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 8 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAE7H945OZmSH9PPAXA

Parents Weekly Newsletter
Grade 8 Main Stream الصف الثامن – المسار العام
TERM 2

Math
الرياضيات

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECT الـمـادة

Ms. Passant
Passant.Massoud@ese.gov.
ae

Mr. Ibrahim (8A, 8B, 8C)
ibrahim.abuzeineh@moe.go
v.ae

Week 8

OBJECTIVES أهداف و مخرجات التعلم
BTS:
1. Using Formal Language for an Email.
2. Discussing the pros & cons of emails.
3. Talking about the future in the active &
passive voice.
ACCESS:
1. Conducting a survey and analyzing the
graph data.
2. Talking about social media in the UAE.
3. Revising unit 7 vocab. & grammar.

•

Slope and Similar Triangles: Slope

•

Slope and Similar Triangles: Solving
Problems

•

Area and Perimeter of Similar Figures:
Perimeter of Similar Figures

•

Area and Perimeter of Similar Figures:
Area of Similar Figures

•

Similarity and Congruence

Page 1 of 4

February 21-25
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

•
•
•

Reading a story on MyON
website
Open Alef lessons.
Workbook

Alef + LMS

Assessment االمتحانات

1. Spelling Test on
Thursday/ Friday.
2. LMS Quiz
3. ALEF Checkpoint

Test 3 on Tuesday 22-2
Solve checkpoint on LMS

Math
الرياضيات

Mr. Tarek (8D)
tarek.abounazel@ese.gov.a
e

•

Slope and Similar Triangles: Slope

•

Slope and Similar Triangles: Solving
Problems

•

Area and Perimeter of Similar Figures:
Perimeter of Similar Figures

•

Area and Perimeter of Similar Figures:
Area of Similar Figures

•

Similarity and Congruence

Science
العـلوم

Outcome: Adaptations in Species:

Ms. Janie
janie.ross@ese.gov.ae

99. Adaptation, Natural Selection and
Selective Breeding
100. Types of Adaptations
102. Show My Learning 4
103. Term 2 - Revision Part 1
104. Term 2 - Revision Part 2

Test 3 on Tuesday 22-2
Solve checkpoint on LMS

Alef + LMS

Draw picture of a camel:
adaptation
Test: Chapter 8
Grades 8A and 8B:
on Wednesday 23/2/2022
Grades 8C and 8D:
on Friday 25/2/2022

التربية
اإلسالمية

8A, 8B المعلم حلمي
helmi.belguesmi@ese.gov.a
e

حـدّادو جـبل بولوفـا
جمهوريّة الهند
)التعـصّب األعـمى ( كتابة

•
•
•

حل الدّروس على منصّة ألف واألنشطة
LMS على منصة

اختبار استماع

8D, 8C المعلمة هناء
hana.alsuwaidi@ese.gov.ae

حـدادو جبل بولوفا
االستماع العنقاء أو الفـينـيـق

•
•

LMS حل منصة ألف وإكمال األنشطة في

إمالء اختباري

حـرمة ترويع اإلنسان
أنا خـيركم ألهـلي

•
•

LMS حـل األنشطة في
حـل دروس ألف

•
•

 درس االقتـصاد األخـضر.1
 درس تشكيل الهوية الوطنية.2

استكمال حل منصة الف
استكمال المشروع على منصة
 وهـو اختيارLMS التعلم الذكي
أحـد الدروس وعـمل بوربوينت

•
•

المعلمة عائشة العلوي
ayesha.alalawi@ese.gov.ae

+ اجتماعبات
وأخالقية
ألخالقية

Social
Studies + ME

Islamic

Arabic
اللغة العربية

Revision Textbooks:
Chapter 5,6,7 and 8

المعلمة جيهان حافظ
gihan.hafez@ese.gov.ae
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االختبار الثاني للفصل الدراسي الثاني
لمن لم يمتحن لظروف صحية

التصميم والتكنولوجيا

Design &
Technology

Drama
مسرح

−
)8A,8B,8C,8D( المعلمة روال
rola.mohamed@ese.gov.ae

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

)المعـلمة فاتـن (بنين

Visual Art
الفنون البصرية

faten.koussa@ese.gov.ae

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

Music
موسيقى

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

Activities on LMS

Checkpoint 2.
Fusion 360 Project.

2 درس الفن االسالمي
بين المغرب و االندلس

البحث عن صور للمئذنة الملوية
في جامع سامراء

أرجـو االطـالع و قـراءة الدرس من
LMS كتاب الطالب في

)3( الفن اإلسالمي

)2( حل أنشطة الفن اإلسالمي
بين المـغرب واألندلس
السؤال األول والثاني
من كتاب النشاط

Evaluate the project and reflect on
individual performance
اختيار حكاية شعبية ودراسة عـناصرهـا

الغـناء العـــربي
اآلالت اإليقاعإية

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

ATHLETICS: Relay

SELF-LEARNING IN LMS

Ms. Sabiha (Girls)

Volleyball Introduction - Dig

SELF-LEARNING IN LMS

التربية الصحية
والرياضية

Physical &
Health
Education

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

−

Demonstrate knowledge and skills to
complete the project.

sabiha.alkerwi@ese.gov.ae

Mandarin
البرنامج الصيني

1. Get to know the words for breakfast: 鸡
Mr. Yi Zeng (Boys)
Yi.Zeng@ese.gov.ae

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”

Page 3 of 4

Be ready for Speaking Exam
on next week

1. Get to know the words for breakfast: 鸡
Be ready for Speaking Exam
on next week

Mandarin
البرنامج الصيني

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

)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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فبرايرFeb
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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 العاشرة

Page 4 of 4

