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Grade 7 Mainstream الصف السابع – المسار العام
TERM 2

English
اللغة اإلنجليزية

Ms. Bayan

February 21-25

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التـعـلم

SUBJECT الـمـادة

Bayanabusafiyah@yahoo.com

Week 8

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Complete alef lessons

Spelling test on Friday

•
•
•

Complete Alef Lessons
Activity Book
Show My Learning

Complete alef lessons
and LMS homework
Test3 ch.7

•

Complete Alef lesson Activity
Book

BTS Students:
• To revise animal vocabulary and
ask questions.
• To write questions, answer
comprehension questions and
write animal facts.
• Using relative clauses with
which as a subject pronoun.
Access students:
• Writing sentences by using Relative
•
•

Lab1: circumference
Lesson1: Determining
Circumference of
Lab2 +L2 Area of circle

Mr. Jamal (7A, 7B)

Math
الرياضيات

jamal.yaseen@ese.gov.ae
•
Mr. Tarek (7C, 7D)

tarek.abounazel@ese.gov.ae

Clauses
Read about interesting animals.
Use a fact file to write about
animals.

•
•

Drawing Three Dimensional
Figures
Identifying Cross Sections
Determining Circumference of
Circles
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Complete alef lessons
Test on Thursday 24\2\2022

Science

العلوم
العلوم

Science

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

Ms. Mariam (7C)
Mariam.badea.993@gmail.com

•
•
•
•

Mole-to-mole Conversions
Mole-to-mass Conversions
Mass-to-mass Conversions
Defining Limiting and Excess
Reactants

•
•
•
•
•
•

Chordates 2: Bird Traits
Types of Mammals
Characteristics of Fish
Characteristics of Amphibians
Characteristics of Reptiles
Types of Behavior 1: Stimulus
and Response

•
•

Complete all alef lessons
till lesson 120 on Alef

Test on Thursday 24\2\2022
Alef lesson from 98 to 120

Complete Alef lesson

Exit tickets

ALEF

Exit tickets

إتمام أنشطة بوابة التعلّم الذّكي

العلوم
اجتماعيات وأخالقية

Social Studies
+ ME

Islamic
التربية اإلسالمية

Arabic
اللغة العربية

Science

•
•
Ms .Asma (7D)
muradasma@yahoo.com

)7A, 7B( المعلم حمد
hamed.elkhalil@ese.gov.ae
)7C, 7D( المعلمة فاطمة
fatimaym.alnuaimi@ese.gov.ae

المعلمة دالل

dalal.alhajeri@ese.gov.ae

المعلمة أماني

amany.alkindi@ese.gov.ae

Describe plant cells.
Differentiate between vascular
and non-vascular plants.
• Contrast sexual and asexual
reproduction in plants.
• Describe photosynthesis.
• Describe transport in plant.
.تن حـيوانا أليفا
ِ اقـ
حكايات األعـشاش

-

استكمال دروس منصّة ألف
وأنشطة بوابة التعلّم الذّكي

درس اقتن حـيوانا أليفا
درس العـدد والمعـدود

•
•

استكمال دروس منصّة ألف
وأنشطة بوابة التعلّم الذّكي

درس التفكر في اإلسالم

:اختبار في الدروس التالية
) والدين يسر- (سورة الرحمن
في يومي األربعاء والخميس
 تسميع حـديث+ تسميع سورة الرحمن
درس االعـتدال في اإلنفاق

استكمال دروس منصة ألف

 العالقات اإلماراتية األوروبية: الدرس
) (جمهورية روسيا االتحادية

•
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استكمال دروس منصة ألف
)(درجة عـلى كل درس تم استكماله
LMS حل األنشطة األثرائية في

•
•

من المدرسة الفنية الرومانسية
إلى الواقـعــية

ATHLETICS: Relay

ATHLETICS
-RELAY RACEUNDERSTAND THE CORRECT RELAY
TECHNIQUE
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faten.koussa@ese.gov.ae

المعلمة جيهان (بنات)
gehan.elhawy@ese.gov.ae

)Mr. Wassim (Boys

wassim.khouaja@ese.gov.ae

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

التربية الرياضية

1- SELF LEARNING IN LMS
2- PROJECT: LEAFLET
ABOUT TRACK AND FIELD
EVENTS
3- CONTEST COMPETITION IN
LMS

من الرومانسية الى الواقعـية
قـراءة الدرس من كتاب الطالب الموجود في البوابة

المعـلمة فاتـن (بنين)

Health & Physical Education

SELF LEARNING IN LMS

أغـنية عـيد األم

المعلمة رحمه (بنات)

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

التصميم والتكنولوجيا

بعد االطالع على مرفقات
درس طباعة الليثوغراف أو الطباعة الحجرية
من خالل حائط الخطة LMS
* تستخدم الطالبة وسيطين مختلفين لعمل
رسم يحاكي أسلوب الليثوغراف
و من ثم رفعه على حائط مقرر  LMSللتقييم

المعلم هاني (بنين)

hany.yahia@ese.gov.ae

& Design
Technology

•
•

نشيد األم الجزء الثالث
فن العيالة اإلماراتي

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

Drama
مسرح

اخـتيار حكاية شعـبية ودراسة عـناصـرها

najwa.alnaqbi@ese.gov.ae

موسيقى Music
مسرح Drama

ألوان مائية  -فرش بمقاسات مختلفة -
كراس الرسم حجم  A4أو أقالم
الباستل الجاف

الرجاء االجابة عن االسئلة في LMS
ماهي اهم خصائص المدرسة الفنية الواقعية؟و
ماهي اهم خصائص المدرسة الفنية الرومانسية؟
وما هـو الفرق بينهم؟

•
•

المعلمة نجوى (بنين)

Visual Art
الفنون البصرية

Checkpoint 2 Exam
25 marks

LMS Activates

The students will solve
checkpoint 2 exam.
Complete the work on project.
Complete all the unresolved
activities.

•

Get to know how to express “love-

Write a short paragraph about their
family in Chinese characters

”爱
Introduce myself and family
members with the words of
”“everyone-大家
”Be able to write character “Sky-天

3.

Get to know how to express “love-

1.

2.

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

Mandarin
البرنامج الصيني

”爱
Introduce myself and family
members with the words of
”“everyone-大家
”Be able to write character “Sky-天

Write a short paragraph about their
family in Chinese characters

1.

2.

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

3.

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.

و فيما يأتي مواعيد وموقع الفحص الـمعتمد للطلبة وألعضاء الكادر التعليمي من مدرسة ياس:
الـمكان :مركز الفحص بمدرسة األصايل
األوقات:
ظهرا وحتى العاشرة ً
 يوم الجمعة من الثالثة ًمساء
ً
صباحا وحتى العاشرة ً
مساء
 يومي السبت واألحد من العاشرةPage 4 of 4

