Yas School
Common Cycle
Academic Year:2022-2023

مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2023-2022 العام الدراسي

Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 7 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAEY_O_qwbjLu6XtcTg
Please join Yas School Elite Telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAFXG0iBZ6T_DzayzjA

Parents Weekly Newsletter
Grade 7 Mainstream & Elite الصف السابع – المسار العام والنخبة
TERM 1
SUBJECT الـمـادة

Week 5
OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التـعـلم

September 26-30
Enrichment Homework
7A, 7B, 7C, 7D الواجبـات اإلثـرائيــة
Homework 7E & 7F الواجبات المنزلية

Assessment االمتحانات
Spelling Test
on Tuesday 27th September

Learning Outcomes:

English
اللغة اإلنجليزية

Mrs. Ghada Mohamed
(7A, 7B, 7C, 7D)
Ghada.Abdouelwesif@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Wednesday :اليوم
From: 09:40 am :من
To: 10:25 am :إلى

1. Listen and identify the main points
of simple texts on familiar and
concrete topics.
2. Ask and answer simple open-ended
questions on familiar and concrete
topics.
3. Express own ideas, feelings and
emotions.
4. Use a range of basic language
structures when speaking
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•
•
•

Course Book +Activity Book
Unit 2 Lessons 1-6
Complete your lessons on
ALEF

Bridge to Success Book
7A&7C
full, identical, grandparents,
remarkable, emigrate, DNA,
ancestors, twins, amazed,
relative.
Access Book 7B &7D
to make friends, subject,
science, history, math, P.E.,
principal, easy, difficult, fun,
interesting, primary school,
middle school, library, camera,
smartphone, object

Unit2: How Things Work.

English Elite
اللغة اإلنجليزية نخبة

Ms. Fatema (7E, 7F)

•

Listening: To listen to a podcast
about robots and label the robot
parts in a diagram.

•

Speaking: To collaborate with peers
to create and present a robot for a
specific purpose.

•

Language focus: To understand and
use relative clauses.

•

Reading: To read a short
informative text about the water
cycle and link it to a diagram.

Fatema.AlBalushi@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
:اليوم
Tuesday
09:45
am
From:
:من
To: 10:20 am :إلى

•

Writing: To describe the process of
cleaning water in a sequenced text.

Thursday 29/09/202
In class Activities

Intensifiers:
very, really, so, too

Grammar:
• Clauses and phrases (defining
relative clauses).
Intensifiers: very, really, so, too
Key Vocabulary:
• Robot, sensors, tools, frame, robot,
shipping, warehouse, recharge,
weigh, kilogram, centimeter, blade,
turbine, generator, shaft, water
cycle, water vapor, precipitation
Verbs: melt, heat, evaporate,
condense, combine

Mr. Raju (7A, 7B)
Math

رياضيات

nagaraju.boyina@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Thursday
Day:
:اليوم
8.50 am
From:
:من
9.35 am
To:
:إلى

•
•

Use proportional relationships to
find the amount of tax charged for
an item.
Use proportional relationships to
find the amount to pay for a tip and
the amount of markup on items.
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Completing ALEF lessons

Quiz will be on Thursday
(29th September)

Ms. Fatema (7C, 7D)

Math

رياضيات

fatmah-ah.abdulla@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
WED
:اليوم
From: 01:30 pm :من
To: 02:30 pm :إلى

•
•

M2L1 –Percent of Change
M2L2 –Sales Tax• Use proportional
relationships to find the amount of
tax-charged for an item

•

Completing ALEF lessons

•

LMS

Math Elite

رياضيات نخبة

Mr. Hares (7E, 7F)
hares.nouristani@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
Friday
:اليوم
From: 08:00 am :من
To: 09:30 pm :إلى

Mr. Ali (7A, 7B)

العلوم

Science

ali.qadoura@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
Monday
:اليوم
From: 10:00 am :من
To: 10:40 am :إلى

•
•
•

M2L6 Commission and Fees
M2L7 Percent error
M3L1 Add integers.

•

LMS, REVEAL activities

•
•
•

Cycling of Matter - Investigate 2
Cycling of Matter – Review
Resources in Ecosystems - Notice
and Wonder
Resources in Ecosystems – Learn
Resources in Ecosystems –
Investigate
Resources in Ecosystems - Review

•

Alef - Inspire

•

Completing ALEF lessons
(14 till 19)

•
•
•
•

Ms. Nehal (7C, 7D)

العلوم

Science

Nehal.abouelhawa@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
:اليوم
Friday
From:
10 AM
:من
To:
11 AM
:إلى

•
•

Explain the cycle of matter in closed
ecosystem and the role of plants in
Oxygen, carbon dioxide cycle
Conclude why animals compete for
food in the same ecosystem
Compare between population,
species and community in the
ecosystem

Page 3 of 7

Review of weekly lessons

Exit Tickets

Exit Tickets
Quiz on Monday, Tuesday
In lesson (7) Flow of energy

Unit 2: Life- Structure and Function
Module 2: Body Systems

العلوم نخبة

Science Elite

Ms. Alaweya (7E, 7F)
Alaweya.albaiti@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Wednesday :اليوم
From: 09:45 am :من
To: 10:20 am :إلى

Lesson 5: Control and Information
Processing
•
•
•

Explore the nervous system and
sense receptors
Obtain, evaluate, and communicate
information about the structure and
function of sense receptors
and learn how stimuli cause a
response in plants

Arabic
اللغة العربية

)7A, 7B, 7E( المعلم حمد
hamed.elkhalil@ese.gov.ae
Office Hour الساعة المكتبية
يوم الجمعة
Day:
:اليوم
From: 11:30 am :من
To: 12:30 pm :إلى

•
•

ALEF أنشطة على
LMS و على

.عالمات إعراب االسم األصلية والفرعية
. قمحة في حجم بيضة: االستماع

•
•

تسميع قصيدة المية الطغرائي

ALEF أنشطة على
LMS وعلى

حفظ قصيدة المية الطغرائي
. )(ثماني أبيات
+
قراءة قصة الرهان
)(سيكون هناك اختبار في القصة
2022-9-27 يوم األربعاء
63-59 في الكتاب صفحة

حل الدروس في منصة ألف

11-1 تسميع سورة ق من آية

(7F,7D ,7C( المعلمة نوال
nawal.alhossani@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
يوم الثالثاء
Day:
:اليوم
From: 09:40 am :من
To: 10:10 am :إلى

Islamic
التربية اإلسالمية

 أساليب التدفئة:نص معلوماتي
عالمات اإلعراب األصلية و الفرعية

LMS activities

Wednesday Quiz4: Chapter1
– Lesson 4: Moving
Materials- Pages: 52-65

المعلمة دالل
dalal.alhajeri@ese.gov.ae
Office Hour الساعة المكتبية
Monday
Day:
:اليوم
From: 08:00 am :من
To: 09:00 am :إلى

درس من بشائر المصلين
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الدراسات االجتماعية
التصميم اإلبداعي المحوسب واالبتكار

Social Studies + ME

CCDI

Music
موسيقى
Visual Art
الفنون البصرية

Office Hour الساعة المكتبية
Monday
Day:
:اليوم
08:00
am
From:
:من
To: 09:00 am :إلى

 األنشطة االقتصادية لسكان شبه الجزيرة:درس
.العربية

-

.حل الدروس في منصة ألف
) (للنخبةLMS حل الواجب في

-

18  إلى صفحة9 امتحان من صفحة

المعلمة نوال الظنحاني
nawal.aldhanhai@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Monday
Day:
:اليوم
From: 11:00 am :من
To: 12:00 pm :إلى

•
•

Embedded systems.
Use different components with a
microcontroller to build a system.

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

قالب السوناتــا

)المعلمة رحمة (بنات

مقـــام البياتــي

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

)المعـلمة فاتـن (بنين

)المعلمة جيهان (بنات

Ms. Amal (Girls)
amal.qundeel@ese.gov.ae

Football
understand and demonstrate offensive
tactics in football and effectively use heading
the ball to be offensive.

Self-Learning on LMS

BASKETBALL
•

Check point 1
Use Revision power point in
self-learning chapter.

االطالع على حائط االنشطة-L1
LMS

التـكعـيـبية

gehan.elhawy@ese.gov.ae

brian.shaughnessy@ese.gov.ae

LMS Activities and self-learning
Activity in self-learning Chapter

قـراءة الدرس
LMS في بوابة التعلم الذكي

التكعـيـبيون:درس

faten.koussa@ese.gov.ae

Mr. Brian (Boys)

التربية الرياضية

Health & Physical
Education

المعلمة عائشة الكعبي

Ayesha.alkaabi@ese.gov.ae

Passing – leading passes Develops
passing skills in basketball
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Watch a video in LMS

Mandarin
البرنامج الصيني

Ms. Shuai Li
shuai.li@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Tuesday :اليوم
From: 10:40 am :من
To: 11:40 am :إلى

1. Be able to introduce their name in
Chinese and ask others’ name
2. Know about the Chinese National
Day

Worksheet1

Will be celebrated on Sep 30th
ســيتم االحـ ـت ـفـ ــاء بالمناسب ــة
2022  سبتمبر30 في
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مدرس ـ ـ ـ ـ ـ ــة يـ ـ ــاس
مشــتركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
أبوظ ــبي

السادة أولياء األمور الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
انطـ ـ ـ ــالقا من حرص مؤسسة اإلمارات للتعليم الـمدرس ي على االهتمام بتحقيق األهداف التعليمية و رفع الـمستوي األكاديمي
للطلبة و تعويض الفاقد التعليمي خالل العام الدراس ي  ، 2023/2022يسر قطاع العمليات الـمدرسية ( ) 2تنفيذ برنامج
الدعم األكاديمي في الـمواد األساسية لط ـلـبة الحلقة الثانية والحلقة الثالثة (للطلبة من الصف الخامس وحتى الصف الثاني
عشر) باإلضافة إلى الصفين (الثالث والرابع من الحلقة األولى) مع العلم أن دوام الطلبة في البرنامج سيكون حضوريـا في الفترة
الـمسائية وفق آليات محددة  ،وسيستمر حتى نهاية العام األكاديمي  ،وذلك بواقع ( )12جلسة تعليمية خالل ستة أسابيع
دراسية لكل فصل دراس ي  ،والرسوم الـمستحقة على الـمواد الدراسية ستكون هي على النحو التالي:
الحلقة الثالثة (الصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر):
-

الصفين التاسع والعاشر :مادة واحدة من مواد العلوم مجانية (كيمياء – فيزياء – أحياء) بشرط اختيار الطالب
مادة مدفوعة من مواد (الرياضيات – اللغة العربية – اللغة اإلنجليزية).

-

الصفين  11و :12مادة الرياضيات مجانية بشرط اختيار الطالب مادة مدفوعة من مواد (كيميا – فيزياء – أحياء
– لغة إنجليزية – لغة عربية).

الحلقة الثاني ـة (الصفوف من الخامس وحتى الثامن):
-

مادة العلوم مجانية بشرط اختيار الطالب مادة مدفوعة من مواد (الرياضيات – اللغة العربية – اللغة اإلنجليزية).

الحلقة األولى (الصفين الثالث والرابع فقط):
-

مادة العلوم مجانية بشرط اختيار الطالب مادة مدفوعة من مواد (الرياضيات – اللغة العربية – اللغة
اإلنجليزية).

سارعوا بالتسجيل اآلن (( وذلك في موعد أقصاه الجمعة الـموافق  30سبتمبر  )) 2022عبررابط التسجيل التالي:
https://forms.office.com/r/2v3TjvEmgu

مالحظة :الرسوم الـمستحقة على الـمواد الـمدفوعة هي ( 600درهم) لكل مادة.
شاكرين لكم حرصكم على دعم مسيرة العملية التعليمية ألبنائنا الطلبة
مدرسة ياس  -مشتركة
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للمزيد من االستفسار يرجى التواصل مع مديرة الـمركز
أس ـ ــتاذة /أم ـ ـ ــل الجنيبي 056 441 8809
amal.aljanaiby@ese.gov.ae

