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Grade 10 Advanced & BEA الصف العاشر – المسار المتقدم ومسار اكاديمية االقتصاد وادارة االعمال
TERM 1

Week 11
OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECTالـمـادة

English
اللغة اإلنجليزية

Bridge to Success Advanced
Ms. Sarah

sarah.farooqi@ese.gov.ae

Students to start unit 4 – learning abojut
my country, write the main map about
their chosen emirate using superlatives
and comparatives.

November 7th – 11th
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Workbook needs to be completed
UNIT 1-3
Please ensure that all ALEF
lessons should be checked and
completed

All reading journals and listening
exams that are outstanding need
to be completed

Students will be able to:
Math
الرياضيات

•
Mr. Basil

basil.syam@ese.gov.ae

•
•

Chemistry
الكيمياء

•

Mr. Ali

ali.qadoura@ese.gov.ae

Analyzing Graphs of
Polynomial Functions
Solving Polynomial Equations
The Remainder and Factor
Theorems
Roots and Zeros

Alef Platform Activities

Operations with Polynomials

Alef lesson from 28- 33
are self-study
Periodic trends 1 & 2
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Quiz 3
On Tuesday (09/11/2021)
Included Lessons:

يرجى من الطالب االنتهاء من حل جميع
 وذلك33 دروس ألف من األول وحتى
ألهميتها الكبيرة في درجة الطالب النهائية

Test from lesson 1 to lesson 25
Wednesday on alef on
10/11/2021

استكمال دروس منصة الف

حل درس ألف

درس زايد بطل االتحاد

حل درس ألف

الفكر االتحادي عند الشيخ زايد والعوامل التي شكلت
شخصيته القيادية

Activities on LMS

Recap on control structures and
Iterative development

mahla.alhamadi@ese.gov.ae
المعلمة سعاد

suaad.alhousani@ese.gov.ae
المعلمة جيهان (بنين)
gihan.hafez@ese.gov.ae
المعلمة أمل (بنات)
amal.almehri@ese.gov.ae

الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

تسميع سورة الكهف

حل درس ألف

الوقف عطاء ونماء

المعلمة مهلة (بنات)

Arabic
اللغة العربية

متابعة األعمال التي لم تنجز

إكمال دروس منصة ألف

•
•

قصيدة بان الخليط (نص أدبي)
استجابة أدبية (كتابة )

•

mustafa.khalil@ese.gov.ae

Islamic
التربية
اإلسالمية

إكمال االختبارات الناقصة

إكمال دروس منصة ألف

•

عشر خطوات الكتساب لباقة
الكالم(استماع)
األمل والطموح ( قراءة )

المعلم مصطفى (بنـين)

Moral Edu. & Social
Studies

No Quiz

ALEF self-guided Lessons

Mr. Swati

swati.sachdeva@ese.gov.ae

Physics
الفيزياء

Lenses: Lenses
Lenses: Ray Diagrams for Lenses
Lenses: Lens Image Calculations
Uses of Lenses: The Eye Uses of
Lenses: Instruments with Lenses

•
•
•
•

المعلم سامر (بنين)

المعلمة شيماء (بنات)
Shayma.Habboush@ese.gov.ae

الفنون البصرية Visual Art

تطور العـمارة
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المعلمة جـيهان  +المعـلمة فاتـن
gehan.elhawy@ese.gov.ae
faten.koussa@ese.gov.ae

Computer
Science
علوم الكومبيوتر

Check Point 3

samir.ali@ese.gov.ae

)المعلم سلمان (بنين

Music
موسيقى

Drama
مسرح

)المعلم محمود صابر (بنين

mahmoud.hmohamed@ese.gov.ae

Selmen.zenned@ese.gov.ae

)المعلمة رحمه (بنات

Health &
Physical
Education
التربية
الرياضية

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

Mr. Wassim (Boys)

Mandarin
البرنامج الصيني

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

Ms. Lina Yao
(Boys & Girls)
lina.yao@ese.gov.ae

Business & Economics Academy
مــســـــار أكــاديميـــــة االقتصــــاد وإدارة األعمال
( 10 I & 10 J )
Rhachell

تمارين االستعـداد الذهني والبدني
الشخصية النمطية

•
•

العـصور الموسيقيّة الغربية
Ballet الباليه
Football: Dribbling

LMS: Workout videos

Basketball

Passes

Complete the Homework
on the LMS

Review Lesson 1–8 teaching
content on LMS.

Term1 Chinese Final Exam
during the Chinese lesson

Complete all outstanding
activities in LMS.

Checkpoint 4 will be on Monday
15th November 2021.

1. Be able to know the key to
knowledge of lesson1-8.
2. Be able to answer teachers
question about lesson1-8.
3. Chinese culture and Characters:
Try to write simple essay.
4. Review the Chinese lesson 1-8

Students will present their revision
sessions to the rest of their peers in class.

rhachell.williams@ese.gov.ae
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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  5نوفمبر والسبت  6نوفمبر) 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  5نوفمبر والسبت  6نوفمبر) 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  5نوفمبر والسبت  6نوفمبر) حتى يكون صالحاً
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 (أ) فقط خالل األسبوع من  7نوفمبر إلى  11نوفمبر   2021في جميع الـمراحـل الدراسية باستثناء صفوف الروضة والحلقة األولى
والصفين  5و ، 10حيث أن طلبة الروضة والحلقة األولى والصفين  5و 10سيدوامون 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 ــلبة 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  30يو ًما.

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  30يومـًا.
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

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

سبتمبر September
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أكتوبر October
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نوفمبر November

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ديسمبر December

ً
ً
مساء  أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع
مساء وحتى العاشرة
موقع مركزالفحـص املجاني الـمعتمد لطــلبة مدرسة ياس = (مدرسة الشهامة ) من الساعة الرابعة
يجب إحضارالطالب معه للمدرسة (نسخة مطبوعة من الفحص) وإبرازها لـمشرف/ة الحافلة أو لحارس األمن قبل الدخول إلى 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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Yas School, Common Cycle
مدرس ـ ـة ي ـ ـ ـ ـاس /مش ـتركـ ـ ـ ـة
أبوظ ـبي Abu Dhabi

دولة اإلمارات العربية الـمتحدة

الجدول الزمني لتطبيق االختباراإللكتروني التجريبي في مدرسة ياس يومي األحد واالثنين الـموافقين  7و  8نوفمبر 2021
YAS School Schedule for the Trial Exam Sunday & Monday 7th & 8th November 2021

موجهات وإرشادات تطبيق االختباراإللكتروني التجريبي:
.1

.2

.3
.4
.5

Important Notes about ESE Trial Exam

يجب التأكد من فاعلية حسابات الطلبة وحسابات أعضاء الهيئة التدريسية في بوابة التعلم الذكي( :ال توجد
أي مشكلة تقنية في حساب كل من الـطالب أو الـمعلم  ،حيث ستصل كلمات الـمرور السرية الخاصة بالطلبة
لالختبارات الـمركزية والتجريبية عبر إشعارات بوابة التعلم الذكي).
يجب تواجد طلبة الصفوف الـمستهدفة الذين سيخضعون لالختبارات اإللكترونية التجريبية يومي األحد
واالثنين  7و  8نوفمبر في الـمبنى الـمدرس ي لتقديم االمتحان حضوريا في الـمدرسة مع مراعاة إحضار الطالب
نسخة مطبوعة من نتيجة الفحص السلبية ونسخة مطبوعة من تقرير التطعيم في حال الحصول على جرعتي
التطعيم  ،فضال عن التزام الطالب بارتداء الزي الـمدرس ي.
زمن االختبار التجريبي اإللكتروني لكل مادة سيكون  20دقيقة.
سيتم تقديم الدعم التقني للطـالب أثناء االختبار التجريبي ومعالجة أي مشكلة تقنية قد يواجهها الطالب.
يتوجب على طلبة الحلقة األولى إحضار األجهزة الـمتوفرة والـمتاحة لديهم في الـمنزل (سواء كانت لديهم أجهزة
حواسيب محمولة أو األجهزة اللوحية).

 .6سيتم كذلك اصطحاب ط ـلبة الحلقة األولى ممن ال تتوافر لديهم أجهزة لـمختبرات الحواسيب الـمتوفرة في
الـمبنى الـمدرس ي لتمكينهم من تقديم االختبار ات التجريبية والـمركزية اإللكترونية.

اعتبارات أخرى هامة:
 .1سيتم تنفيذ االختبارات الـمركزية اإللكترونية لنهاية الفصل الدراس ي األول في مواد املجموعة (أ) للصفوف من
األول وحتى العاشر خالل الفترة من  18نوفمبر وحتى  29نوفمبر .2021
 .2االختبارات الختامية الـمركزية لـمواد املجموعة (ب) :سيتم تنفيذها خالل الفترة من  7وحتى  17نوفمبر،
وسيتم رصد الدرجات خالل هذه الفترة في النظام اإللكتروني ولن يتم احتساب أية درجات للمشاريع واملهمات
الـمطلوبة التي سيتم تسليمها بعد تاريخ  17نوفمبر .2021
 .3سيتم تطبيق االختبارات الختامية الـمركزية حضوريا في الـمبنى الـمدرس ي عبر تطبيق سويفت أسيس (ال توجد اختبارات
عن ُبعد) .

 .4يتوجب حضور الطلبة إلى الـمدرسة في الـموعد املحدد صباحا واإللتزام بحضور الحصص الدراسية من بداية
اليوم الدراس ي وحتى نهايته ولن يسمح باالنصراف الـمبكر للطلبة خالل فترة تطبيق االختبارات الـمركزية ،
حيث سيتم تنفيذ حصص مراجعات شاملة قبل امتحانات نهاية الفصل.
Page 7 of 10

1. All students and teachers must make sure that they have
their LMS account active with no technical issues as they
will receive their exam password via LMS notification.
2. All students must report to school and take their Trial exam
physically and have valid 48 hour PCR on Sunday 7th. They
must bring printed PCR as phones are not allowed in the
school.
3. Each trial exam will last for only 20 minutes.
4. During the trial exam, teachers must keep a record of any
students that have faced any issues with accessing the
exams.
5. Cycle 1 Students must bring any available devices that they
are using at home (Laptop OR iPad) with full charge.
6. All Cycle 1 students will be taken to the computer rooms by
their period teacher and stay with the student to ensure
that they are logged in and complete the exam.
Other notes about actual Term 1 Exam
1. Group A end of term exam will commence 18th November
to 29th November 2021.
2. The summative assessment for Group B subjects will be
implemented from November 7 to 17th in their classes. Any
delayed project will not be marked after November 17th
2021.
3. End of Term 1 exam will be done physically in school via
SWIFT Access Platform.
4. All students must be punctual to school and must stay the
entire school day. Early dismissal will not be permitted as
revisions and classes will be going on.

الجدول الزمني لتطبيق االختباراإللكتروني التجريبي في مدرسة ياس يوم األحد الـموافق  7نوفمبر 2021
YAS School Schedule for the Trial Exam Sunday 7th November 2021
امتحان إلكتروني تجريبي يستهدف طلبة الصف األول في المنهاج المتكامل (في مواد اللغة العربية والدراسات االجتماعية والتربية اإلسالمية).
Grade 1 – Integrated Curriculum – Arabic, Islamic and Social Studies
المراقـب Invigilator

القاعة Computer Room

الزمن Period

الصف Class

معلم/ة الحـصة الثانية
معلم/ة الحـصة الثانية
معلم/ة الحـصة الثانية
معلم/ة الحـصة الثانية

ICT Room Girls
ICT Room Boys
Laptop Room 1
Laptop Room 2

2 – 8:45-9:30am
2 – 8:45-9:30am
2 – 8:45-9:30am
2 – 8:45-9:30am

G 1A
G 1B
G 1C
G 1D

امتحان إلكتروني تجريبي يستهدف طلبة الصف الثاني في المنهاج المتكامل (في مواد اللغة العربية واالجتماعيات والتربية اإلسالمية).
Grade 2 – Integrated Curriculum – Arabic, Islamic and Social Studies
المراقـب Invigilator

القاعة Computer Room

الزمن Period

الصف Class

معلم/ة الحـصة الثالثة
معلم/ة الحـصة الثالثة
معلم/ة الحـصة الثالثة
معلم/ة الحـصة الثالثة

ICT Room Girls
ICT Room Boys
Laptop Room 1
Laptop Room 2

3- 9:30-10:15am
3- 9:30-10:15am
3- 9:30-10:15am
3- 9:30-10:15am

G 2A
G 2B
G 2C
G 2D

امتحان إلكتروني تجريبي يستهدف طلبة الصف الثالث في المنهاج المتكامل (في مواد اللغة العربية واالجتماعيات والتربية اإلسالمية).
Grade 3 – Integrated Curriculum – Arabic, Islamic and Social Studies
المراقـب Invigilator

القاعة Computer Room

الزمن Period

الصف Class

معلم/ة الحـصة الرابعة
معلم/ة الحـصة الرابعة
معلم/ة الحـصة الرابعة
معلم/ة الحـصة الرابعة

ICT Room Girls
ICT Room Boys
Laptop Room 1
Laptop Room 2

4-10:30-11:15am
4-10:30-11:15am
4-10:30-11:15am
4-10:30-11:15am

G 3A
G 3B
G 3C
G 3D

امتحان إلكتروني تجريبي يستهدف طلبة الصف الرابع في المنهاج المتكامل (في مواد اللغة العربية واالجتماعيات والتربية اإلسالمية).
Grade 4 – Integrated Curriculum – Arabic, Islamic and Social Studies
المراقـب Invigilator

القاعة Computer Room

الزمن Period

الصف Class

معلم/ة الحـصة الخامسة
معلم/ة الحـصة الخامسة
معلم/ة الحـصة الخامسة
معلم/ة الحـصة الخامسة

ICT Room Girls
ICT Room Boys
Laptop Room 1
Laptop Room 2

5- 11:15-12:00pm
5- 11:15-12:00pm
5- 11:15-12:00pm
5- 11:15-12:00pm

G 4A
G 4B
G 4C
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G 4D

الجدول الزمني لتطبيق االختباراإللكتروني التجريبي في مدرسة ياس يوم األحد الـموافق  7نوفمبر 2021
Cycle 2/3 YAS School Schedule for the Trial Exam Sunday 7th November 2021
Invigilator
المراقـب

Exam Location Room
موقـع االختبار

Period
الحصة الدراسية و زمن االختبار

Period Teacher
معلم/ة الحـصة الثالثة

Students normal Classroom.
All students must bring their devices fully charged.
سيؤدي الطالب االختبار في القاعة الدراسية (في الصف) و يجب أن يكون جهاز
الحاسوب قـد تم شحـنه بالكامل وسيشبك الطالب على شبكة إنترنت المدرسة من
حـسابه الشخـصي

3- 9:30-10:15am
الحصة الثالثة

Period teacher
معلم/ة الحـصة الثالثة

Students normal Classroom.
All students must bring their devices fully charged.
سيؤدي الطالب االختبار في القاعة الدراسية (في الصف) و يجب أن يكون جهاز
الحاسوب قـد تم شحـنه بالكامل وسيشبك الطالب على شبكة إنترنت المدرسة من
حـسابه الشخـصي

3- 9:30-10:15am
الحصة الثالثة

Period teacher
معلم/ة الحـصة الثالثة

Students normal Classroom.
All students must bring their devices fully charged.
سيؤدي الطالب االختبار في القاعة الدراسية (في الصف) و يجب أن يكون جهاز
الحاسوب قـد تم شحـنه بالكامل وسيشبك الطالب على شبكة إنترنت المدرسة من
حـسابه الشخـصي

3- 9:30-10:15am
الحصة الثالثة

Period teacher
معلم/ة الحـصة الثالثة

Students normal Classroom.
All students must bring their devices fully charged.
سيؤدي الطالب االختبار في القاعة الدراسية (في الصف) و يجب أن يكون جهاز
الحاسوب قـد تم شحـنه بالكامل وسيشبك الطالب على شبكة إنترنت المدرسة من
حـسابه الشخـصي

3- 9:30-10:15am
الحصة الثالثة
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Subject
المادة

Science
العـلوم

Physics
الفيزياء

Mathematics
الرياضيات

Biology
األحياء

Class
الصف والشعب
Grade 7
A, B, C, D
الصف السابع

G9 Advanced
9A, 9C, 9K and 9J
الصف التاسع متقدم

G10 Advanced
10A, 10C, 10I
and 10J
الصف العاشر متقدم

G10 General
10, 10D
الصف العاشر عام

الجدول الزمني لتطبيق االختباراإللكتروني التجريبي في مدرسة ياس يوم االثنين الـموافق  8نوفمبر 2021
Cycle 2/3 YAS School Schedule for the Trial Exam Monday 8th November 2021
Invigilator
المراقـب

Exam Location Room
موقع االختبار

Period
الحـصة

Subject
المادة

Class
الصف

Period Teacher
معلم/ة الحـصة 3

Students normal Classroom. All students must bring their devices fully charged.
سيؤدي الطالب االختبار في القاعة الدراسية (في الصف) و يجب أن يكون جهاز الحاسوب قـد تم شحـنه
بالكامل وسيشبك الطالب على شبكة إنترنت المدرسة من حـسابه الشخـصي

3- 9:3010:15am
الحصة الثالثة

English
اللغة اإلنجليزية

All Grade 5
A, B, C, D, E, F
الصف الخامس

Period Teacher
معلم/ة الحـصة 3

Students normal Classroom. All students must bring their devices fully charged.
سيؤدي الطالب االختبار في القاعة الدراسية (في الصف) و يجب أن يكون جهاز الحاسوب قـد تم شحـنه
بالكامل وسيشبك الطالب على شبكة إنترنت المدرسة من حـسابه الشخـصي

3- 9:3010:15am
الحصة الثالثة

English
اللغة اإلنجليزية

Grade 6 Elite
6E and 6F
الصف السادس نخبة

Period Teacher
معلم/ة الحـصة 3

Students normal Classroom. All students must bring their devices fully charged.
سيؤدي الطالب االختبار في القاعة الدراسية (في الصف) و يجب أن يكون جهاز الحاسوب قـد تم شحـنه
بالكامل وسيشبك الطالب على شبكة إنترنت المدرسة من حـسابه الشخـصي

3- 9:3010:15am
الحصة الثالثة

English
اللغة اإلنجليزية

Grade 6 General
6A, 6B, 6C and 6D
الصف السادس عام

Period Teacher
معلم/ة الحـصة 4

Students normal Classroom. All students must bring their devices fully charged.
سيؤدي الطالب االختبار في القاعة الدراسية (في الصف) و يجب أن يكون جهاز الحاسوب قـد تم شحـنه
بالكامل وسيشبك الطالب على شبكة إنترنت المدرسة من حـسابه الشخـصي

4-10:3011:15am
الحصة الرابعة

Mathematics
الرياضيات

Grade 6 General
6A, 6B, 6C and 6D
الصف السادس عام

Period Teacher
معلم/ة الحـصة 3

Students normal Classroom. All students must bring their devices fully charged.
سيؤدي الطالب االختبار في القاعة الدراسية (في الصف) و يجب أن يكون جهاز الحاسوب قـد تم شحـنه
بالكامل وسيشبك الطالب على شبكة إنترنت المدرسة من حـسابه الشخـصي

3- 9:3010:15am
الحصة الثالثة

English
اللغة اإلنجليزية

All Grade 7
7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G
and 7H
الصف السابع

Period Teacher
معلم/ة الحـصة 3

Students normal Classroom. All students must bring their devices fully charged.
سيؤدي الطالب االختبار في القاعة الدراسية (في الصف) و يجب أن يكون جهاز الحاسوب قـد تم شحـنه
بالكامل وسيشبك الطالب على شبكة إنترنت المدرسة من حـسابه الشخـصي

3- 9:3010:15am
الحصة الثالثة

English
اللغة اإلنجليزية

All Grade 8
8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G
الصف الثامن

Period Teacher
معلم/ة الحـصة 3

Students normal Classroom. All students must bring their devices fully charged.
سيؤدي الطالب االختبار في القاعة الدراسية (في الصف) و يجب أن يكون جهاز الحاسوب قـد تم شحـنه
بالكامل وسيشبك الطالب على شبكة إنترنت المدرسة من حـسابه الشخـصي

3- 9:3010:15am
الحصة الثالثة

English
اللغة اإلنجليزية

All Grade 9
9A, 9B, 9C,9D, 9E,9F, 9G,
9H, 9I, 9J, 9K
الصف التاسع

Period Teacher
معلم/ة الحـصة 4

Students normal Classroom. All students must bring their devices fully charged.
سيؤدي الطالب االختبار في القاعة الدراسية (في الصف) و يجب أن يكون جهاز الحاسوب قـد تم شحـنه
بالكامل وسيشبك الطالب على شبكة إنترنت المدرسة من حـسابه الشخـصي

4-10:3011:15am
الحصة الرابعة

Mathematics
الرياضيات

Period Teacher
معلم/ة الحـصة 3

Students normal Classroom. All students must bring their devices fully charged.
سيؤدي الطالب االختبار في القاعة الدراسية (في الصف) و يجب أن يكون جهاز الحاسوب قـد تم شحـنه
بالكامل وسيشبك الطالب على شبكة إنترنت المدرسة من حـسابه الشخـصي

3- 9:3010:15am
الحصة الثالثة

Arabic
اللغة العربية
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Grade 9 Advanced
9A, 9C, 9K and 9J
الصف التاسع متقدم
All Grade 10
10A, 10B, 10C, 10D, 10E,
10F, 10I, 10J
الصف العاشر

