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Grade 9 Advanced & BEA الصف التاسع – المسار المتقدم ومسار اكاديمية االقتصاد وادارة االعمال
TERM 2

Week 3
OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECTالـمـادة

January 17- 21
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Math
الرياضيات

Math
الرياضيات

English
اللغة اإلنجليزية

We are learning to:

Ms. Alka
alka.butler@ese.gov.ae

•
•
•
•

Report information
Review unit 5
Submit personality boards in ALEF 48
Write an essay about your personality
using the PEEL method

Key vocabulary: project, present,
category, application, information, proud,
helpful, to compete, to look forward to
something, to take part in something, to
win a prize for something

Mr. Saleh 9C & 9K
saleh.fawwaz@ese.gov.ae

Mr. Ashraf 9A& 9J

•

102-103. Adding and Subtracting
Polynomials

•

104-105. Multiplying a Polynomial by
a Monomial

•

97-98. Systems of Inequalities

•

102-103. Adding and Subtracting
Polynomials

ashraf.sharafeldin@ese.gov.ae

•

104-105. Multiplying a Polynomial by
a Monomial
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Personality board to be
-

Complete all ALEF
lessons
Write summary notes
from each lesson
Write the key terms for
each lesson.

submitted in ALEF 48 deadline:

Tuesday 17/1/2022 (this is the
3rd extension due to low
submission)
Essay deadline: Friday
21/1/2022

Complete Alef lessons

Complete LMS Activities

Complete Alef lessons

Physics
الفيزياء

•
Mr. Bibin 9A
bibin.kuriakose@ese.gov.ae

Mr. Hasna 9C & 9K &9J
hasna.alsalmi@ese.gov.ae

•
•
•

To calculate vector magnitude at nonright angle.
To define vector component using
coordinate system
To calculate vector component.
To calculate the resultant of multiple
vectors.

Application of calculating vector magnitude
(right – non right angle)

Complete ALEF Lessons
(61, 62, 63, and 64)

Weekly quiz in LMS on Friday
the 21st

Alef

POP Quiz on LMS

Biology
األحياء

)المعلم سامر (بنـين
samir.barahmeh@ese.gov.ae

Arabic
اللغة العربية

Ms. Rashika
rashika.nowbotsing@ese.gov.ae

Arabic
اللغة العربية

Students should be able:

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

1. Describe Common Respiratory
Disorders (88)
2. Describe the Small and Large Intestine
and their role in digestion (72)
3. Identify and explain the role of
Essential Nutrients in Nutrition (73)
4. To explain the concept of ‘Calories’
and analyze information on food
labels (74)
)شعر (أغنية للحب للكلمات
استماع (هل ترى الحيوانات العالم
)كما نراه نحن؟
)محادثة (بر الوالدين

األفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ
.وخبر
. االستعارة

-

-

-
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Complete Alef Activities
(88, 72, 73, 74)

.حل الدروس في منصة ألف
. متابعة الواجبات عبر التيمز

.حل الدروس في منصة ألف
. متابعة الواجبات عبر التيمز
. التواصل الدائم مع المعلمة
)050-6708902(

Quiz in LMS
(Digestion & Excretion)
Thursday, 20 January

-

-

اختبارات التقويم الأول
. استماع. الفهم والاستيعابقصيدة الناس- ( وصية القرآن الكريم
(قصيدة- والزمان _لأبي الطيب المتنبي
) نازك الملائكة- أغنية حب للكلمات
. النصوص من حولنا-

العربيُ"

شكلـة
وإيجاد حلُ مناسبُ لهذه الم ُ
ُ

None

Activities on LMS

An Introduction to Graphics
Fusion 360 by Auto Desk

samir.ali@ese.gov.ae
المعلمة شيماء ()9C & 9K
Shayma.Habboush@ese.gov.ae

Computer Science
علوم الكومبيوتر

None

Activities on LMS

)Computer Aided Design (CAD
Fusion 360 by Auto Desk

المعلم سامر ()9A & 9J

اجتماعيات وتربية أخالقية

البطالـة في دولُ الوطنُ
ُ
تحليلُ مشكلـةُ "

تكملة دروس ألف

خليجنا عربي

المعلمة أمل

amal.almehri@ese.gov.ae

Social Studies + ME

مهمة أداء

Islamic

حل دروس ألف

التربية اإلسالمية

حفظ اآلية و الحديث

العدل في اإلسالم

المعلمة نوف

nouf.kazim@ese.gov.ae

درس الفن الصيني
الفنون البصرية Visual Art
المعلمة جـيهان  +المعـلمة فاتـن

إرفاق اللوحة الفنية للدرس السابق على
برنامج  LMSحتى يتم تقييم العمل
الفنية للطالب

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

ُ

الدرس األول ابتداع إيقاعات من خالل النقر على جسم
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المعلم سلمان (بنين)
Selmen.zenned@ese.gov.ae
المعلمة رحمه (بنين)

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

Music
موسيقى

ُ

آلة العـود ومكوناته ) ( 2

Drama
مسرح

الشخصية األساسية والثانوية في الدراما

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

Health & Physical
Education
التربية الرياضية

Mr. Wassim (Boys)

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

ATHLETICS:
Distance running

SELF LEARNING IN LMS

ATHLETICS
-HURDLESUnderstand the correct steps to jump over the
Hurdles

SELF LEARNING IN LMS

1. be able to know the names of
activities: 弹钢琴、打篮球、打网球、
踢足球、画画、跳舞
1. 2.Be able to use “会“ to express his
ability.

LMS -Lesson 1-Task 1

1. be able to know the names of
activities: 弹钢琴、打篮球、打网球、
踢足球、画画、跳舞
2. 2.Be able to use “会“ to express his
ability.

LMS -Lesson 1-Task 1

Unit 2: Business Ideas
1. Identify new business opportunities.
2. Evaluate business ideas and
opportunities using a SWOT analysis.

Complete practice exam
questions in LMS.

Research Task 1 & Checkpoint 1 –
4 questions in LMS.

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
ُ
ُ
ُ

املوضوع :تنفيذ برنامج الدعم األكاديمي للعام الدراس ي
2022-2021
ً
انطالقا من حرص مؤسسة اإلمارات للتعليم املدرس ي
على االهتمام بتحقيق األهداف التعليمية ورفع
املستوي األكاديمي للطلبة وتعويض الفاقد التعليمي،
ُينفذ قطاع العمليات الـمدرسية  - 2برنامج الدعم
األكاديمي في الـمواد األساسية لطلبة الحلقة الثانية
والحلقة الثالثة "من الصف الخامس وحتى الصف
الثاني عشر" خالل العام الدراس ي  .2022/2021مع
العلم أن دوام الطــلبة في البرنامج سيكون في الفترة
الـمسائية وفق آليات محددة ويستمرحتى نهاية
الفصل الدراس ي.
للراغبين في التسجيل في برنامج الدعم األكاديمي:
https://bit.ly/assp-t2-std
وتفضلوا بقبول فائق الشكروالتقدير،،
مدرسة ياس  -مشتركة
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