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
Grade 9 General Stream الصف التاسع – المسار العام
TERM 2

Week 8

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECT الـمـادة

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

English
اللغة اإلنجليزية

We are learning to:
• Plan and create a useful product
• Describe my product design.
• Use the simple passive form

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

Key vocabulary:
cone, cube, prism, triangle,
hemisphere, pyramid, hexagon,
cylinder, sphere, octagon, pentagon,
unusual, classic, attractive, popular,
expensive, comfortable, practical,
simple, beautiful, skyscraper, ruler,
designed, artificial, spherical,
expensive

Math
الرياضيات

•

Mr. Saleh (9B)
saleh.fawwaz@ese.gov.ae

February 21-25

•
•
•

-

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

Assessment االمتحانات

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

Math
الرياضيات

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

Chapter 8
• Lesson 3 Rational Exponents
• Lesson 4 Scientific Notation
• Lesson 5 Simplifying Radical
Expression

HOT PROBLEMS

ALEF CMU1 AND EXIT TICKET

Science
العـلوم

Students will be able to:
Ms. Rashika (9D)
rashika.nowbotsing@ese.g
ov.ae

1. State the law of Energy
Conservation
2. Explain Energy Transformations
3. Describe the relationship
between power and energy

Complete the Alef Lessons
Assigned #134, 135, 136

•

Show My Learning 3

Complete the Alef Lessons
assigned #134, 135, 136

•

Show My Learning 3

Science
العـلوم

Students will be able to:
Ms. Abiola (9B)

janie.ross@moe.gov.ae

1. State the law of Energy
Conservation
2. Explain Energy Transformations
3. Describe the relationship
between power and energy

اختبارات يومية لقياس مدى استيعاب الطالب
.للمادة المدروسة

Arabic
اللغة العربية

الفكاهة وصناعة الضحك
الممنوع من الصرف
)المعلم سامر (بنـين

samir.barahmeh@ese.go
v.ae

.حل الدروس في منصة ألف
. متابعة الواجبات عبر التيمز
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-

اختبارات يومية لقياس مدى استيعاب الطالب
للمادة المدروسة.
الفكاهة وصناعة الضحك
الممنوع من الصرف

الدراسات
االجتماعية
والتربية
األخالقية

None

LMS Activities

Project: Create Speaker Housing

المعلمة شيماء ()9D

قم برسم واحدة من األواني الفخارية من الحـضارة
اإلسالمية بها مالمح التأثر بالفن الصيني
موضحا ما تثيره من دالالت ومعان لدى المشاهد
و تسليم اللوحة على  LMSللتقييم

درس تباين و تعدد

تمرين عملى  -تباين وتعـدد
تقوم الطالبة بإنتاج عمل فني يعتمد على التباين
ومن ثم تحميله مقرر LMS

فـن للمجتمع

المعـلمة فاتـن (بنين)
faten.koussa@ese.gov.ae

المعلمة جيهان (بنات)
gehan.elhawy@ese.gov.ae

Visual Art
الفنون البصرية

Page 3 of 5

Shayma.Habboush@ese.gov.ae

علوم الكومبيوتر

None

Activities on LMS

Project: Final Tuning for the Speaker
Housing

المعلم سامر ()9B
samir.ali@ese.gov.ae

-

Computer Science

هـويتي مسؤوليتي

المعلمة أمل
amal.almehri@ese.gov.ae

حل الدروس في منصة ألف.

التربية
اإلسالمية

االنتهاء من حل دروس ألف

Social
Studies + ME

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

الواقعة الجزء الثاني
تبشير و تحذير

المعلمة نوف
nouf.kazim@ese.gov.ae

Islamic

آخر موعـد لتسميع اآليات من سورة الحجـرات
أو الواقعة

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

Arabic
اللغة العربية

-

المعلمة شيخة (بنات)
shaikha.alzeyoudi@moe.go
v.ae

Drama
مسرح

)المعلم محمود صابر (بنين

تطـوير النص المسرحي باالرتجال

mahmoud.hmohamed@ese.gov.a
e

اإليقاع البحري والفنون الشعـبية البحـرية في دولة
اإلمارات العـربية المتحـدة

Mr. Wassim (Boys)

ATHLETICS: Relay

SELF-LEARNING IN LMS

Volleyball Introduction - Dig

SELF-LEARNING IN LMS

التربية الصحية
والرياضية

wassim.khouaja@ese.gov.ae

Ms. Sabiha (Girls)

sabiha.alkerwi@ese.gov.ae

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

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

Shuai.Li@ese.gov.ae

Business
إدارة األعمال

الغـناء العـربي

)المعلمة رحمة (بنات

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

Mandarin
البرنامج الصيني

Physical &
Health
Education

Music
موسيقى

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

Unit 3: Location Decisions
Mr. Candice
candice.ford@ese.gov.ae

•

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

Factors Influencing location
decisions
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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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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

Page 5 of 5

