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Common Cycle
Academic Year:2021-2022

Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 7 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAEY_O_qwbjLu6XtcTg

Parents Weekly Newsletter
Grade 7 Mainstream الصف السابع – المسار العام
TERM 2

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التـعـلم

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECT الـمـادة

Ms. Bayan
Bayanabusafiyah@yahoo.com

Week 9

February 28- March 4
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

BTS Students:
• Animals on the move.
• Using relative clauses with which as
a subject pronoun.
• Talking about animals.

•

Access students:
• Read about interesting animals.
• Revising unit 7 vocab &

•

• Workbook
Reading on MyON
Website
Open Alef lessons

Assessment االمتحانات

1- Book Report on a story
that read in MyON
website
1. Spelling Test

grammar.

Mr. Jamal (7A, 7B)

•

Determining Area of Composite
Two-Dimensional Figures

•

Determining Circumference of
Circles:
Determining Area of Circles
Determining Area of Composite
Two-Dimensional Figures

Math
الرياضيات

jamal.yaseen@ese.gov.ae

Mr. Tarek (7C, 7D)

tarek.abounazel@ese.gov.ae

•
•
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•
•
•

Complete Alef Lessons
Activity Book
Show My Learning 4

Complete alef lessons
and LMS homework
Review test term2

•

Complete Alef lesson
Activity Book
Show My Learning ???

Complete alef lessons

•

العلوم

Science

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

•
•
•

العلوم

Science

•
•
Ms. Mariam (7C)

Mariam.badea.993@gmail.com

•
•
•
•

العلوم

Arabic
اللغة العربية

Science

•

Ms .Asma (7D)

•
•

muradasma@yahoo.com

•
•

Plant Cells
Nonvascular and Vascular Plants
Plant Reproduction and Life Cycle of
Seedless Plants
Reproduction in Seed Plants
Photosynthesis and Cellular
Respiration
Transport in Plants

Complete all alef lessons
till lesson 135 on Alef

Exit tickets

Describe plant cells.
Differentiate between vascular and
non-vascular plants.
Contrast sexual and asexual
Reproduction in plants.
Describe photosynthesis.
Describe transport in plant

Complete Alef lesson

Exit tickets

Plant Reproduction and Life Cycle of
Seedless Plants
Reproduction in Seed Plants
Photosynthesis and Cellular
Respiration
Transport in Plants.
Contrast sexual and asexual
reproduction in plants.

Alef

Exit tickets

)7A, 7B( المعلم حمد
hamed.elkhalil@ese.gov.ae

 من عالم الكتاب إلى عالم السينما:كتابة

-

استكمال دروس منصّة ألف
وأنشطة بوابة التعلّم الذّكي

اخـتبار تجـريبي في اللغة العـربية

)7C, 7D( المعلمة فاطمة
fatimaym.alnuaimi@ese.gov.ae

 من عالم الكتاب إلى عالم السينما:كتابة

•

استكمال دروس منصّة ألف
وأنشطة بوابة التعلّم الذّكي

اخـتبار تجـريبي في اللغة العـربية
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•
•

مراجعة عامة

يرجى االنتهاء من إتمام
مشروع نهاية الفـصـل

ع َملِي
تمري ٌن َ

المعلم هاني (بنين)

hany.yahia@ese.gov.ae

المعلمة رحمه (بنات)

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

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

من المدرسة الفنية
الرومانسية إلى الواقـعــية
الفنان جان فـرانسوا ميليه

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

المعلمة جيهان (بنات)
gehan.elhawy@ese.gov.ae
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Visual Art
الفنون البصرية

بعـد االطالع على مرفـقات
درس طباعة الليثوغراف أو الطباعة
الحجرية من خالل حائط الخـطة LMS
* تستخـدم الطالبة وسيطين مختلفين
لعـمل رسم يحاكي أسلوب الليثوغـراف
و من ثم رفعه على حائط
مقرر  LMSللتقييم

درس المستقبلية

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

Drama
مسرح

•
•

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

najwa.alnaqbi@ese.gov.ae

موسيقى Music
مسرح Drama

•

النص العجائبي

المعلمة نجوى (بنين)

التصميم
والتكنولوجيا

Revise entrepreneurial plans based
on global trends and new
opportunities.

•

amany.alkindi@ese.gov.ae

& Design
Technology

LMS Activates

•

مراجعة مهارة قـراءة الخـريطة و تحـليلها

المعلمة أماني

اجتماعيات
وأخالقية

• استكمال دروس منصة ألف
(  1درجة على كل درس تم استكماله )
• حل األنشطة األثرائية في LMS

درس عمل عبادة وحضارة

Social
Studies + ME

-

استكمال دروس منصة ألف

المعلمة دالل

dalal.alhajeri@ese.gov.ae

Islamic
التربية اإلسالمية

•

اختبار تجـريبي في التربية
اإلسالمية
تسليم تـلخـيص درس من
دروس الفـصل الثاني
تسميع الحديث درس االعتدال
في اإلنفاق

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

ATHLETICS
-RELAY RACEUNDERSTAND THE CORRECT RELAY
TECHNIQUE

Term 2 pop quiz

Self-check in Quizizz

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

Term 2 pop quiz

Self-check in Quizizz

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

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

التربية الرياضية

SELF LEARNING IN LMS

Volleyball

wassim.khouaja@ese.gov.ae

Mandarin
البرنامج الصيني

)Mr. Yi Zeng (Boys

Health & Physical
Education

)Mr. Wassim (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 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

Page 5 of 7

Page 6 of 7

Page 7 of 7

