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 9
OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECTالـمـادة

February 28- March 4
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Math
الرياضيات

Math
الرياضيات

English
اللغة اإلنجليزية

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

Review unit
Practice Writing skills
Read for pleasure and
understanding

-

Key vocabulary:
shopper, fashion, buy, decision, list,
spend, visit, handbag, quad bike, rug,
sunglasses, 3D printer, face-recognition,
robot, drone.

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

Mr. Ashraf 9A& 9J

•
•
•
•
•
•

ashraf.sharafeldin@ese.gov.ae

•
•

143/144. Square Root Functions
145/146. Simplifying Radical
Expressions
147/148. Operations with Radical
149/150. Radical Equations
143/144. Square Root Functions
145/146. Simplifying Radical
Expressions
147/148. Operations with Radica...
149/150. Radical Equations: Sol...
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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.

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

Complete Alef lessons

Complete alef and LMS Activities

Quiz3-T2
On LMS

And Quizes

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

•

Review Alef 55 to 59

•

combine Newton’s law of universal
gravitation with Kepler’s third law
describe Newton's law of universal
gravitation.
explain how the universal
gravitational constant is measured.
derive the equations for a satellite’s
speed and period.
derive the equation for free fall
acceleration.
compare inertial and gravitational
mass.
compare inertial and gravitational
mass.
describe Einstein's theory of
relativity.

•

Physics
الفيزياء

•
•
Ms. Asma 9C & 9K &9J
muradasma@yahoo.com

•
•
•
•

Biology
األحياء

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

Human Development and Growth

Arabic
اللغة العربية

. العـدد تذكيره وتأنيثه
)كيف تخـطط لمستقبلك (استماع

Arabic
اللغة العربية

Main exam
on Wednesday the 23rd

Complete Alef activities

EXIT TICKET

Alef Lessons 111, 112, 113

Alef Revision Activity- Part 1 & 2
LMS: “5-for-5" Revision Practice

•
•

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

. العـدد تذكيره وتأنيثه
)كيف تخـطط لمستقبلك (استماع

Complete ALEF lessons 55 to 79

.حل الدروس في منصة ألف
.متابعة الواجبات عبر التيمز

-

. اختبارات تجريبية
. تدريبات نحوية يوميا

-

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

-

. اختبارات تجريبية
. تدريبات نحوية يوميا

-

•
•

)المعلمة شيخة (بنات
shaikha.alzeyoudi@moe.gov.ae
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االنتهاء من دروس ألف

حل دروس ألف

يرجى االنتهاء من إتمام المهام المطلوبة في
الدروس السابقة للتقييم

فـن للمجتمع

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

فـن للمجتمع

المعلم سامر ((9A & 9J

Computer
Science
علوم الكومبيوتر

None

LMS Activities

Evaluation of the final project

amal.almehri@ese.gov.ae

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

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

Visual Art
الفنون البصرية

None

Activities on LMS

Evaluation of the final project

اجتماعيات
وتربية
أخالقية

االختبار التجريبي لمادة الدراسات االجتماعية

المعلمة أمل

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

إيقاع السماعي الثقيل

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

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

Music
موسيقى

مراجعة عامة

Drama
مسرح

النص الواقعي

Social
Studies +
ME

طموح زايد
( ثمانية أيام في الفضاء )

المعلمة نوف

nouf.kazim@ese.gov.ae

Islamic

ال لالنتحار

التربية اإلسالمية

اختبار التقويم الثاني في الدروس
التالية:
 -1االمام مسلم
 -2األمن و األمان
 -3الواقعه ج1
 -4الواقعه ج2
 -5تبشير و تحذير

المعلمة رحمه (بنات)

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

)Mr. Wassim (Boys

SELF-LEARNING IN LMS

Volleyball

)Ms. Sabiha (Girls
sabiha.alkerwi@ese.gov.ae
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& Health
Physical
Education
التربية الرياضية

SELF-LEARNING IN LMS

Volleyball

wassim.khouaja@ese.gov.ae

Pop quiz and speaking exam
during the Chinese lesson

Revision for the pop quiz
and speaking exam

We will do Checkpoint 3 this
week. Kindly review Units 3.
The materials can be found in
the Business Folder on Teams.

Yi.Zeng@ese.gov.ae

)Ms. Li Shuai (Girls
Shuai.Li@ese.gov.ae

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

Unit 3:

Kindly complete
activities 3.3, on LMS.

Mandarin
البرنامج الصيني

Pop quiz and speaking exam
during the Chinese lesson

Revision for the pop quiz
and speaking exam

)Mr. Yi Zeng (Boys

1. Advantages and disadvantages of
an online business.
2. Review Unit 3

Ms. Candice

candice.ford@ese.gov.ae

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
ً
صباحا وحتى التاسعة ً
مساء
األوقات :يوم السبت من التاسعة
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من  18إلى  22إبريل .2022
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