مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2022-2021 العام الدراسي

Yas School
Common Cycle
Academic Year:2021-2022
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 8 Elite Stream الصف الثامن – مسار النخبة
TERM 3

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECTالـمـادة

Week 2

OBJECTIVES أهداف و مخرجات التعلم
•

Listening: Listen and understand the overall
meaning of simple, extended texts on familiar
and some unfamiliar concrete topics. Listen
and identify specific information in simple,
extended texts on familiar and some
unfamiliar concrete topic.

•

Reading: Read and identify specific
information in simple, extended texts on
familiar and some unfamiliar concrete topics.
Read texts in a variety of genres.

Mr. Muhammad Tahir
Muhammad.Tahir@ese.gov.ae

•

Speaking: Express own ideas and respond to
the ideas of others. Use simple and complex
language structures when speaking.

•

Writing: Write structured paragraphs that
contain a topic sentence and supporting
details.
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April 25-29
Homework
الواجبات المنزلية

Assessment االمتحانات

Weekly Quiz

Math
الرياضيات
Math
الرياضيات
Science
العـلـوم
-Arabic
اللغة العربية
Social Studies + ME

التربية
اإلسالمية

Islamic

الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

Mr. Mohammad Bassam
(8G)

Module 12 – Logical Arguments and Line
Relationships

Weekly Pop-Quiz

mohammadb.hassan@ese.gov.
ae

•
•
•
•

M12L3 – Deductive Reasoning
M12L4 – Writing Proofs
M12L5 – Proving Segment Relationships
M12L6 – Proving Angle Relationships

Mr. Raju (8E & 8F)

•
•
•
•

M12L3 – Deductive Reasoning
M12L4 – Writing Proofs
M12L5 – Proving Segment Relationships
M12L6 – Proving Angle Relationships

•
•
•
•

M19L1 – CHEMICAL CHANGES
M19L2- CLASSIFY CHEMICAL REACTIONS
M19L3- CHEMICAL REACTIONS AND ENERGY
M19L4 – CHEMICAL RATES AND
EQUILIBRIUM

Nagaraju.Boyina@ese.gov.ae

Mr. Mariam (8E, 8F, 8G)
Carl.Addison@ese.gov.ae

)المعلم حلمي (بنـين
Helmi.Belguesmi@moe.gov.ae

)  بنين+المعلّمة هناء ( بنات

Hana.alsuwaidi@ese.gov.ae

)المعلمة عائشة العلوي (بنـات
ayesha.alalawi@ese.gov.ae

المعلمة جيهان حافظ
gihan.hafez@ese.gov.ae

On ALEKS

(M12L1, M12L2) on
Thursday 28th April 2022

Weekly Pop-Quiz
Homework will be given
in ALEKS

•

LMS حل األنشطة على

)4-3-2-1 ( رواية ذئب اسمه طواف الفصل

•

حل منصة ألف
LMS وإكمال األنشطة في

االقتداء في الخير

•

LMS حـل األنشطة
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(M12L1, M12L2) on
Thursday 28th April 2022

WEEKLY POP QUIZ

)5-4-3( طواف الفصول
ّ رواية ذئب اسمه

النباتات الجبلية فى دولة األمارات العربية المتحدة

Covered lessons:

LMS حل أنشطة منصة

)55/63( حفظ سورة يس

•

االنتهاء من كتابة تقرير ومضات من
20 فكر محمد بن راشد بأختيار
صفحة وتلخيصهم فى صفحتين

−

التصميم والتكنولوجيا
DT

−
)8E,8F,8G( المعـلمة روال
rola.mohamed@ese.gov.ae

−

−

Drama
مسرح

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

)المعلمة فاطمة (بنات

Music
موسيقى

fatma.abdelaziz@ese.gov.ae

)المعلم سلمان (بنين
Selmen.zenned@ese.gov.ae

)المعلمة رحمه (بنات

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

Visual Art
الفنون البصرية

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

)المعلمة جيهان (بنات

التربية الرياضية والصحية

Health & Physical
Education

gehan.elhawy@ese.gov.ae

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

Integrate sequences, conditionals and loops
into a program.
Construct a program using operations to
change the value of appropriately names
variables.
Create pseudocode and flowcharts to
represent algorithms for complex
programming problems.
Prepare a solution from the decomposed
parts of a problem to facilitate the design,
implementation and review of a program.

Activities on LMS
Self-Learning Unit on LMS

مراجعة ما تم إنجازه بالتيرم السابق
مراجعة ما تم إنجازه بالتيرم السابق
الفرق الموسيقية أنواعها و مكوناتها
 التواصل-الموسيقى في المجتمع

عالم األخشاب

عالم األخشاب

Healthy food

SELF LEARNING IN LMS

New sports unit:
Ms. Sabiha (Girls)
sabiha.alkerwi@ese.gov.ae

Getting to know a new sport and being able
to apply its skills
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SELF LEARNING IN LMS

--

、1. Be able to know words about places: 医院
学校、食堂、饭店、公司
2. Be able to use the structure: “在 zai+place+
to do sth” to express an action happened in a
place.

Word-wall practice

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

Mandarin
البرنامج الصيني

3. Be able to write character: 问
、1. Be able to know words about places: 医院
学校、食堂、饭店、公司
2. Be able to use the structure: “在 zai+place+
to do sth” to express an action happened in a
place.

Word-wall practice

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

3. Be able to write character: 问

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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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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