

Create basic pictorial drawings.
Create innovative visual representations of
design ideas and concepts.

−
−

المعـلمة روال ()8E,8F,8G

الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

اختبار إعادة
لمن لم يمتحـن االختبار األول
الدولة األموية والحضارة اإلسالمية

استكمال المشروع على منصة التعلم
الذكي  LMSوهـو اختيار أحـد الدروس
وعـمل بوربوينت

 .1درس زايد وحلم الشباب
 .2ظهور حلف بني ياس كتاب اإلمارات تاريخنا

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

Islamic

حل األنشطة LMS

•
•

المد الفرعي
فضائل المؤمن

المعلمة عائشة العلوي (بنـات)

ayesha.alalawi@ese.gov.ae

LMS-lesson 2

1. Get to know words about food in Chinese
2. Be able to make basic comment on food
）3. Be able to write character 吃（eat

Yi.Zeng@ese.gov.ae

Mandarin
البرنامج الصيني

LMS-lesson 2

1. Get to know words about food in Chinese
2. Be able to make basic comment on food
）3. Be able to write character 吃（eat

)Mr. Yi Zeng (Boys

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

مواعـيد الفحوصات الدورية التي يجب إجراؤها ط ـلبة الصفوف من الخامس وحتى العاشر خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي  2022-2021م
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يجـب إجـراء فحـص مسحة األنـف والحـصـول عـلى نتيجـة سـلـبيـة ال تتجــاوز مـدة  96ساعـة في بـداية الـفـصـل الدراسي قـبـل الدخـول إلى المبنى المدرسي.
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة المطـعـمين فـوق  12سنة  +الـطـلبة دون سن  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة  14يـوم).
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة غـير المطـعـمين فـوق  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة  7أيام).
الـتـطـعـيم إلـزامي للطـلبة الـذين يبلـغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للـطـلـبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويوصى به).
•
•

يجـب تسليم نسخـة مطـبوعـة من تـقـرير نتيجة الفحـص السلبية المستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.
يجـب تسليم نسخـة مطبوعـة من تـقـرير التـطـعـيم المستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.
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