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 1 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw

Parents Weekly Newsletter
Grade 2 الصف
TERM 2

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

Science
العلوم

Science
العلوم

English
اللغة اإلنجليزية

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECTالـمـادة

2A
 لـول/ المعلمة
loul.alrotali@ese.gov.ae

Week 9

Unit 7 (let’s go)
• Lesson 7
• Lesson 7
• Lesson 8
• Lesson 9
• Lesson 10

February 28- March 4
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

H.W. on MS. Teams

Speaking exam +
(Listening exam to those who didn’t
complete it).

Unit 7
2B, 2C, 2D
 ريم/ المعلمة
reemsalem341@gmail.com

2B ,2A
المعلمة فاطمة

•
•
•
•

Activity book

Lesson 8
Lesson 9
Lesson 10
Lesson 11

Pages:
99-100-101-102-103

Fatima.Husain@ese.gov.ae

Review
The plants need the Animals

worksheet

2D ,2C
المعلمة هـدى

REVIEW HABITAT

PRESENTATION

huda.aljabry@ese.gov.ae
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Speaking and listening test

Presentation about students’
projects.

Solve activities MATIFIC
Students will learn:

الثالثـاء

التدريب على إمالء المجموعات.

األربعاء

أداء مهمة حلم مونتي على LMS.

سيتم تزويدكم بقـطع إمالء المجـموعات
في خـطـتنا التفـصيلية .

الثالثـاء

االستماع – حـلم مونتي .

الخميس

أداء مهمة نهلة وناهل على LMS .

الخميس

قـراءة من نهلة وناهـل  +منصة عـصافـيري

الجمعة

…...............

الجمعة

مهمة على LMS

االثنـين

االنتهاء من كتابة الفـقـرة .

االثنـين

كتابة فـقـرة  -بطاقة تهنئة بمناسبة المولود
الجـديد

الثالثـاء

التدريب على إمالء المجموعات.

الثالثـاء

االستماع – حـلم مونتي .

األربعاء

أداء مهمة حلم مونتي على LMS.

األربعاء

اإلمالء  -الالم الشمسية والقمرية .

الخميس

أداء مهمة نهلة وناهل على LMS .

الخميس

قـراءة من نهلة وناهـل  +منصة عـصافـيري

الجمعة

….................

الجمعة

مهمة على LMS

• حل نشاط أبحـث في كتاب النشاط
ص 73

• اآلداب اإلسالمية  :درس آداب قـضاء الحاجة
نواتج التعلم  :يتعـرف آداب قضاء الحاجة
• يـطـبـق آداب قضاء الحاجة في حياته

Page 2 of 4

المعلمة بدرية
()2D ,2C
badreya.saleh@ese.gov.ae

المعلمة ناصرة
Nasera.alkatheeri@ese.gov.
ae

Islamic
التربية اإلسالمية

حل األنشطة على منصة التعـلم الذكي LMS
االختبار التكويني الثالث في الدروس التالية:
)سورة الضحى – الحـديث الشريف من توضأ
فأحـسـن الوضـوء (

سيتم تزويدكم بقـطع إمالء المجـموعات
في خـطـتنا التفـصيلية .

abeeraj.alwahhabi@ese.gov.ae

Arabic
اللغة العربية

األربعاء

اإلمالء  -الالم الشمسية والقمرية .

المعلمة عـبـير
()2B ,2A

Arabic
اللغة العربية

االثنـين

االنتهاء من كتابة الفـقـرة .

االثنـين

كتابة فـقـرة  -بطاقة تهنئة بمناسبة المولود
الجـديد

Fatima.Alnaqabi@ese.gov.
ae

Math
الرياضيات

Solve worksheets
سيتم إرسال أوراق عمل عن طـريـق
التيمز و المنصة و الواتساب
والرجاء طـباعـتها و حلها
وإحـضارها مع الطالب

Lesson 9-3
Lesson 9-4
Lesson 9-5

•
•
•

المعلمة  /فاطمة

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

(2A, 2B( المعلمة عبير
abeeraj.alwahhabi@ese.gov.ae

(2C, 2D( المعلمة بدرية
badreya.saleh@ese.gov.ae

Music & Drama
)التربية الموسيقية والمسرح (المعلم بشير

:مراجعة في الدروس
المعالم الطبيعـية والبشرية في بالدي

عـرض فيديوهات أعـمال
الطالب والطالبات

•

:مراجعة في الدروس
المعالم الطـبيعـية والبشرية في بالدي

عـرض فيديوهات أعـمال
الطالب والطالبات

•

.درس الميزان الثنائي

bechir.gharbi@ese.gov.ae
PE التربية الرياضية
المعلمة سماح
samah.moursy@ese.gov.ae

Mandarin البرنامج الصيني
Ms. Liu= liu.zhongjie@ese.gov.ae

حـل أنشـطـة الكـتاب
LMS ورفعها على منصة

Dribbling a lightweight ball
•

•

Review and final exam

Review and final exam

- Review and final exam

Virtual Art فـنـون بصرية

رســوم و رمـــوز

المعلمة جيهان
gehan.elhawy@ese.gov.ae

Synchronous Lesson on MS Teams Unit
4: (STREAM Project – Fateen costume).
•
Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة نورة الحوسني
noura-kr.alhosani@ese.gov.ae
0504911666

لالنضمام إلى مجموعة أولياء األمور على
اضغط هنا الواتساب

•
•

Develop ideas using 2D and 3D
illustrations
Identify the particular skills needed
for specific tasks.
Demonstrate the ability to work
independently and collaboratively.

Asynchronous Lesson on LMS (Self
Learning) on Friday:
•

Students who didn’t complete
Checkpoint 3 Part A, B and C on
LMS must do it and submit it as
soon as possible, or it will be
counted as Zero for them.
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•
•

-

Checkpoint 3
Guidelines - الدليل
الأمر لولي الارشادي
(Press Here - اضغط
)هنا
Part (A) video (Press
Here - )اضغط هنا
Part (B) video (Press
Here - )اضغط هنا

Checkpoint 3 all parts A, B and C on LMS
must do it and submit it before 7-3-2022,
or it will be counted as Zero for them.

مواعـيد الفحوصات الدورية التي يجب إجراؤها طــلبة الصفوف من الروضة وحتى الصف الرابع خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي  2022-2021م
31

30

29

31

30

29

 96ساعـة
كل أسـبوعــين
كل أســـبـوع

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ينايـر Jan

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

فـبراير Feb

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

مارسMarch

يجـب إجـراء الـفحـص 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
ً
صباحا وحتى التاسعة ً
مساء
األوقات :يوم السبت من التاسعة
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