Yas School
Common Cycle
Academic Year:2021-2022

مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2022-2021 العام الدراسي

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

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECT الـمـادة

Ms. Bayan
Bayanabusafiyah@yahoo.com

Week 11

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التـعـلم

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

March 14-18
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Complete alef lessons

•
Math
الرياضيات

Mr. Jamal (7A, 7B)

jamal.yaseen@ese.gov.ae

Mr. Tarek (7C, 7D)

tarek.abounazel@ese.gov.ae
Mr. Ali (7A, 7B)

العلوم

Science

ali.qadoura@ese.gov.ae

Ms. Mariam (7C)
Mariam.badea.993@gmail.com

Ms. Asma (7D)
muradasma@yahoo.com

•

Revision

•
•
•

•

Revision unit 5,6,7,8
•

Complete Alef
Lessons
Activity Book
Show My Learning.
Complete Alef lesson
Activity Book
Show My Learning

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

Solve Exams + Alef lessons

WORKSHEET

•

RIVISION

Complete all alef lessons

WORKSHEET

•

REVISION

Complete Alef lesson

Exit Tickets

•

REVISION MATERIAL

Alef

EXIT TICKET
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استكمال دروس منصّة ألف
وأنشطة بوابة التعلّم الذّكي

•

مراجعة عامة للنحـو و اللغة

المعلمة فاطمة ()7C, 7D
fatima-ym.alnuaimi@ese.gov.ae

الدروس
 .1بشاره ومواساة
 .2أحكام الميم الساكنة
 .3االعتدال في االنفاق
 .4أبو حنيفه رحمه هللا تعالى

•

استكمال دروس منصة ألف
(  1درجة على كل درس تم
استكماله )

•

حل األنشطة األثرائية في
LMS

•

dalal.alhajeri@ese.gov.ae

مراجعة عامة لمادة الدراسات
االجتماعية

المعلمة أماني

amany.alkindi@ese.gov.ae

االختبار حضوري في المدرسة

•
•

التدريب النهائي على نشيد أمي
مراجعة عامة على ماسبق

•

مراجعة عامة
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Drama
مسرح

•

تطبيقات ومراجعة

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

المعلم هاني (بنين)

hany.yahia@ese.gov.ae

المعلمة رحمه (بنات)

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

Music
موسيقى

•

تطبيقات ومراجعة

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

التصميم
والتكنولوجيا

LMS Activates

المعلمة نجوى (بنين)
najwa.alnaqbi@ese.gov.ae

& Design
Technology

Revise entrepreneurial
plans based on global
trends and new
opportunities.

•

Social Studies + ME

الكمية :
 .1درس زايد و التاريخ
 .2درس التاريخ الحديث و المعاصر لدولة اإلمارات
 .3درس الخصائص البشرية لدولة اإلمارات
 .4درس العالقات االماراتية الفرنسية
 .5درس العالقات االماراتية الروسية

مراجعة

الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية

االختبار الختامي
االثنين  - 2022\3\14الحصة 2

المعلمة دالل

Islamic
التربية اإلسالمية

االختبار الختامي
الثالثاء  -٢٠٠٢٢-٣-١٥الحـصة الثانية
استكمال دروس منصة ألف

Arabic
اللغة العربية

امتحانات تجـريبية

استكمال دروس منصّة ألف
وأنشطة بوابة التعلّم الذّكي

-

مراجعة عامة للنحـو و اللغة

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

مراجعة عامة على ما سبق دراسته

Visual Art
الفنون البصرية

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

مراجعة عامة على سبق دراستة
من خالل منصة LMS

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

SELF-LEARNING IN LMS

ATHLETICS
MINI-OLYMPICS

Complete project

Work in group: To make a
)character dragon (汉字龙

Complete project

Work in group: To make a
)character dragon (汉字龙

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

التربية الرياضية

SELF-LEARNING IN LMS

Volleyball

wassim.khouaja@ese.gov.ae

& Health
Physical
Education

)Mr. Wassim (Boys

Mandarin
البرنامج الصيني

)Mr. Yi Zeng (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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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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