مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2022-2021 العام الدراسي

Yas School
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 7 Elite Stream ّالصّـفّالسابعّ–ّمسارّالنخبة
TERM 2
SUBJECT الـمـادة

Week 9

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

February 21-25
Homework
الواجبات المنزلية

Assessment االمتحانات

English
اللغة اإلنجليزية

Lesson Objectives:
Unit 7: Stories
❖ Listen and identify specific
information in simple texts on
familiar and concrete topics.
❖ Participate in simple
interactions on familiar and
concrete topics.
❖ Term 2 Revision
Ms. Fatema
fatema.albalushi@ese.gov.ae

Grammar:
Past Time (past continuous)
Key Vocabulary:
middle, end, climax, conclusion,
turning point, strange, true, travel,
floating, messages, amazing,
introduction, rising action, falling
action, middle, end, climax,
conclusion, turning point
radio, television, smartphone, emails, websites, newspapers, texts
(SMS), social media, computer,
news
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Reading from “MyOn”
will be assigned in the class

Revision

Math
الرياضيات

Ms. Khadija (7H, 7G)
Khadija.AAlteneiji@ese.gov.ae

•

Working on ALEKS

Term 2 Revision

End of Term 2 Mock Exam
(Week 1 to 8 Topics)
On Monday
28th February 2022

Science
العلوم

Math
الرياضيات

EOT 2 Mock Exam
Mr. Mohammad Bassam
(7E, 7F)
Mohammadb.hassan@ese.gov.ae

•

Review using ALEKS Platform

Term 2 Revision

on Monday
28th of February, 2022
L2 Distribution of Resources
- Students will analyze and interpret
maps and other data to recognize
patterns in the distribution of
resources. Students will discover
that Earth’s resources, including
minerals, soil, fossil fuels, and
groundwater, are distributed
unevenly around the planet.

Mrs. Meeta (7E,7F)

Meeta.goklani@ese.gov.ae

(Week 1 to 8 Topics)

L3 Depletion of resources
- Students will learn how humans
extract and obtain natural
resources. They analyze patterns
and systems to construct
explanations about the cause-andeffect relationship between the
use of resources and the
distribution and availability of
resources
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Complete on LMS.

Mock Exam on Swift assess
On Tuesday
1st March 2022
8.45 -9.45
Syllabus
Topics covered from
week 1 – week 8

Science
العلوم
Arabic
اللغة العـربية

Mrs. Alia (Girls)

اجتماعيات
وأخالقية

Islamic

التربية اإلسالمية

Complete on LMS.

Mock Exam on Swift assess
On Tuesday
1st March 2022
8.45 -9.45

Alia.Khraishah@ese.gov.ae

U3M2L1: Human Population
Growth
• Learn how human population
growth has increased over time
• Investigate the factors that affect
the growth of human populations.
• Relate between human population
growth and increased
consumption of recourses.
)7E, 7F( المعلم حمد

hamed.elkhalil@ese.gov.ae
)7G, 7H( المعلمة فاطمة
fatima-ym.alnuaimi@ese.gov.ae

Social
Studies+ ME

L3 Depletion of resources
• Students will learn how humans
extract and obtain natural
resources. They analyze patterns
and systems to construct
explanations about the cause-andeffect relationship between the
use of resources and the
distribution and availability of
resources

المعلمة دالل
dalal.alhajeri@ese.gov.ae

المعلمة أماني
amany.alkindi@ese.gov.ae

Syllabus
Topics covered from
week 1 – week 8

 من عالم الكتاب إلى عالم السينما:كتابة

استكمال األنشطة
على بوابة التعلّم الذّكي

امتحان تجـريبي في اللغة العـربية

 من عالم الكتاب إلى عالم السينما:كتابة

استكمال األنشطة
على بوابة التعلّم الذّكي

امتحان تجـريبي في اللغة العـربية

LMS أنشطة منصة

العـمل عـبادة وحـضارة

مراجعة مهارة قـراءة الخريطة و تحـليلها
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LMS حل األنشطة اإلثرائية في منصة

امتحان تجـريبي في التربية
اإلسالمية
تسليم تلخـيص درس من
دروس الفـصـل الثاني
 االعـتدال في:تسميع الحديث
اإلنفاق

-

•
•
•

المعلمة جيهان (بنات)

Visual Art
الفنون البصرية

 -1تقوم الطالبة بمحاكاة لوحة من لوحات
ميلييه الخاصة بالطبيعة
 -2تقوم أيضا ً بشرح تأثير أسلوبها على
فناني االنطباعية فيما بعد

gehan.elhawy@ese.gov.ae

•

مراجعة عامة
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)Mr. Wassim (Boys

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

التربية الرياضية والصحية

ATHLETICS
-RELAY RACEUNDERSTAND THE CORRECT RELAY
TECHNIQUE

المعلمة رحمه (بنات)

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

Health & Physical
Education

Volleyball

المعلم هاني (بنين)
hany.yahia@ese.gov.ae

Music
موسيقى

•
•

نشيد األم الجـزء  /الرابع
عـرض اآلالت المستخـدمة في فـن العـيـالة
اإلماراتي

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

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

من المدرسة الفنية
الرومانسية إلى الواقـعــية
الفنان جان فرانسوا ميليه

ع َملِي
تمري ٌن َ

التصميم والتكنولوجيا

يرجي االنتهاء من إتمام مشروع نهاية الفصل

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

درس المستقبلية

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

Drama
مسرح

النص العجائبي

najwa.alnaqbi@ese.gov.ae

& Design
Technology

LMS Activities

Revise entrepreneurial plans
based on global trends and new
opportunities.

•

المعلمة نجوى (بنين)

Term 2 pop quiz

Self-check in Quizizz

1. Speaking exam
2. Revision for all the term 2 topics

Mandarin
البرنامج الصيني

Term 2 pop quiz

Self-check in Quizizz

1. Speaking exam
2. Revision for all the term 2 topics

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

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

مواعـيد الفحوصات الدورية التي يجب إجراؤها ط ـلبة الصفوف من الخامس وحتى العاشرخالل 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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