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Parents Weekly Newsletter
Grade 6 Mainstream الصف السادس – المسار العام
TERM 2

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECTالـمـادة

English
اللغة اإلنجليزية

Week 11

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

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

Ms. Ghada (6A)
ghada.abdouelwesif@ese.go
v.ae

March 14-18

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

English
اللغة اإلنجليزية

,

Ms. Passant (6B)
passant.massoud@ese.
gov.ae

1. Revising vocab. & grammar.
2. Practicing for the Listening

•
•

Reading on MyON website
Open Alef lessons.

Exam.

Assessment االمتحانات
☺ 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!
☺ Book Report on a story Ss read
on MyON website.
☺ Spelling Test
☺ There will be 5 bonus questions
in the final Listening Exam to help
students improve their exam
scores. Please, make sure you
answer them!

English
اللغة اإلنجليزية

•
Ms. Bayan (6D)
bayanabusafiyah@yaho
o.com

•
•

Revising vocab. & grammar.
Practicing for the Listening
Exam.

☺ Complete ALEF lessons
☺ Reading books on

MYON
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•
•

Book Report on a story Ss read
on MyON website.
Spelling Test
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
اللغة اإلنجليزية

•

•
Ms. Kaypris (6C)
kaypris.evans@ese.gov.ae

Math
الرياضيات

•

Revision Term 2

Mr. Ashraf (6B)

•

Revision

•
•

Ms. Khawla

•

Revision

•

Chapter 7 and 8 Revision

Science
العلوم
Math
الرياضيات

Ms. Ebtehal (6C, 6D)

)6A, 6B( المعلم خالد
khaled.hasan@ese.gov.ae
)6C, 6D( المعلمة رانية
ranyah.aldhanhani@ese.gov.ae

Alef Lessons
Activity Book
worksheet

•

Solve Exams + Alef Revision

Complete
Alef Lessons

•

Complete LMS Tasks

Key Words: safari, close, lion,
beat, beautiful, scary, notice,
pull, dangerous, tent, tour
guide, tip, enjoyable, giraffe

•

Ebtehal.Alademi@ese.gov.ae

Spelling/ Vocabulary/ Grammar
Quiz

Exam Study Guide
MyOn Reading Activity

•
•
•

khawla.alnakhbi@moe.gov.ae

•

•
•

Mr. Jamal (6A)
jamal.yaseen@ese.gov.ae

ashraf.sharafeldin@moe.gov.ae

Arabic
اللغة العـربية

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

Complete Alef lessons

CComplete LMS Taskss

•
•

مراجعة عامة

•

حـل منصة ألـف

•

مراجعة عامة

•

حـل دروس منصة ألـف

•
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Complete ALEF lessons
Checkpoint 6 and checkpoint 7

اختبارالتربية اإلسالمية الثالثاء  2022-3-15في
الدروس التالية:
مراجعة عامة

Mariamym.alhammadi@ese.gov.ae

Islamic
التربية اإلسالمية

 .1الصبر واليقين – سورة السجـدة ()23-30
 .2المؤمن بين الشكر والصبر
 .3من عالمات الساعة
 .4سبيل الهداية سورة الملك ()14-1
 .5أخالق حميدة

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

6A & 6B
المعلمة مريم الحمادي

اختبارالتربية اإلسالمية الثالثاء  2022-3-15في
الدروس التالية:
أ .الصبر واليقين – سورة السجـدة ()23-30
ب .المؤمن بين الشكر والصبر
ت .من عالمات الساعة
ث .سبيل الهداية سورة الملك ()14-1
ج .أخالق حميدة

مراجعة عامة

حـل الدروس في منصة ألف

المعلمة عائشة العلوي 6C, 6D

ayesha.alalawi@ese.gov.ae

دروس االختبار
 .1قـارة اسيا
 .2جـمهورية الصين الشعـبية
 .3جـمهورية كوريا الجـنوبية
 .4موروث بالدي
 .5زايد حـضارة وإنجازات

حـل الدروس في منصة ألف

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

االختبار سيتركز على مهارات:
تحليل الخريطة  /تحـليل البيانات الرقـمية /
تحـليل النـص المعـلوماتي
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المعلمة عائشة الكعـبي 6A
ayesha.alkaabi@ese.gov.ae

اجتماعيات وأخالقية
Social Studies + ME

االخـتبار الخـتامي الرسمي لمادة الدراسات
االجتماعـية  يوم االثنين الموافـق
( 14/3/2022الحـصة الثانية)

االخـتبار الخـتامي الرسمي لمادة الدراسات
االجتماعـية  يوم االثنين الموافـق
( 14/3/2022الحـصة الثانية)
دروس االختبار
 .1قـارة اسيا
 .2جـمهورية الصين الشعـبية
 .3جـمهورية كوريا الجـنوبية
 .4موروث بالدي
 .5زايد حـضارة وإنجازات

إنجاز المهمات ورصد الدرجات

إكمال الدروس في منصة ألف

المعلمة سماح 6B
samah-ai.mohamed@ese.gov.ae

االختبار سيتركز على مهارات:
تحليل الخريطة  /تحـليل البيانات الرقـمية /
تحـليل النـص المعـلوماتي
االخـتبار الخـتامي الرسمي لمادة الدراسات
االجتماعـية  يوم االثنين الموافـق
( 14/3/2022الحـصة الثانية)
دروس االختبار
 .aقـارة اسيا
 .bجـمهورية الصين الشعـبية
 .cجـمهورية كوريا الجـنوبية
 .dموروث بالدي
 .eزايد حـضارة وإنجازات

الرجاء االنتهاء من دروس منصة ألف

مراجعة مهارات مادة الدراسات االجتماعية

المعلمة جيهان حافظ 6C & 6D
gihan.hafez@ese.gov.ae

االختبار سيتركز على مهارات:
تحليل الخريطة  /تحـليل البيانات الرقـمية /
تحـليل النـص المعـلوماتي

LMS activities in lesson plan
and self-learning

Using online website
for Practice Coding

المعلمة مجد 6A-6B-6C

majd.alashouri@ese.gov.ae

تطبيقات ومراجعه
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المعلم محمود صابر
mahmoud.hmohamed@ese.gov.
ae

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

Drama
مسرح

تطبيقات ومراجعة

& Design
Technology
التصميم والتكنولوجيا

المعلمة نوال 6D
nawal.aldhanhani@ese.gov.ae

•

مراجعة عامة

Music
موسيقى

-

التدريب النهائي على نشيد أمي
مراجعة عامة على ماسبق

المعلم هاني (بنين)

hany.yahia@ese.gov.ae

المعلمة رحمه (بنات)

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

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

)Mr. Brian (Boys
Brian.Shaughnessy@ese.gov.ae

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

التربية الرياضية

SELF-LEARNING IN LMS

ATHLETICS
MINI-OLYMPICS

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

Health & Physical
Education

Self-Learning on LMS

Athletics – Sprint Start

Visual Art
الفنون البصرية

المعـلمة فاتـن (بنين)
faten.koussa@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
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