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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

Mr. Jamal (7A, 7B)

•
•

General revision for term 2
Listening Practice for Final Term2

•

Determining Area of Composite
Two-Dimensional Figures: Solving
Problems

•

Determining Area of Composite
Two-Dimensional Figures
Determining Area of Composite
Two-Dimensional Figures: Solving
Problems

Math
الرياضيات

jamal.yaseen@ese.gov.ae

Mr. Tarek (7C, 7D)

tarek.abounazel@ese.gov.ae

•

العلوم

Science

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

Week 10

•
•
•

Photosynthesis and Cellular
Respiration
Transport in Plants
Response to Stimuli and Tropism
Chemical Stimuli

Page 1 of 8

March 7-11
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Complete alef lessons

Checkpoint 3 on Alef

•
•
•

Complete Alef Lessons
Activity Book
Show My Learning.

Complete alef lessons
and LMS homework
Unit test.

•

Complete Alef lesson
Activity Book
Show My Learning

Complete alef lessons
Unit 7 test on Monday

Complete all alef lessons

Test on Friday 11/3/2022
From lesson 123 - 129

•

•

•
•

مراجعة وتذكر عن المعلومات العامة عن المادة
االرتجال ( كيف أرتجـل مشهد مسرحى )
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najwa.alnaqbi@ese.gov.ae

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

المعلمة فاطمة (بنات)

fatma.abdelaziz@ese.gov.ae

Drama
مسرح

•

تطبيقات ومراجعة

المعلمة نجوى (بنين)

التصميم
والتكنولوجيا

Revise entrepreneurial plans based
on global trends and new
opportunities.

•

amany.alkindi@ese.gov.ae

العلوم

•

مراجعة مادة الدراسات االجتماعية ( مهارة
تحليل و قراءة األنفوجرافك )

المعلمة أماني

& Design
Technology

LMS Activates

درس صالة المسافر والمريض

الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

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

المعلمة دالل

dalal.alhajeri@ese.gov.ae

Arabic
اللغة العربية

استكمال دروس منصة ألف

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

Social Studies +
ME

-

استكمال دروس منصّة ألف
وأنشطة بوابة التعلّم الذّكي

•

مراجعة شاملة

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

Islamic
التربية
اإلسالمية

اختبار درس األحكام الميم الساكنة

استكمال دروس منصّة ألف
وأنشطة بوابة التعلّم الذّكي

-

مراجعة عامة قراءة و نحو

muradasma@yahoo.com

Science

EXIT TICKET

Alef

Response to Stimuli and Tropism
Chemical Stimuli
Review

•
•
•

)Ms. Asma (7D

العلوم

•
•
•
•

)Ms. Mariam (7C

Mariam.badea.993@gmail.com

Science

Exit tickets

Complete Alef lesson

Photosynthesis and Cellular
Respiration
Transport in Plants
Response to Stimuli and Tropism
Chemical Stimuli
Review

Music
موسيقى

)المعلم هاني (بنين

hany.yahia@ese.gov.ae

)المعلمة رحمه (بنات

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

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

التربية الرياضية

Mr. Wassim (Boys)

Mandarin
البرنامج الصيني

Health & Physical
Education

Visual Art
الفنون البصرية

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

wassim.khouaja@ese.gov.ae

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

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

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

التدريب النهائي على نشيد أمي
مراجعة عامة على ماسبق

•
•

مراجعة عامة
أرجو االنتهاء من إتمام مشروع نهاية الفصل
مراجعة عامة على سبق دراستة
LMS من خالل منصة
استـعـدادا للتقـييم
Volleyball

SELF LEARNING IN LMS

ATHLETICS
-RELAY RACEUNDERSTAND THE CORRECT RELAY
TECHNIQUE

SELF LEARNING IN LMS

Pop quiz during the lesson
and complete the project.

Pop quiz in Microsoft forms

Pop quiz during the lesson
and complete the project.

Pop quiz in Microsoft forms
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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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مارسMarch

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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السادة أولياء األمور الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
حرصا على تأهيل الطلبة و تدريبهم على الورقة االمتحانية اإللكترونية استعدا ًدا 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  3وحتى  9مارس .2022
ال يتوجب التحضير المسبق والمذاكرة لالختبار ولن 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 وسابع وعاشر (المسار العام) أهمية الحضور للمبنى
المدرسي يوم االثنين لتجربة االختبار حيث سيتواجد موظف الدعم الفني لمعالجة أية أعطال في أجهزة
الطلبة.
هذا ونذكركم بأهمية دخول الطلبة المبنى المدرسي بنتيجة فحص سلبية  :المطعمين أقل من  16سنة
سيكون الفحص صالح لمدة  28يوم  /المطعمين الذين يبلغون من العمر  16سنة وما 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 وسياسات 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

Page 5 of 8

سيتم تنفيذ االمتحان يوم االثنين الموافق
 7مارس  2022أثناء الحصة الثانية

Page 6 of 8

Page 7 of 8

Page 8 of 8

