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مــــشـــــتـركـــــــــــة
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Common Cycle
Academic Year:2021-2022
Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae
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 7

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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February 14-18
Homework
الواجبات المنزلية

Assessment االمتحانات

Weekly Quiz

Math
الرياضيات

Module 11 – Angles and Geometric Figures
Mr. Mohammad Bassam
(8G)
mohammadb.hassan@ese.gov.
ae

•

•
•
•
•

Math
الرياضيات

•

Mr. Raju (8E & 8F)

•

Nagaraju.Boyina@ese.gov.ae

•
•
•

Science
العـلـوم

•

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

•
•
•

M11L6 – Two-Dimensional
Representations of Three-Dimensional
Figures
M11L7 – Precision and Accuracy
M11L8 – Representing Measurements

Weekly pop-Quiz
in the following lessons:
Homework will be assigned
on ALEKS

(M11L2, M11L3, M11L4
and M11L5)
on Thursday 17th February 2022

Analyze figures using the definitions of
angles and parts of angles.
Calculate angle measures using the
definitions of congruent angles and
angle bisectors.
Analyze figures using the
characteristics of adjacent angles,
linear pairs of angles, and vertical
angles.
Calculate angle measures using the
characteristics of complementary and
supplementary angles.
Calculate angle measures using the
characteristics of perpendicular lines.
Demonstrate understanding of what
can and cannot be assumed from a
diagram.
Find perimeters, circumferences, and
areas of two-dimensional geometric
shapes. • Calculate the measures of
real-world objects

Homework will be given in ALEKS

Quiz will be on Thursday
(10.5, 10.6, 10.7 and 11.1)

Describe the properties of Halogen
group
Describe the properties of Noble gases
Describe the properties of Mixed
groups (Metalloids)
Identify different types of chemical
bonds

Homework on LMS

Quiz will be on Monday on:
Alkali metals & Alkaline earth
metals &Transition metals
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•

•

تسميع سورة يس 54-33
تسميع حديث أقدس بيوت للا

أغـنية عـيد األم
الفن االسالمي 1
الفن اإلسالمي 2

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

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

المعـلمة فاتـن (بنين)
faten.koussa@ese.gov.ae

المعلمة جيهان (بنات)
gehan.elhawy@ese.gov.ae
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Social Studies + ME

قوالب التأليف األوبرا واألوبريت 2

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

الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

المسرح الواقعي

rola.mohamed@ese.gov.ae

التصميم
والتكنولوجيا
DT

Create a simple CAD model using a
range of basic tools within a
professional CAD software.

−

المعـلمة روال ()8E,8F,8G

Drama
مسرح

البحث عن صورللمئذنة الملوية
في جامع سامراء

حل أنشطة الفن اإلسالمي1
السؤال األول والثاني
من كتاب النشاط

 .1درس االمارات من سفينة الصحراء
 .2درس االقتصاد االخضر

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

موسيقى Music

Checkpoint 2.
Fusion 360 Project.

Self- Learning
Unit - Week 7

المعلمة عائشة العلوي (بنـات)

ayesha.alalawi@ese.gov.ae

Visual Art
الفنون البصرية

االختبار الثاني للفصل الدراسي الثاني
الدروس الدولة العباسية -الحضارة
االسالمية -حلف بني ياس والقواسم

استكمال المشروع
على منصة التعلم الذكي LMS
وهـو اختيار أحـد الدروس
وعـمل بوربوينت

-Arabic
اللغة العربية

حـل األنشطة LMS

•
•

المد الفرعي
تالحم المجتمع

Hana.alsuwaidi@ese.gov.ae

Islamic

اختبار الكتابة الثالث ( الحوار )

حل منصة ألف
وإكمال األنشطة في LMS

•
•
•

نظرة ( قصة )
االستماع العنقاء أو الفينيق
النهر المتجمد

المعلّمة هناء ( بنات +بنين )

التربية اإلسالمية

تدريبات يومية لقياس مدى فهم الطالب

حل األنشطة على LMS

•
•

قراءة :غولة النهـــــــر
محادثة :تلخــيص أسطـــــــــورة

المعلم حلمي (بنـين)

Helmi.Belguesmi@moe.gov.ae

التربية الرياضية والصحية

Health & Physical
Education

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

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

ATHLETICS: Relay

SELF LEARNING IN LMS

Athletics - Relays

SELF LEARNING IN LMS

Mr. Yi Zeng (Boys)

1. Get to know the words for breakfast:
鸡蛋、面包、沙拉、牛肉、羊肉、或
者、一般
2. Be able to talk about eating habit
during the day.
3. Be able to write character “eat-吃”

Wordwall practice

Ms. Li Shuai (Girls)

1. Get to know the words for breakfast:
鸡蛋、面包、沙拉、牛肉、羊肉、或
者、一般
2. Be able to talk about eating habit
during the day.
3. Be able to write character “eat-吃”

Wordwall practice

Mandarin
البرنامج الصيني

Yi.Zeng@ese.gov.ae

Shuai.Li@ese.gov.ae
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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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مارسMarch

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.

نرجو من الطلبة الذين لم
يسلموا مربي/ة الصف (صورة
من بطاقة الهوية اإلماراتية)
ضرورة تسليمها بحيث يتم
تصويرها من األمام والخلف
ً
استعدادا لـموعد إجراء
الفحص الدوري في الـمدرسة
يوم الخميس  17فبراير 2022
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