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 2

Week 8

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECTالـمـادة

February 21-25
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

English
اللغة اإلنجليزية

We are learning to:
•
•
•
•
•
Ms. Alka
alka.butler@ese.gov.ae

Key vocabulary:
bakery, dairy products, frozen foods,
health and beauty, home baking,
household and cleaning, stationery,
tinned foods, deal,
ready meals, products, layout, section,
checkout, aisle, entrance,
buffet, menu, typical, help yourself

Math
الرياضيات

•

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

Plan a budget for a shopping trip
Use prepositions
Ask for assistance
Plan a yard sale
ALEF 66-70

•
•
•

136/137. Geometric Sequence as
Exponential Functions
138/139. Recursive Formulas
143/144. Square Root Functions
145/146. Simplifying Radical
Expressions
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-

Complete all ALEF lessons
Read books on MyOn in
LMS.
Write summary notes
from each lesson
Write the key terms for
each lesson.

Complete Alef lessons

Ensure all projects are uploaded
in MS Teams- Files – Term 2.

Math
الرياضيات

•
Mr. Ashraf 9A& 9J
ashraf.sharafeldin@ese.gov.ae

•
•
•

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

•

Physics
الفيزياء

•

136/137. Geometric Sequence as
Exponential Functions
138/139. Recursive Formulas
143/144. Square Root Functions
145/146. Simplifying Radical
Expressions

Complete LMS Quizes

Complete ALEF lessons

Quiz on LMS

Complete Alef activities

Exit ticket

Define circular motion and
calculate its speed.
Define centripetal force and
calculate average velocity during
circular motion.
To relate centripetal force to
centripetal acceleration.
To calculate centripetal
acceleration from velocity.

•

To describe the difference btw the
earth centered model and the suncentered model.

•

To explain Kepler's 1-2-3 laws of
planetary motion.

Ms. Asma 9C & 9K &9J

Complete alef and LMS Activities

Biology
األحياء

muradasma@yahoo.com

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

•

To combine newtons law universal
gravitation with Kepler's third law.

•

To explain how the universal
gravitational constant is measured.

1. The structure of the reproductive
systems
2. Puberty
3. Human Growth & Development
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•
•

Complete Alef Lessons 108,
109, 110, 111

•

To Complete all
Assessment Activities in
LMS
To Complete Review
Activity

اخـتبارات يومية لقياس مدى استيعاب الطالب
للمادة المدروسه .
-

حل الدروس في منصة ألف.
متابعة الواجبات عبر التيمز.

الفكاهة وصناعة الضحـك
الممنوع من الصرف
Arabic
اللغة العربية

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

اخـتبارات يومية لقياس مدى استيعاب الطالب
للمادة المدروسه .

االنتهاء من دروس ألف

حل دروس ألف
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amal.almehri@ese.gov.ae

اجتماعيات وأخالقية

هويتي مسؤوليتي

المعلمة أمل

التربية
اإلسالمية

الواقعة الجزء الثاني
تبشير و تحذير

المعلمة نوف

nouf.kazim@ese.gov.ae

Social Studies
+ ME

اختبار التقويم الثاني في زمن الحصة
درس خليجنا عربي  +التاريخ فكر يتحدث

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

Islamic

اخر موعد لتسميع اآليات من سورة
الحجرات أو الواقعة

حل الدروس في منصة ألف.
متابعة الواجـبات عـبر التيمز.
التواصل الدائم مع المعـلمة.
()050-6708902

Arabic
اللغة العربية

-

الفكاهة وصناعة الضحـك
الممنوع من الصرف

االطـالع على محـتـوى الدرس في LMS

قـم برسم واحـدة من األواني الفخارية من
الحأضارة اإلسالمية بها مالمح التأثر بالفـن
الصيني موضحا ما تثيره من دالالت ومعان
لدى المشاهـد و تسليم اللوحة
عـلى  LMSللتقييم

درس تباين و تـعـدد

تمرين عـملى  -تباين وتعـدد
تـقـوم الطالبة بإنتاج عـمل فـني يعـتمد على
التباين ومن ثم تحـميله مقـرر LMS

فـن للمجـتمع

الغـناء العـربي

SELF-LEARNING IN LMS

Volleyball Introduction - Dig
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المعلمة جيهان (بنات)
gehan.elhawy@ese.gov.ae

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

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

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

)Mr. Wassim (Boys

& Health
Physical
Education
التربية الرياضية

SELF-LEARNING IN LMS

ATHLETICS: Relay

faten.koussa@ese.gov.ae

Music
موسيقى

اإليقاع البحري والفنون الشعـبية البحـرية في دولة
اإلمارات العـربية المتحـدة

المعـلمة فاتـن (بنين)

Drama
مسرح

تـطـوير النص المسرحي باالرتجال

المعلمة شيماء ((9C & 9K

Shayma.Habboush@ese.gov.ae

Computer
Science
علوم الكومبيوتر

None

LMS Activities

Project: Create Speaker Housing

samir.ali@ese.gov.ae

Visual Art
الفنون البصرية

None

Activities on LMS

Project: Final Tuning
for the Speaker Housing

المعلم سامر ((9A & 9J

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

Mr. Yi Zeng (Boys)

1. Be able to use the words in
the sentence. 困 sleepy,
晚 late, 容易 easy,难
difficult,帮 help
2. Be able to use the emotion
words to make a
sentence.”Nervous 紧张,
Worry 担心,scared 害怕..

LMS-LESSON3 TASK1

Speaking exam during the class

Ms. Li Shuai (Girls)

1. Be able to use the words in
the sentence. 困 sleepy,
晚 late, 容易 easy,难
difficult,帮 help
2. Be able to use the emotion
words to make a
sentence.”Nervous 紧张,
Worry 担心,scared 害怕..

Lms-lesson3 task1

Speaking exam during the class

Kindly complete activities 3.1 &
3.2 on LMS.

Those students who have not
completed Checkpoint 2, please
make sure to do so.

Mandarin
البرنامج الصيني

Yi.Zeng@ese.gov.ae

Shuai.Li@ese.gov.ae

Business & Economics Academy
مــســـــار أكــاديميـــــة إدارة أعـمــال واالقتصــــاد
(9J & 9K)
Ms. Candice

Unit 3: Location Decisions

1. Online businesses

candice.ford@ese.gov.ae
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مواعـيد الفحوصات الدورية التي يجب إجراؤها ط ـلبة الصفوف من الخامس وحتى العاشر خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي  2022-2021م
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فبرايرFeb
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مارسMarch

يجـب إجـراء فحـص مسحة األنـف والحـصـول عـلى نتيجـة سـلـبيـة ال تتجــاوز مـدة  96ساعـة في بـداية الـفـصـل الدراسي قـبـل الدخـول إلى المبنى المدرسي.
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة المطـعـمين فـوق  12سنة  +الـطـلبة دون سن  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة  14يـوم).
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة غـير المطـعـمين فـوق  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة  7أيام).
الـتـطـعـيم إلـزامي للطـلبة الـذين يبلـغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للـطـلـبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويوصى به).
•
•

يجـب تسليم نسخـة مطـبوعـة من تـقـرير نتيجة الفحـص السلبية المستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.
يجـب تسليم نسخـة مطبوعـة من تـقـرير التـطـعـيم المستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.

و فيما يأتي مواعيد وموقع الفحص الـمعتمد للطلبة وألعضاء الكادر التعليمي من مدرسة ياس:
الـمكان :مركز الفحص بمدرسة األصايل
األوقات:
ظهرا وحتى العاشرة ً
 يوم الجمعة من الثالثة ًمساء
ً
صباحا وحتى العاشرة ً
مساء
 -يومي السبت واألحد من العاشرة
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