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Common Cycle
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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

Week 10
OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

Homework

Assessment االمتحانات

Ms. Fatema
fatema.albalushi@ese.gov.ae

Term 2 Revision

Homework
will be assigned in the class
(MyOn)

Quiz

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

Term 2 Revision

Assigning Tasks on ALEKS

EOT 2 Final Exam
All topics covered in Term 2
Monday March 21st2022

Math
الرياضيات

English
اللغة اإلنجليزية

الواجبات المنزلية

Math
الرياضيات

SUBJECT الـمـادة

March 7-11

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

EOT2 Centralized Ministry
Exam
•

Assignments on ALEKS

Term 2 Revision

Term 2 lessons
Monday March 21st2022
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Unit 1: EXPLORING SPACE
Module 1: The Sun-Earth-Moon System

POP QUIZ ON TUESDAY
8th March 2022

L1 Earth’s Motion Around the Sun

Science
العلوم

Mrs. Meeta (7E,7F)
Meeta.goklani@ese.gov.ae

Explore Earth’s Motions.
Understand how the Earth’s Rotation causes
Day & Night
Understand how Earth’s Revolution & Tilted
Axis cause Seasons

L2 – Lunar Phases
•
•

Describe and explain the phases of the moon
in a lunar cycle.
Identify the type of moon in the lunar cycle

All activities on LMS and
Inspire science
Complete notes.

Tutoring on 9th March

L3 Eclipses
•

Differentiate between solar and lunar
eclipses

Final Exam – 23rd March 2022

Science
العلوم

Lesson Objectives:
• Unit 1: EXPLORING SPACE
• Module 1: The Sun-Earth-Moon System

Mrs. Alia (Girls)
Alia.Khraishah@ese.gov.ae

Lessons:
1. Natural Resources
2. Distribution of
Natural Resources
3. Depletion of Natural
Resources.
4. Human Population
Growth

U1M1L1: Earth’s Motion Around the Sun
Students are expected to:
• Explore Earth’s Motions.
• Understand how the Earth’s Rotation causes
Day & Night
• Understand how Earth’s Revolution & Tilted
Axis cause Seasons.
U1M1L2: Lunar Phases
Students are expected to:
• Describe and explain the phases of the moon
in a lunar cycle.
• Identify the type of moon in the lunar cycle
U1M1L3: Eclipses
Students are expected to:
• Differentiate between solar and lunar
eclipses
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Assessment

Will be posted at lms

Monday 14th of March 2022:
Pop Quiz on depletion of
resources, Human population
growth, People and the
Environment
• https://quizizz.com/
admin/presentation/
6082c50d1477a4001
b832bcc
• https://quizizz.com/
admin/quiz/621f17a
9c9910f001ed3dab4
https://quizizz.com/
admin/quiz/621f17e
7198c23001da8b5cb
Tutoring on Tuesday 15th of
March 2022.

استكمال األنشطة
على بوابة التعلّم الذّكي

•

مراجعة شاملة

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

•

مراجعة عامة

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

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

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

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

Music
موسيقى

•
•

التدريب النهائي على نشيد امي
مراجعة عامة على ماسبق

التصميم
والتكنولوجيا

مراجعة عامة على سبق دراستة
من خالل منصة LMS
استعدادا للتقييم

المعلمة فاطمة (بنات)
fatma.abdelaziz@ese.gov.ae

Visual Art
الفنون البصرية

أرجو االنتهاء من إتمام مشروع نهاية الفصل

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

Drama
مسرح

مراجعة وتذكر عن المعلومات العامة عن المادة
االرتجال ( كيف أرتجل مشهد مسرحي )

التربية
اإلسالمية

تطبيقات ومراجعة

Islamic

Revise entrepreneurial plans based on global
trends and new opportunities.

•

المعلمة نجوى (بنين)

najwa.alnaqbi@ese.gov.ae

Social Studies+
ME

-

حل األنشطة األثرائية في منصة
LMS

مراجعة مادة الدراسات االجتماعية
( مهارة تحليل و قراءة األنفوجرافك )

المعلمة أماني
amany.alkindi@ese.gov.ae

& Design
Technology

اختبار في درس أحكام الميم الساكنة

أنشطة منصة LMS

صالة المسافر والمريض

المعلمة دالل
dalal.alhajeri@ese.gov.ae

LMS Activities

Arabic
اللغة العـربية

امتحانات تجريبية

استكمال األنشطة
على بوابة التعلّم الذّكي

•

مراجعة عامة قراءة و نحو

المعلم حمد ()7E, 7F

hamed.elkhalil@ese.gov.ae

SELF LEARNING IN LMS

Volleyball

SELF LEARNING IN LMS

ATHLETICS
-RELAY RACEUNDERSTAND THE CORRECT RELAY TECHNIQUE

Pop quiz in Microsoft form

Pop quiz during the lesson
and complete the project.

Rabeb.Garraz@moe.gov.ae

)Mr. Yi Zeng (Boys

Mandarin
البرنامج الصيني

Pop quiz in Microsoft form

Pop quiz during the lesson
and complete the project.

)Ms. Rabab (Girls

التربية الرياضية
والصحية

wassim.khouaja@ese.gov.ae

Health & Physical
Education

)Mr. Wassim (Boys

Yi.Zeng@ese.gov.ae

)Ms. Li Shuai (Girls
Shuai.Li@ese.gov.ae
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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
السادة أولياء األمور الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
حرصا على تأهيل الطلبة و تدريبهم على الورقة االمتحانية اإللكترونية استعدادًا لالختبارات المركزية في نهاية الفصل الدراسي الثاني  ،و للتأكد من فعالية نظام االختبار المركزي  ،فقد تقرر عقد االختبارات التجريبية المركزية
الخاصة بمؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي في المواد الدراسية وفي المراحل الدراسية المستهدفة التالية -:
الصف الخامس (جميع المسارات)  :مادة العلوم
الصف السابع (جميع المسارات)  :مادة اللغة العربية
الصف العاشر (المسار العام) :مادة الرياضيات
وسيتم تنفيذ االختبار المركزي التجريبي في مدرسة ياس يوم االثنين الموافق  7مارس  2022خالل الحصة الثانية ومدة االختبار التجـريبي المركزي ()15دقيقة فقط.
-

يرجى العلم بأنه يتوجب على الطالب تقديم االمتحان حضوريا في المبنى المدرسي حيث لن يتمكن الطالب من فتح االختبار إال على شبكة المدرسة.
يرجى العلم بأن االختبار سيكون متاحا خالل الفترة من  3و حتى  9مارس .2022
ال يتوجب التحضير المسبق والمذاكرة لالختبار و لن يتم احتساب درجة االختبار ضمن المعدل التراكمي لدرجات الطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني  ،ولكن تقديم الطالب لالمتحان في غاية األهمية ️⬅ للتأكد من
فعالية التطبيقات واألنظمة اإللكترونية وشبكات اإلنترنت المدرسية من أجل معالجة أي خلل تقني قبل تنفيذ االختبارات المركزية الفعلية لنهاية الفصل الدراسي الثاني.
بالنسبة لصفوف سابع البنات التي سيتم اصطحابهم لرحلة أكسبو يوم االثنين الموافق  ، 2022-3-7فإننا نرجو منكم عدم القلق حيث سيتم تنفيذ االختبار التجريبي للصفوف التي سيفوتها االختبار في اليوم الذي يليه.
نرجو من جميع الطلبة من صفوف خامس و سابع و عاشر (المسار العام) أهمية الحضور للمبن ى المدرسي يوم االثنين لتجربة االختبار حيث سيتواجد موظف الدعم الفني لمعالجة أية أعطال في أجهزة الطلبة.
هذا و نذكركم بأهمية دخول الطلبة المبنى المدرسي بنتيجة فحص سلبية  :المطعمين أقل من  16سنة سيكون الفحص صالح لمدة  28يوم  /المطعمين الذين يبلغون من العمر  16سنة و ما فوق سيكون الفحص صالح
لمدة  14يوم  /غير المطعمين سيكون نتيجة الفحص السلبية صالحة لمدة  7أيام.
هذا ونذكركم بأهمية التزام الطلبة بالقواعد واألنظمة المدرسية من حيث االلتزام بارتداء الزي المدرسي  ،وعدم اصطحاب الهواتف الخليوية المحمولة  ،وفي حال تم رصد الهاتف مع أي طالب فإنه سيتم مصادرته عمال
بلوائح وإجراءات و سياسات إدارة السلوك الطالبي.
نرجو إحضار الطلبة أجهزة الحواسيب المحمولة الخاصة بهم مع مراعاة التأكد من شحن الجهاز بالكامل.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا وحرصكم على دعم العملية التعليمية ألبنائنا الطلبة.
دمتم بخير  /مدرسة ياس – مشتركة
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سيتم تنفيذ االمتحان يوم االثنين الموافق
 7مارس  2022أثناء الحصة الثانية
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