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Parents Weekly Newsletter
Grade 6 Mainstream الصف السادس – المسار العام
TERM 2

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECTالـمـادة

6A
Ms. Ghada
ghada.abdouelwesif@ese.go
v.ae

Week 9
OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

1- Speak coherently in short exchanges
using familiar phrases and expressions.
2- Read and identify some details in simple
texts on familiar topics.
3- Write short, simple texts on familiar
topics.
4- Use a range of basic language
structures when speaking or writing.
Key Words:
− problem, reason, polite, borrow
− choice, spend, point (N), idea
− thank you, letter, poem, rhyme, phrases
− free time, busy, plans, outdoor activities
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February 28- March 4
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

•
•
•
•
•

Learner’s Book+
Activity Book
Unit 8- Lessons8-10
Writing tasks on LMS
Reading books on
MYON
Complete all your
lessons on ALEF.

Assessment االمتحانات

☺ Listening Task for Term 2
Exam on LMS
☺ Speaking projects about
your future job
☺ Complete Checkpoints 1&2
on ALEF Platform
☺ Complete review lessons 1
and 2 on ALEF

English
اللغة اإلنجليزية

English
اللغة اإلنجليزية

Grammar:
• Revision of simple past tense, future
tense; parts of speech I.e. verbs, nouns,
adjectives, prepositions and adverbs;
questions using when, where, what;
6B & 6D
Ms. Marie
marie.blackwatson@ese.gov.ae

Speaking and listening:
• To revise recalling and talking about
information from audio and text.
Reading and Writing:
• To revise reading and identifying key
vocabulary in text and using them to
answer comprehension questions.
• To revise writing a simple paragraph
using correct grammatical structure and
text feature.

kaypris.evans@ese.gov.ae

ALEF lessons
Activity book
Taught curriculum LO

Quizzes
ALEF checkpoints

ALEF Lessons
Activity Book (Unit 8Lessons 6-10)
MyON Reading Task

Quiz on LMS

•

Listening: Listen and understand the
overall meanings of conversations using
present continuous (future
arrangement).

•

Reading: Read and identify specific
information in poems.

•

Speaking: Speak coherently in short
exchanges using familiar phrases and
expressions.

•
•

Writing: Apply spelling rules and
conventions when writing a poem.

•

6C
Ms. Kaypris

•
•
•

•

Key Words:
tarantula, house, bag, got out, catch,
football, home, really busy, grandparents,
tennis, get home, computer games, Tuesday
evening, free time, problem, reason, angry,
sorry, problem, reason, polite, borrow,
choice, spend, point (N), idea
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Math
الرياضيات

6A
Mr. Jamal
jamal.yaseen@ese.gov.ae

6B
Mr. Ashraf

Arabic
اللغة العـربية

Math
الرياضيات

Science
العلوم

ashraf.sharafeldin@moe.gov.ae

•
•

171/172. Writing nd Grahing Inequaliis
173/174. Soving On-Step Inequalities

•
•

169/170. Inequalities: Solving Mentally
171/172. Writing and Graphing
Inequalities
173/174. Solving One-Step Inequalities

•

•
•

Alef Lessons
Activity Book

Complete alef lessons
and LMS quizzes

Complete alef lessons
and LMS homework
Review Exam term2

Complete alef lessons
and LMS homework

Chapter 9:
Ms. Khawla
khawla.alnakhbi@moe.gov.ae

Ms. Ebtehal
(6C, 6D)
Ebtehal.Alademi@ese.gov.ae

•
−
−

The Earth’s Sphere
Atmosphere
Hydrosphere

Alef Lessons 118, 119, 120

Chapter 8:
• Lesson 7: Solving one-step Inequalities
General review

Print the general review are
uploaded on LMS

Complete ALEF lessons
Assessment 3 on Chapter 8, it will
be on ALEF ON WEDNESDAY.

)6A, 6B( المعلم خالد
khaled.hasan@ese.gov.ae

فارسة المعـمار

حل منصة ألف

االختبار التجريبي لمادة العـربية
عـلى سويفت أسيس

)6C, 6D( المعلمة رانية

أصدقاء وأعداء ال نعرفهم

حل دروس منصة ألف واألنشطة
المطلوبة

االختبار التجريبي لمادة العـربية
على سويفت أسيس

ranyah.aldhanhani@ese.gov.ae

Islamic
التربية اإلسالمية

-3-1 اختبارالتربية اإلسالمية الثالثاء
: في الدروس التالية2022
6A & 6B
المعلمة مريم الحمادي
Mariamym.alhammadi@ese.gov.ae

 حل أنشطة الدروس في منصة.1
.ألف
 اإلنتهاء من مهام الدروس.2
LMS. المطلوبة في منصة

مراجعة الوحدة الثالثة
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 سورة السجدة- الصبر واليقين
)30-23(
المؤمن بين الشكر والصبر
من عالمات الساعة
اإلمام مالك بن أنس رحمه للا
أنا متسامح
غزوة بدر الكبرى

.1
.2
.3
.4
.5
.6

•
•
•
•
•

الصبر واليقين سورة السجدة
حكم اإلدغام
المؤمن بين الشكر والصبر
من عالمات الساعة
اإلمام مالك بن أنس

الرجاء االنتهاء من دروس منصة ألف

درس :المدرسة اإلماراتية

LMS activities in lesson plan
and self-learning

Automated system presentation

المعلمة سماح 6B
samah-ai.mohamed@ese.gov.ae

المعلمة جيهان حافظ 6C & 6D
gihan.hafez@ese.gov.ae

المعلمة نوال 6D
nawal.aldhanhani@ese.gov.ae

المعلمة مجد 6A-6B-6C

majd.alashouri@ese.gov.ae

•

مراجعة عامة
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hany.yahia@ese.gov.ae

المعلمة رحمه (بنات)

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

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

Visual Art
الفنون البصرية

يرجى االنتهاء من إتمام
مشروع نهاية الفصل

المجتمع و الفنان

المعلم هاني (بنين)

Music
موسيقى

-

نشيد األم  /الجزء الرابع
عـزف تمرين غـنائي على آلة األورج إلتقان المسافات
اللحنية

Drama
مسرح

تطبيق البانتومام

المعلم محمود صابر

mahmoud.hmohamed@ese.gov.
ae

& Design
Technology
التصميم والتكنولوجيا

حـل الدرس في منصة ألف

درس :المدرسة اإلماراتية

المعلمة عائشة الكعـبي 6A
ayesha.alkaabi@ese.gov.ae

Social Studies + ME

االختبار التجـريبي لمادة الدراسات
االجتماعـية عـلى برنامج سويفـت أسيس

الرجاء االنتهاء من حـل الدروس
في منصة ألف

درس :المدرسة اإلماراتية

ayesha.alalawi@ese.gov.ae

الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

االخـتبار التجـريبي لمادة الدراسات
االجـتماعية

حـل الدروس في منصة ألف

غـزوة بدر الكبرى

المعلمة عائشة العلوي 6C, 6D

Islamic
التربية اإلسالمية

اختبار التربية اإلسالمية الثالثاء
الموافـق 2022-3-1

المجتمع والفنان
Visual Art
الفنون البصرية

حل أنشطة درس رؤتنا
من خالل كتاب النشاط

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

)Mr. Brian (Boys

Volleyball

SELF LEARNING IN LMS

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

التربية الرياضية

ATHLETICS
-RELAY RACEUNDERSTAND THE CORRECT RELAY
TECHNIQUE

Health & Physical
Education

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

Brian.Shaughnessy@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.

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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من  18إلى  22إبريل .2022
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