Yas School
Common Cycle
Academic Year:2021-2022

مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2022-2021 العام الدراسي
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 3

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECT الـمـادة

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

Week 2

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم
Lesson Objectives:
Unit 8: Speed
❖ Listen and identify specific
information in simple texts on
familiar and concrete topics.
❖ Participate in simple
interactions on familiar and
concrete topics.
❖ Use a range of basic language
structures when speaking or
writing.
❖ Read and understand some
details in short texts on familiar
and concrete topics.
❖ Infer the meaning of unknown
words when reading simple
texts on familiar and concrete
topics.
Grammar:
• Prepositions (Movement)
❖ Prepositions (Place)
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April 25-29
Homework
الواجبات المنزلية

Assessment االمتحانات

Quiz:
❖ Prepositions (Movement)
❖ Prepositions (Place)
❖ desert, design, driver, record,
speed, rocket car, team, land.
Leader, designer, mechanic, forest,
land, water,

Complete the self-study
(LMS)

Key Vocabulary:
desert, design, driver, record, speed,
rocket car, team, land. Leader,
designer, mechanic, forest, land, water,
boat, ferry, taxi, horseback, car, bus,
foot, bicycle, train, plane, sailing,
wingsuit flying, biking, skydiving,
stratosphere, race, world record,
human, sky, jump

Math
الرياضيات
Math
الرياضيات
Science
العلوم
Science
العلوم

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

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

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

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

Arabic
اللغة العـربية

)7E, 7F( المعلم حمد

hamed.elkhalil@ese.gov.ae
)7G, 7H( المعلمة فاطمة

التربية
اإلسالمية

Islamic

fatima-ym.alnuaimi@ese.gov.ae

المعلمة دالل
dalal.alhajeri@ese.gov.ae

Module 11- Geometric Figures
• M11L5 – Angle Relationships
and Triangles
• M11L6 – Scale Drawings
• M11L7 – Three-Dimensional
Figures
• M12L1 – Circumference of
Circles

Homework will be assigned on
ALEKS

Module 11- Geometric Figures
• M11L4 – Triangles
• M11L5 – Angle Relationships
and Triangles
• M11L6 – Scale Drawings
• M11L7 – Three-Dimensional
Figures

•
•

•
•

Position and Motion
Force and acceleration

Position and Motion
Force and acceleration

Formative Assessment
Students will be examined on the following
lessons:
(M11L5, M11L6, M11L7, and M11L8) on
Friday 29th April 2022

Weekly Pop-Quiz
On ALEKS

Covered lessons:
(M11L1, M11L2 and M11L3) on
Thursday 28th April 2022

Will be posted on LMS

POP QUIZ
on Monday 25th April 2022
On
Lesson 1 – Position and Motion until:
Covered during week 1

Will be posted on LMS

POP QUIZ
on Monday 25th April 2022
On
Lesson 1 – Position and Motion until:
Covered during week 1

الفصالن األوّ ل والثاني رواية "الولد
"الذي عاش مع النّعام

•

استكمال األنشطة
على بوابة التعلّم الذّكي

قراءة الفصلين قبل الحصّة

الثالث والرابع+األول والثاني
الفصول
ّ
ّ
""الولد الذي عاش مع النعام

•

استكمال األنشطة
على بوابة التعلّم الذّكي

قراءة الفصول قبل الحصّة
تم تحميل كتاب الرواية كاملة مع الكتاب المدرسي في
ملف اللغة العربية في التيمز

LMS أنشطة منصة

درس نعيم الجنة
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Social Studies+ ME

اجتماعيات وأخالقية
التصميم والتكنولوجيا

Design & Technology

Drama
مسرح

المعلمة أماني
amany.alkindi@ese.gov.ae

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

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

)المعلمة فاطمة (بنات

fatma.abdelaziz@ese.gov.ae

Visual Art
الفنون البصرية

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

)المعلمة جيهان (بنات

•

 النباتات المعمرة في اإلمارات: 1 الدرس
العربية المتحدة
 اإلمارات و أمريكا الشمالية:2 الدرس

LMS حل األنشطة األثرائية في منصة
•

Compare the UAE's
Sustainable Development
goals with the United Nations
to see how realistic they are.
Create accurate sketches to
represent 3D objects.

LMS Activities

مراجعة ما تم إنجازه بالتيرم السابق
مراجعة ما تم إنجازه بالتيرم السابق

المجتمع و الفن

المجتمع و الفن

التربية الرياضية والصحية

Health & Physical
Education

Music
موسيقى

gehan.elhawy@ese.gov.ae

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

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

Mr. Wassim (Boys)
wassim.khouaja@ese.gov.ae

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

مراجعه عامة

•

الفنون البصرية و الموسيقى

•

Healthy food

SELF LEARNING IN LMS

New Sport Unit:
Understand how to combine
locomotor skills and movement
concepts to create a simple
movement pattern

SELF LEARNING IN LMS
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Get to know how to express time
in Chinese: 点、分、半、刻
Get to know different period
during a day: 上午、下午、晚上

Word-wall practice

1.
2.

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

Be able to ask the time: 现在几

Mandarin
البرنامج الصيني

3.

？点
Get to know how to express time
in Chinese: 点、分、半、刻
Get to know different period
during a day: 上午、下午、晚上

Word-wall practice

1.
2.

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

Be able to ask the time: 现在几

3.

？点

مواعـيد الفحوصات الدوريـ ــة التي يج ــب إج ــراؤها للط ــلب ــة خ ـ ــالل الفصل الثالث من العام الدراس ي  2022-2021م
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إبريل April
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مايـو May
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يونيـو June

 96ساعـة

يجـب إجـراء الـفحـص والحـصـول عـلى نتيجـة سـلـبيـة ال تتجــاوز مـدة  96ساعـة في بـداية الـفـصـل الدراسي قـبـل الدخـول إلى المبنى المدرسي.

كل شـهـر

يجـب إجـراء الفحـص الـدوري شـهـريًا (الفحـص المخـبري الـ )PCRللـطـلبة من فـئة ما دون  16عامـًا( .و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة الشهــر).

كل أســـبـوعـين

يجـب إجـراء الفحـص الـدوري كل أسـبـوعـين (الفحـص المخـبري الـ )PCRللـطـلبة من فـئة  16عامـًا فـما فـوق( .و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة األسـبـوعـين).
الـتـطـعـيم إلـزامي للطـلبة الـذين يبلـغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للـطـلـبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويـوصى به).
•
•

يجـب تسليم نسخـة مطـبوعـة من تـقـرير نتيجة الفحـص السلبية والمستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.
يجـب تسليم نسخـة مطبوعـة من تـقـرير التـطـعـيم والمستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.

و فيما يأتي مواعيد وموقع الفحص الـمعتمد للطلبة وألعضاء الكادر التعليمي بمدرسة ياس:
الـمكان :مركز الفحص بمدرسة األصايل

ً
ً
مساء
صباحا وحتى التاسعة
األوقات :يومي السبت واألحــد من التاسعة
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السادة أولياء األمور الكرام  ..أبناؤنا األعزاء  ..تحية طيبة وبعد ،،
وفق التوجيهات الواردة إلينا من قبل املؤسسة نحتاج لـمعرفة عدد الطلبة الذين يمارسون هوايات متنوعة وأنشطة خارجية الصفية خالل فترة إجازات نهاية األسابيع  ،علما بأننا سنستمر في
الحصر شهريا خالل الفترة القادمة ؛ لذا نرجو مشاركتكم الكريمة في االستبيان التالي حول استثمار الطلبة أجازات نهاية األسبوع في ممارسة األنشطة الـمتنوعة:

https://forms.office.com/r/NMZNkBUS1z
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
مدرسة ياس – مشتركة
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