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Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 5 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAFkHiLkU9WwcH5rCAw

Parents Weekly Newsletter
Grade 5 الصف
TERM 2
OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECT الـمـادة

English اللغة اإلنجليزية
Ms. Ghada (5A, 5B, 5C, 5D)
Ghada.Abdouelwesif@ese.gov.ae

Week 11

1- Listen and identify some details
in simple texts on familiar
topics.
1. Listen and understand the
overall meaning of simple texts
on familiar topics.

March 14-18

Enrichment Homework
5A, 5B, 5C, 5D الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Homework 5E & 5F الواجبات المنزلية

☺ Exam Study Guide
☺ Completing review Lessons
on ALEF
☺ Reading on MYON

☺ Completing all your writing
activities on LMS
There will be 5 bonus questions in
the final Listening Exam to help
students improve their exam scores.
Please, make sure you answer them!

Listening:
English Elite
اللغة اإلنجليزية نخبة
Ms. Kaypris (5E, 5F)

Math
الرياضيات

kaypris.evans@ese.gov.ae

Ms. Tasneem
(5C, 5D)
tasneem.kaloo@ese.gov.ae

•

Listen and understand the
overall meaning of simple
texts on familiar topics.
•
Listen and identify some
details in simple texts on
familiar topics
Chapter 9: Multiply and Divide
Fractions
♦
♦
♦
♦
♦

L8: Multiplication as Scaling
L9: Division with Unit Fractions
L10: Divide Whole Numbers by
Unit Fractions
L11: Divide Unit Fractions by
Whole Numbers
Revision-Ch 7, 8, 9

•
•

Exam Study Guide
MyOn Reading Activity

Spelling/Vocabulary/Grammar Quiz

Student Book
L8: Pg 691-692
L9: Pg 699-700
L10 :Pg 705-706
L11: Pg 711-712
*Final Week: Complete any
outstanding Alef lessons
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 Student Presentations (20)
Ch 7 and Ch 8

Math
الرياضيات

16th March quiz for 5A
17th March quiz for 5B
Mr. Abdulrahman
(5A, 5B)
arahman.buhizam@ese.go
v.ae

Revision For the Quiz
& End of Term Exam

Topics Covered
Complete all Alef Lessons

Chapter 9: Multiply and Divide
Fractions

Math Elite
الرياضيات نخبة

Ms. Gary (5E, 5F)
Elite
gary.vevers@moe.gov.a
e

Science Elite
العلوم نخبة

Focus on lessons
186,188,191,193 on Alef

Ms. Meeta (5F&5E)
Elite
meeta.goklani@ese.gov.
ae

Revision For End of Term Exam
♦ Unit 7 – Divide Whole Numbers
♦ Unit 8 – Divide Decimals
♦ Unit 9 – Add and Subtract
Fractions
♦ Unit 10 – Multiply Fractions
Revision
Through the revision booklet of
all the lessons coming in term 2
End of term Exam

21st March End of Term Exam
Revise for End of Term Exam //
Revision Document on Teams //
Teams > Files > Math Mr Gary >
Term 2 > Revision Document

Complete the activities on LMS
and Inspire Science

Topics Covered
♦ Unit 7 – Divide Whole Numbers
♦ Unit 8 – Divide Decimals
♦ Unit 9 – Add and Subtract
Fractions
♦ Unit 10 – Multiply Fractions

Revision test on LMS

 في2022-3-15 اختبارالتربية اإلسالمية الثالثاء
:الدروس التالية
Islamic التربية اإلسالمية
المعلمة مريم
mariamym.alhammadi@ese.gov.ae

Arabic
اللغة العربية

5A, 5B المعلم خالد

khaled.hasan@ese.gov.ae

المعلمة نـوال
5C, 5D, 5E, 5F

nawal.alhossani@ese.gov.ae

مراجعة عامة

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

مراجعة عامة
مراجعة عامة

حـل منصة ألف
حل منصة ألف واإلطالع على منصة
.التعلم الذكي لطالب العام والنخبة
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•

سورة عـبس
القرآن شفيعي
آداب ركوب وسائل النقـل
الرفـق خـير
الهجرة إلى المدينة

.1
.2
.3
.4
.5

Social Studies الدراسات االجتماعية
المعلمة عائشة الكعـبي
ayesha.alkaabi@ese.gov.ae

االختبار الختامي لمادة الدراسات االجتماعية
14/3/2022 يوم االثنين الموافق

Moral Education التربية األخالقية
المعلمة عائشة الكعـبي
ayesha.alkaabi@ese.gov.ae

التغـير والتطـور الشخـصي

• االنتهاء من حل دروس منصة ألف

14/3/2022 االختبار الختامي يوم االثنين
االختبار سيتركز على مهارات
/ تحليل البيانات الرقمية/ تحليل الخريطة
تحليل النص المعلوماتي
)درس دول مجلس التعاون (الموقع الجغـرافي
درس الشيخ زايد فارس البيئة
درس المحميات الطبيعية
)درس مصادر الطاقة(الطاقة الشمسية

Revision:
•
•

Science
العلوم

•
Ms. Alaweya
(5B, 5C)
alaweya.albaiti@ese.gov.ae

•
•
•
•

Explain position and motion
Define what speed is and
calculate it; interpret the
numerical values and use units
Differentiate between speed,
velocity, and acceleration
Explain what force is and give
everyday examples of forces
Explain the relationship
between gravity and friction
Differentiate between
balanced and unbalanced
forces
Describe what work is and its
formula with units

Complete all LMS
and Alef activities
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Alef Platform
LMS

Revision:
•
•

Science
العلوم

•
Ms. Amrutha
(5A, 5D)

•

amrutha.narakath@ese.go
v.ae

•
•
•

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة نـوال

Explain position and motion
Define what speed is and
calculate it; interpret the
numerical values and use units
Differentiate between speed,
velocity, and acceleration
Explain what force is and give
everyday examples of forces
Explain the relationship
between gravity and friction
Differentiate between
balanced and unbalanced
forces
Describe what work is and its
formula with units

Using 3D Software to create 3D
shapes

Complete all LMS (Quiz, Project)
and Alef activities

Complete LMS Activities
and self-learning

Visual Art
الفنون البصرية

nawal.aldhanhani@ese.gov.ae

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

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

Drama
مسرح

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

)المعلمة فاطمة (بنات

Music
موسيقى

fatma.abdelaziz@ese.gov.ae

مراجعة عامة على ما سبق دراسته
مراجعة عامة على سبق دراستة
LMS من خالل منصة
تطبيقات ومراجعة
تطبيقات ومراجعة

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

التدريب النهائي على نشيد أمي
مراجعة عامة على ماسبق

)المعلمة رحمه (بنات

مراجعة عامة

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

♦
♦
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Alef Platform
LMS

SELF-LEARNING IN LMS

ATHLETICS
MINI-OLYMPICS

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

التربية الصحية والرياضية

Self-Learning on LMS

Athletics – Sprint Start

Physical & Health
Education

)Mr. Brian (Boys
Brian.Shaughnessy@ese.go
v.ae

Please join Yas School Elite Telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAFXG0iBZ6T_DzayzjA

مواعـيد الفحوصات الدورية التي يجب إجراؤها ط ـلبة الصفوف من الخامس وحتى العاشر خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي  2022-2021م
31

30

29

31

30

29

 96ساعـة
كل أسـبوعــين
كل أســـبـوع

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

يناير Jan

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

فبرايرFeb

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

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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من  18إلى  22إبريل .2022
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