مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2022-2021 العام الدراسي

Yas School
Common Cycle
Academic Year:2021-2022

Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 9 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAFHPb40EgkMwVnJw8w

Parents Weekly Newsletter
أ
أ
Grade 9 Advanced & BEA الصف التاسع – المسار المتقدم ومسار اكاديمية االقتصاد وادارة االعمال
TERM 1

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECTالـمـادة

October 17th – 21st

Week 8

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Students will be able to:

English
اللغة اإلنجليزية

•
•
•
•
Ms. Alka

alka.butler@ese.gov.ae

Use infinitives
Ask questions starting with
prepositions
Use the prefix ‘un’
Key vocabulary: skyline, highrise, open-plan, downtown,
single story, suburbs, luxury,
stunning, access, museum,
palace, tower, pyramid, opera
house, stadium, mosque,
climate, ventilation, airy,
stuffy, traditional, modern,
coastal, inland, man-made,
natural, humid
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-

Complete any opened
ALEF lessons
Complete summary notes.
Workbook pages
associated to the lessons
in class

Assessment االمتحانات
-

Reading and writing skills
check. Deadline:
Thursday 21st October.

-

Listening test completed
in week 6- please speak
to the teacher if you have
missed this.

-

Reading journal deadline
extension: Thursday, 21st
October.

All assessment links can be found
in the English Folder on MS
Teams.

Students will be able to:

Math
الرياضيات

•

Mr. Saleh

saleh.fawwaz@ese.gov.ae

•
•

•
Physics
الفيزياء

Mr. Bibin 9A & 9J

bibin.kuriakose@ese.gov.ae

Mr. Hasna 9C & 9K

hasna.alsalmi@ese.gov.ae

Define sequence, terms of a
sequence, arithmetic
sequence, and common
difference.
Define and find the 𝒏th term
of an arithmetic sequence.
Define proportional and
nonproportional
relationships.

•

To estimate time using
position-time graph.
To represent the position of
multiple objects on a
position-time graph.

•
•

Ch. 3: Accelerated Motion
Section 1: Acceleration

Solve ALEF Exit Ticket

Complete ALEF

Quiz on Thursday the 21st
(Lessons ALEF 22 and 23)

Alef (20 – 26)

Quiz – Thru (sec 1& 2 Ch 3)

Solve ALEF Exit tickets for lesson
19,20,21,22.

Weekly quiz( no: 4) on every
Wednesday- (Quiz links will be
given on LMS/MS Teams)
Topics are: Cell discovery and
Theory- Alef lesson-19,20,21,22

Arabic
اللغة العربية

Biology
األحياء

UNIT 3 – Cellular structure and
function.

Ms. Amrutha

amrutha.narakath@ese.gov.ae

)المعلم سامر (بنـين

samir.barahmeh@ese.gov.ae

1. What are the common
features of cell organelles and
how they working together?
2. Definition of passive transport.
3. What are the different types
of passive transport?
4. Analyzing the effect of
osmosis.

كتابة+ قصة قصيرة الدرس االخير
الغضب

-

Page 2 of 9

.حل الدروس في منصة ألف
. متابعة الواجبات عبر التيمز

-

اختبار استماع توماس اديسون

الساعات المكتبية :
الأحد الساعة 2:30-12
الثلاثاء الساعة 10:15-8

•
•

التواصل الدائم مع المعلمة .
()050-6708902

المعلمة شيخة (بنات)
shaikha.alzeyoudi@moe.gov.ae

Arabic
اللغة العربية

اختبارات يومية في المادة .
كتابة اختبار تعبير

-

حل الدروس في منصة ألف.
مذكرة الخط ( الخط العربي ).
متابعة الواجبات عبر التيمز .

•

قصة قصيرة ( المناورة ) محمد
مستجاب .
مفتش المدارس ( آثار طاهر ).
تعلمت من أوقات الفراغ ) عباس
محمود العقاد.

اجتماعيات

التعامل مع التحديات األخالقية
على المستوى العاملي

المعلمة أمل

amal.almehri@ese.gov.ae

Check Point 1

None

Complete Check Point 1

Writing Codes using Python
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samir.ali@ese.gov.ae

)C & 9Kالمعلمة شيماء (9
Shayma.Habboush@ese.gov.ae

الفنون البصرية Visual Art
المعلمة جـيهان  +المعـلمة فاتـن
gehan.elhawy@ese.gov.ae
faten.koussa@ese.gov.ae

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

Drama
مسرح

•
•

تمارين التنشيط الذهني والبدني
أبعاد الشخصية المسرحية المادي
والنفسي واالجتماعي مع التطبيق

Social
Studies

الدرس الثاني :
التصميم الفني وفن الديكور
تصميم منتج فني نفعي بأسلوب الفن المعاصر

Moral Edu.

How to be using:
• Function
• Modules
• Procedure

المعلم سامر ()9A & 9J

Computer Science
علوم الكومبيوتر

نبذة عن  :المعلومات شبكة البحث في
المصمم الصناعي :
كريم رشيد

Doing Check Point 1

المعلمة أمل

التربية
اإلسالمية

امتحان في LMS
مهمة اداء

حل الدروس في منصة ألف.

العثمانيون واطماعهم في الوطن العربي

amal.almehri@ese.gov.ae

التربية
األخالقية

Islamic

مراجعة أحكام التجويد

حل دروس ألف

درس  :سالمة المجتمع
درس  :إن الحالل البين و الحرام بين

المعلمة نوف

nouf.kazim@ese.gov.ae

)المعلم سلمان (بنين

Music
موسيقى

Selmen.zenned@ese.gov.ae
)بنات( المعلمة رحمه

الساللم الكبيرة

Mr. Wassim (Boys)

Review: healthy life style

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

Health & Physical
Education
التربية الرياضية

الساللم الكبيرة

wassim.khouaja@ese.gov.ae

Ms. Sabiha (Girls)
sabiha.alkerwi@ese.gov.ae

Mr. Yi Zeng (Boys)

Mandarin
البرنامج الصيني

Yi.Zeng@ese.gov.ae

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

Business & Economics Academy
مــســـــار أكــاديميـــــة إدارة أعـمــال واالقتصــــاد
(9J & 9K)
Rhachell

rhachell.williams@ese.gov.ae

PowerPoint project

Football
Shooting and Attacking

(Healthy food / Healthy snacks /
Hydration / Hygiene / warm-up)
Invasion Games
Only one skill
to maintain physical
distancing

1. Review the adjective words for
height, speed, size, price,
temperature.
2. Be able to use the “比“”没有
“”更“to compare the items

Lesson4-quizziz

Baseline test during the lesson

1. Review the adjective words for
height, speed, size, price,
temperature.
2. Be able to use the “比“”没有
“”更“to compare the items

Lesson4-quizziz

Baseline test during the lesson

Extension tasks:
Exam Question 1 & Research
Question 1 in LMS.

Some students have not
completed Checkpoint 2 in LMS.
Checkpoint 2 will be closed on
Monday 18th October – if it has not
been completed, parents will need
to contact the Academy Lead
requesting permission for it to be
completed.

Unit 3: Business Objectives
1. To know the five major
business objectives.
2. To understand how businesses
set targets to achieve their
objectives.
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السادة أولياء األمور الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
• هذا ونحيطكم علما بأنه ّ
تم انقضاء أول  30يوم دراس ي وعليه نرجو من الطـلبة دون سن  12سنة إجراء الفحص الدوري مرة كل شهر وذلك قبل الشهر  ،لذا نوجه عناية أولياء أمور الطلبة من
ً
صالحا لـمدة ً 30
الروضة وحتى الصف الخامس من أهمية إجراء أبنائهم الفحص في أحد األيام الـمتاحة للفحص (الجمعة  8أكتوبر والسبت  9أكتوبر) حتى يكون
يوما.
• وأما بالنسبة للطلبة ممن يبلغون  12سنة فما فوق من الصف السادس وحتى الصف العاشر (غير الـمطعمين وغير الحاصلين على جرعتي اللقاح) :فعليهم إجراء الفحص الدوري أسبوعيا كشرط
ً
أساس ي لدخول الـمبنى الـمدرس ي قبل األسبوع  ،لذا نوجه عناية أولياء أمورهم من أهمية إجراء الفحص في أحد األيام الـمتاحة للفحص (الجمعة  8أكتوبر والسبت  9أكتوبر) حتى يكون
صالحا لـمدة
 7أيام.
• وأما بالنسبة للطلبة ممن يبلغون  12سنة فما فوق من الصف السادس وحتى الصف العاشر (الـمطعمين والحاصلين على جرعتي اللقاح) :فعليهم إجراء الفحص الدوري مرة كل شهر كشرط
ً
أساس ي لدخول الـمبنى الـمدرس ي وذلك قبل الشهر  ،لذا نوجه عناية أولياء أمورهم من أهمية إجراء الفحص في أحد األيام الـمتاحة للفحص (الجمعة  8أكتوبر والسبت  9أكتوبر) حتى يكون
صالحا
لـمدة ً 30
يوما.
• يجب استخراج تقرير نتيجة الفحص السلبية من تطبيق الحصن وطباعتهه وإرساله مع الطالب/ة إلى الـمدرسة
• وكذلك يجب استخراج تقرير التطعيم من تطبيق الحصن وطباعته وإرساله مع الطالب إلى الـمدرسة في حال حصول الطالب/ة على جرعتي التطعيم.
• يجب عدم إرسال الطالب إلى الـمدرسة في حال ظهور أعراض الرشح والزكام وارتفاع في درجات الحرارة  ،وأهمية معالجة الطالب/ة والتأكد من شفائه قبل إرساله إلى الـمدرسة.
• الدوام الواقعي في الـمبنى الـمدرس ي سيكون لطـالب املجموعة (ب) فقط خالل األسبوع من  17إلى  21أكتوبر   2021في جميع الـمراحـل باستثناء الروضة والصف األول والصف الثاني والصف
العاشر حيث أن طلبة الروضة والصف األول والثاني والعاشر سيدوامون واقعيا وبصورة يومية في الـمبنى الـمدرس ي حسب خطة العودة التدريجية اآلمنة والـمعمول بها في مدرسة ياس.
• سيتم استثناء الطلبة من فئة األمراض الـمزمنة الحرجة من الدوام الواقعي الـمدرس ي وسيتم تحويل تعليمهم عن ُبعد وفق التوصيات الـمشار إليها في تقاريرهم الطبية ويجب أن يتم مشاركتها مع
إدارة الـمدرسة وممرضات الـمدرسة.
• في حال ظهور أي حاالت إصابة من أفراد األسرة خارج الـمدرسة فيتوجب من أولياء أمور الطــلبة الـمصابين أو املخالطين إعالم إدارة الـمدرسة وعدم إرسال الطلبة الـمصابين أو اإلخوة املخالطين
ويجب استكمالهم برنامج الحجر الصحي الـمنزلي وحصولهم على إفادة التعافي من هيئة الصحة قبل استئنافهم الدوام الواقعي في الـمبنى الـمدرس ي وذلك عمال بميثاق التعهد واإلقرار الذي أمض ى
عليه ولي/ة أمر في بداية العام الدراس ي.
شاكرين ومثمنين لكم حرصكم على سالمة الطلبة وتعاونكم الدائم معنا ،،
مدرسة ياس – مشتركة
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بروتـوكـول إجـراء الفحـص الـدوري لكوفـيد  19الـمستجـد لط ـلبة الـمدارس
بداية كل فـصـل
دراسي
أول  30يـوم
دراسي

إجـراء الفحـص الـدوري والحـصـول عـلى نتيجة سلبية ال تتجــاوز مدة  96ساعة قـبـل دخـول المبنى المدرسي.
مـرة كل أسـبوعـين للمطـعـمين وغـير المطـعـمين  يجـب إجراء الفحـص قـبل األسبوعـين والحـصول عـلى نتيجة سلبية كشرط أساسي لدخول المدرسة وستكون صالحة لمدة  14يوم
األطفال دون سن  12سنة مرة كل شهر وال يستوجب حـصـولهم على التطعـيم  يجـب إجـراء الفحـص قـبل الشهر والحـصـول عـلى نتيجـة سلبية كشرط أساسي لدخـول المبنى
المدرسي وستكون صالحة لمدة  30يوما.

بعـد انقـضاء
 30يوم دراسي

الطلبة غـير المطعـمين فـوق  12سنة = كل أسبوع  يجـب إجـراء الفحـص قـبل األسبوع والحـصـول عـلى نتيجـة سلبية كشرط أساسي لدخـول المبنى المدرسي وستكون صالحة
لمدة  7أيام.
الطلبة المعـطـمين (الحاصلين على جـرعـتي اللقاح) فـوق  = 12مرة كل شهر  يجـب إجـراء الفحـص قـبل الشهر والحـصـول عـلى نتيجـة سلبية كـشرط أساسي لدخـول المبنى
المدرسي وستكون صالحة لمدة  30يومـا.
التطعـيم إلزامي للطلبة الـذين يبلغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للطلبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويوصى به).
وفـيما يأتي تواريخ إجـراء الفحـص الدوري:
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أغسطس August
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سبتمبر September
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أكتوبر October
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نوفمبر November
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ديسمبر December

ً
ً
مساء  أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع
مساء وحتى العاشرة
موقع مركزالفحـص املجاني الـمعتمد لط ـلبة مدرسة ياس = (مدرسة الشهامة ) من الساعة الرابعة
يجب إحضارالطالب معه للمدرسة (نسخة مطبوعة من الفحص) وإبرازها لـمشرف/ة الحافلة أو لحارس األمن قبل الدخول في الـمبنى الـمدرس ي ويجب تسليمها لـمربي/ة الصف
في حال حصول الطالب على جرعتي اللقاح  يجب استخراج تقريرالتطعيم من تطبيق الحصن وإحضارنسخة مطبوعة من تقريرالتطعيم إلى الـمدرسة وتسليمه لـمربي/ة الصف
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الخميس الـموافق  7أكتوبر 2021
السادة أولياء األمور الكرام
تتقدم إدارة مدرسة ياس إليكم بالشكروالتقديرلجهودكم املخلصة وتعاونكم الدائم معنا في دعم العملية
التعليمية ألبنائنا الطلبة  ،ونرجو أن تصلكم هذه الرسالة وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والعافية.
هذا ونحيطكم علما بأن طـلبة الحلقة الثانية والثالثة (من الصف الخامس وحتى الصف العاشر ) سيشاركون في
اختبار قياس التقدم األكاديمي ) (MAPوهو تقييم دولي تكويني سيتم تنفيذه بواسطة مؤسسة اإلمارات للتعليم
الـمدرس ي ).(ESE
والهدف من هذا االختبار هو تزويد الطـلبة و أولياء أمورهم وأعضاء الهيئة التدريسية ببيانات تكوينية وشخصية
تحدد مجاالت معينة للنمو لدى الطـلبة
في مادة الرياضيات.
سيخضع طــلبة مدرسة ياس في الصفوف من الخامس وحتى الصف العاشرلالمتحان على مدى ثالث فترات زمنية
منفصلة على مدارالعام الدراس ي ( 2021-2022في كل من شهر أكتوبر  ،وشهر يناير وشهر مايو) .وال يتط ـلب أداء
هذا االختبارإلعداد مسبق أو مراجعات  ،حيث أنها ستقيس املهارات التراكمية لدى الطلبة في مادة الرياضيات.
ستقوم إدارة املدرسة والهيئة التدريسية بتعريف الطـلبة بأدوات االختبارومتط ـ ـلباته (الحاسوب) والبروتوكوالت
الخاصة بأداء هذا االختبارعبراإلنترنت خالل اليوم الدراس ي وأثناء حصة مادة الرياضيات.
ً
حضوريا في الـمبنى
سيتم إرسال جدول زمني لالمتحان لكل فصل .ويتطـ ــلب إجراء جميع الطــلبة هذا االختبار
الـمدرس ي في اليوم املحدد لفصلهم وعليه يجب حضورهم إلى الـمدرسة وإبرازهم نتيجة فحص سلبية ( ال تتجاوز
مدة  7أيام على األقل ).
من الضروري مشاركة جميع الط ــلبة في هذا االختباروعدم تخلفهم وتغيبهم عن أداء االختبار ،حيث سيوفر لهم
الـمعرفة والبيانات الدقيقة لقدراتهم الرياضية ومهاراتهم الحسابية في مجاالت متنوعة في مادة الرياضيات ،كما
ُ
سيعين الـمعلمين على تقديم استراتيجيات تدعم الطـ ـلبة وتسهم في تحسين مستوياتهم في مادة الرياضيات.
نقدرجهودكم في دعم عمليتي التعليم والتعلم في مدرسة ياس
مع خالص الشكروالتقدير
إدارة مدرسة ياس (مشتركة)

7 October 2021
Dear Parents,
The Yas School administration and staff extends warm
regards to you and your family and do hope you are
staying safe.
)We are writing to inform you about your child(s
)involvement in the Measure of Academic Progress (MAP
Exam, which is a formative international assessment that
will be implemented by the Emirates School Establishment
(ESE).
The purpose of the MAP exam is to provide students and
teachers with formative and personalized data that will
identify specific areas for growth in mathematics. Yas
students in Grades 5 to Grade 10 will sit for the exam on
three separate occasions throughout the 2021-2022
school year. There is no revision or preparation required
for the MAP exam. Yas school administration and staff will
)familiarize students with testing equipment (computer
and protocols, and administer the online exam to students
during the school day.
A clear timetable will be sent to you prior to the
examination date for each class. All students will be
required to attend school on the specific day that is
assigned to their class and present a negative PCR result
(7 days or less). It is imperative that all students sit for the
exam, as it will provide them with knowledge regarding
their mathematical abilities and allow teachers to provide
strategies for each child’s improvement.
We are much appreciative of your efforts in supporting
teaching and learning at Yas School.
Warm Regards.
Yas School Administration

Page 7 of 9

Week 2 MAPs EXAMs
Sunday
17-10-2021
Period 1
10 F Nadia Alawi (Najwa)

Monday
18-10-2021
Period 1

Tuesday
19-10-2021
Period 1
8G Mr Mo Bassam
(Rola)
Period 2
8G Mr Mo Bassam
(Rola)7A Jamal (Nawal)

Wednesday
20-10-2021
Period 1

Thursday
21-10-2021
Period 1

Period 2

Period 2

Period 2
8D Tarek (Rola)
10 F Nadia Alawi (Najwa

Period 2
7H Khadijah (Rola)
9B Saleh (Najwa)

Period 3
8D Tarek (Rola)

Period 3
7H Khadijah (Rola)
9B Saleh (Najwa)
Period 4

Period 3
7A Jamal (Nawal)

Period 3

Period 3

Period 4
7G Khadija (Rola)

Period 4

Period 4

Period 5
10 A Basil (Najwa)
10 I Basil ( Najwa)

Period 5
8B Ebrahim (Najwa)
7G Khadija (Rola)

Period 5

Period 5

Period 6
8B Ebrahim (Najwa)

Period 6

Period 6

Period 7

Period 6
10 A Basil (Najwa)
10 I Basil ( Najwa)
Period 7

Period 7

Period 7

Period 7

Period 8
5B Ebethal (Najwa)
5F Gary (Rola)

Period 8
6A Jamal (Rola)
6B Ashraf (Nawal)

Period 8

Period 8

Period 8

Period 4
10 E XMaths (Najwa)
10 D Atwa (Rola)
Period 5
10 E XMaths (Najwa)
10 D Atwa (Rola)
Period 6
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Week 3 MAPs EXAMs
Sunday
24-10-2021
Period 1
5A Ebethal (Najwa)
7B Jamal (Rola)

Monday
25-10-2021

Tuesday
26-10-2021
Period 1

Wednesday
27-10-2021
Period 1

Thursday
28-10-2021
Period 1

Period 1
6D Ashraf (Nawal)
7C Tarek (Rola)

Period 2
5A Ebethal (Najwa)
7B Jamal (Rola)

Period 2
6D Ashraf (Najwa)
7C Tarek (Rola)

Period 2

Period 2

Period 2

Period 3

Period 3

Period 3

Period 3

Period 3

Period 4
5C/D Ebethal (Rola)
5E Gary (Najwa)
Period 5
5C/D Ebethal (Rola)
5E Gary (Najwa)

Period 4
6C Ashraf (Najwa)
6E Gary (Rola)
Period 5
6F Khadijah (Rola)

Period 4

Period 4

Period 4

Period 5

Period 5

Period 5

Period 6

Period 6

Period 6

Period 6

Period 6

Period 7
5B Ebethal (Najwa)
5F Gary (Rola)

Period 7
6A Jamal (Rola)
6B Ashraf (Nawal)

Period 7

Period 7

Period 7

Period 8
5B Ebethal
Ebethal(Najwa)
(Najwa)
5F Gary
(Rola)
Gary (Rola)

Period 8
6A Jamal
Jamal(Rola)
(Rola)
6B Ashraf
Ashraf(Nawal)
(Nawal)

Period 8

Period 8

Period 8
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