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

Parents Weekly Newsletter
Grade 9 General Stream الصف التاسع – المسار العام
TERM 1

Week 12
OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECT الـمـادة

November 14th – 18th
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Math
الرياضيات

English
اللغة اإلنجليزية

We are learning to:
-

Use phrasal verbs
Describe with compound adjectives
Make predictions
Use comparative adjectives

-

Key vocabulary: face recognition,
development, edible, congestion,
sensors, time travel, feature, happen,
environment, recycling, become, time
machine, face recognition,
development, edible, congestion,
sensors, time travel, feature, happen,
environment, recycling, become, time
machine, pioneer, life changing,
network, sketch, launch, biography

Ms. Alka

alka.butler@ese.gov.ae

Mr. Saleh (9B)

saleh.fawwaz@ese.gov.ae

-

Alef review part 1
Alef review part 2

Term 1 Assessments that have
been completed:
-

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

Alef chick point
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Assessment االمتحانات

1. Listening Skills Check –in
class
2. Reading Journal –on MS
Forms
3. Reading Skills check – on
Swift Assess
4. Writing Skills Check – on
Swift Assess For absent students
who need access to the
assessments speak to the teacher
for the links.

Review Past Papers

Math
الرياضيات

Mr. Hares (9D)
hares.nouristani@ese.gov.ae

Lesson 1: Solving Inequalities by Addition and
Subtraction
Lesson 2: Solving Inequalities by Multiplication
and Division
Lesson 3: Solving Multi Step Inequalities

COMPLETE ALL ALEF LESSONS
COMPLETE POWERPOINTS:

Science
العـلوم

REVISION:
Ms. Janie (9D)
janie.ross@ese.gov.ae

-

Unit 2: Data Analysis
Unit 3: Matter - Properties and
Changes
Unit 4: Structure of the atom

Unit 2: Data Analysis
Unit 3: Matter - Properties
and Changes
Unit 4: Structure of the atom
COMPLETE ALL ALEF LESSONS
COMPLETE POWERPOINTS:

Science
العـلوم

REVISION:
Ms. Abiola (9B)
janie.ross@moe.gov.ae

•
•
•

Unit 2: Data Analysis
Unit 3: Matter - Properties and
Changes
Unit 4: Structure of the atom

Unit 2: Data Analysis
Unit 3: Matter - Properties
and Changes
Unit 4: Structure of the atom

: مراجعة شاملة في النحـو والبالغة
)المعلم سامر (بنـين

Arabic
اللغة العربية

samir.barahmeh@ese.gov.
ae

. اسم الفاعـل
. اسم المفعـول
. التشبيه
. الميزان الصرفي

-

: مراجعة شاملة في النحـو والبالغة
)المعلمة شيخة (بنات
shaikha.alzeyoudi@moe.gov.
ae

COMPLETE ALEF/REVIEW
LESSONS

Solve ALEF Exit Ticket

. اسم الفاعـل
. اسم المفعـول
. التشـبيه
. الميزان الصـرفي

-
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.حل الدروس في منصة ألف

-

. متابعة الواجبات عبر التيمز

-

.حل الدروس في منصة ألف

-

.  متابعة الواجبات عبر التيمز. الخط العربي. التواصل الدائم مع المعلمة
)050-6708902(

REVISION TEST
UNIT 2,3,4
WEDNESDAY 17 NOVEMBER

REVISION TEST
UNIT 2,3,4
WEDNESDAY 17 NOVEMBER

اختبارات يومية في المادة
: الساعات المكتبية
2:30-12 الأحد الساعة
10:15-8 الثلاثاء الساعة

االنتهاء من دروس ألف
و تسليم مهمة األداء

الدراسات
االجتماعية

المعلمة أمل
amal.almehri@ese.gov.ae

مراجعة مهارات مادة الدراسات االجتماعية

حـل دروس ألف
LMS حل أنشطة

Moral
Edu
التربية
األخالقية

Islamic

مراجعة الوحـدة األولى

المعلمة أمل
amal.almehri@ese.gov.ae

إدراك قيمة المال

)9B( المعلم سامر
samir.ali@ese.gov.ae

Checkpoint 3 + Revision

None

LMS Activities

Revision

Activities on LMS

Complete the Activities
on LMS

Shoot a Ball

Complete the Homework
on the LMS

علوم الكومبيوتر

Computer
Science

Social
Studies

التربية
اإلسالمية

المعلمة نوف

nouf.kazim@ese.gov.ae

)9D( المعلمة شيماء
Shayma.Habboush@ese.gov.ae

Visual Art الفنون البصرية
 المعـلمة فاتـن+ المعلمة جـيهان

إدراك بـصـري

Drama
مسرح

gehan.elhawy@ese.gov.ae
faten.koussa@ese.gov.ae

تمارين التنشيط الذهني والبدني
الكوميديا ومفهومها

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

Mandarin
البرنامج الصيني

درس السماعي

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

مراجعة عامة

Mr. Wassim (Boys)

Football: Shooting

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

التربية الصحية
والرياضية

Physical &
Health
Education

Music
موسيقى

)المعلم سلمان (بنين

•
•

wassim.khouaja@ese.gov.ae

Ms. Sabiha (Girls)

Basketball

sabiha.alkerwi@ese.gov.ae

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

•

Lesson1~lesson7 Revision

Chinese speaking task

Chinese term1 pop quiz

Ms. Li Shuai (Girls)

•

Lesson1~lesson7 revision

Chinese speaking task

Chinese term1 pop quiz

Shuai.Li@ese.gov.ae
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Business
إدارة األعمال

Mr. Brian
Brian.Shaughnessy@ese.gov.ae

Revision- Unit 2 and 3
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LMS activities
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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  12نوفمبر والسبت  13نوفمبر) 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  12نوفمبر والسبت  13نوفمبر) 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  12نوفمبر والسبت  13نوفمبر) 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 14نوفمبر إلى  18نوفمبر   2021في جميع الـمراحـل الدراسية باستثناء صفوف الروضة والحلقة األولى
والصف  5و 6و ،10حيث أن طلبة الروضة والحلقة األولى والصف  5و 6و 10سيدوامون واقعيا وبصورة يومية في الـمدرسة 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
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سبتمبر September
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أكتوبر October
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نوفمبر November

30

29

28

27

26
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3
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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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السادة الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
ً
انطـ ـالقا من حرص وزارة التربية والتعليم على دعم وبناء مهارات الطلبة ومعرفتهم بطرق مبتكرة ،فإنه يسرنا إعالمكم بأن وزارة التربية والتعليم ستقوم بتنفيذ أربع مسابقات وطنية لطـالب
الـمدارس الحكومية التابعة لـمؤسسة اإلمارات للتعليم املدرس ي من  21/10/31إلى  21/11/20كاآلتي:
 األسبوع األول31/10/2021 – 6/11/2021: األسبوع الثاني7/11/2021 – 13/11/2021 : األسبوع الثالث14/11/2021 – 20/11/2021 :كما تم تصميم املسابقات لتعزيز مشاركة الطالب في منصات التعلم الرقمية مع بناء مهارات التعلم املستقل وإعداد الطالب للتقييم نهاية الفصل الدراس ي األول.
سيتم تنفيذ املسابقات عبر املنصات اآلتية:
الفئة املستهدفة
الصفوف 2-6
الصفوف 1-6
الصفوف 7-12
مسار النخبة :الصفوف 7-11
املسار املتقدم :الصفوف 7-11
املسار العام :الصفوف 7-12
مسار النخبة :الصفوف 7-12

املسار املتقدم:
الصفوف 10و12

املنصة
نهلة وناهل
ماتيفيك
أليكس الرياضات

تم تخصيص جوائز في األسبوع األول والثاني ألفضل الطالب من كل صف بناء على أدائهم ،باإلضافة إلى
جوائز للفائزين بشكل عام في نهاية األسبوع الثالث ،والتي تشمل  10أجهزة آيباد.
للتعرف على خطوات التسجيل يرجى االطالع على الروابط الخاصة بكل مسابقة أدناه:
نهلة وناهل
https://www.instagram.com/p/CVsjFV6Pc6z/?utm_medium=copy_link
ماتيفيك
https://www.instagram.com/p/CVsYvIGPvzC/?utm_medium=copy_link

أليكس الكيمياء

أليكس الرياضات
https://www.instagram.com/p/CVs0WwDPC4B/?utm_medium=copy_link
أليكس الكيمياء
https://www.instagram.com/p/CVsw0CHPN8C/?utm_medium=copy_link

للتواصل واالستفسارات:
األستاذ  /شجاع منير – أخصائي مناهج – البريد االلكتروني:
Shujahat.Munir@moe.gov.ae
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