Yas School
Common Cycle
Academic Year:2021-2022

مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2022-2021 العام الدراسي

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 3

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECTالـمـادة

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

We are learning to:
• Use reported speech
• Use defining and non-defining relative clauses
• Write a description of my special place using
PEEL.
Key words: loft bed, cushion, rocking chair, ladder,
calendar, noticeboard, reading lamp, frame,
snowboard, storage basket, art galleries,
landscapes, portraits, self-portraits, style, support,
valuable

Math
الرياضيات

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

•
•

Math
الرياضيات

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

Week 2

•
•

April 25-29
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Complete:
-

Weekly summary notes
ALL ALEF lessons
Workbook pages
associated to the
lesson

172/173. Proving Lines Parallel: Identifying
Parallel
174/175. Perpendiculars and Distance:
Constructing Distance from a Point to a Line
176/177. Parallel and Perpendicular Lines

Solve ALEF Exit Ticket

172/173. Proving Lines Parallel: Identifying
Parallel
174/175. Perpendiculars and Distance:
Constructing Distance from a Point to a Line
176/177. Parallel and Perpendicular Lines

Solve ALEF Exit Ticket
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Assessment االمتحانات

Project 1: write a description
on my special place using PEEL.
Due Date: 29th April

Complete LMS Activities

•

Physics
الفيزياء

Mr. Bibin 9A

•

bibin.kuriakose@ese.gov.ae

•

Ms. HASNA
9C & 9K &9J

•

To make predictions about the changes in
kinetic energy of an object based on
considerations of the direction of the net force
on the object as the object moves.
Derive an expression for the rate at which a
force does work on an object and apply the
mathematical relations to calculate power.
Calculate changes in kinetic energy and
potential energy of a system using information
from representations of that system.
Work and energy application

Complete ALEF 110 and 111

Quiz on Wednesday on ALEF
lessons 108 and 109

Complete ALEF

LMS Activity

Hasna.alsalmi@ese.gov.ae

Biology

األحياء

Ms. Rashika
rashika.nowbotsing@ese.g
ov.ae

1) Exploring the process of MITOSIS and
CYTOKINESIS
2) Exploring Cell Cycle Regulation

Complete:

•

1- Posters
2- Alef 122, 123, 124
3- Alef 125, 126, 127

Arabic
اللغة العربية

: رواية عـساكر قـوس قـزح
) العاشر-التاسع- الثامن-السابع- السادس- (الفصل الخامس

تسليم التعـبـير
29-4-2022
.حل الدروس في منصة ألف
.قراءة الرواية في البيت

)المعلم سامر (بنـين
samir.barahmeh@ese.gov.
ae
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QUIZ: Show My
Learning (Alef 129)

-

رواية عـساكر قـوس قـزح :
(الفصل الخامس -السادس -السابع-الثامن -التاسع-العاشر )

تسليم التعـبـير
29-4-2022

االطالع على محتوى الدرس في LMS

إرهاصات عإصر النهضة

إرهاصات عإصر النهضة
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المعلمة شيماء ((9C & 9K
Shayma.Habboush@ese.go
v.ae

Computer Science
علوم الكومبيوتر

None

LMS Activities

Layers of abstraction
Troubleshooting strategies
Computer networks
Network security

المعلم سامر ((9A & 9J

samir.ali@ese.gov.ae

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

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

Visual Art
الفنون البصرية

None

Activities on LMS

Layers of abstraction
Troubleshooting strategies
Computer networks
Network security

اجتماعيات وتربية أخالقية

•
•

حل دروس ألف
حل األنشطة عبر LMS

الدرس األول  :إدارة الموارد و األنشطة األقتصادية في الوطن العربي

Social Studies + ME

المعلمة أمل

amal.almehri@ese.gov.a
e

التربية
اإلسالمية

درس  :ال ضرر و ال ضرار

المعلمة نوف

nouf.kazim@ese.gov.ae

Islamic

حفظ اآليات من سورة الواقعة ( -57
)74

االنتهاء من دروس ألف

المعلمة شيخة (بنات)
shaikha.alzeyoudi@moe.g
ov.ae

Arabic
اللغة العربية

-

حل الدروس في منصة ألف.
قراءة الرواية في البيت.

Drama
مسرح

)المعلم محمود صابر (بنين

مراجعة ما تم إنجازه بالتيرم السابق

mahmoud.hmohamed@ese.go
v.ae

)المعلمة فاطمة (بنات

مراجعة ما تم إنجازه بالتيرم السابق

fatma.abdelaziz@ese.gov.ae

Music
موسيقى

)المعلم سلمان (بنين

الفرق الموسيقية أنواعها و مكوناتها

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

 الموسيقى و الروحانيات-الموسيقى في المجتمع

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

Health &
Physical
Education
التربية الرياضية

Mr. Wassim (Boys)

Healthy food

wassim.khouaja@ese.gov.ae

SELF-LEARNING IN LMS

New sports unit:

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

Getting to know a new sport and being able
to apply its skills
•

Mr. Yi Zeng (Boys)

Mandarin
البرنامج الصيني

Yi.Zeng@ese.gov.ae

•
•

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

Business & Economics
Academy
مــســـار أكــاديميـــة إدارة أعـمـال واالقتصـاد
(9J & 9K)
Ms. Candice

candice.ford@ese.gov.ae

•
•

SELF LEARNING IN LMS

Words: 楼(building) 层（floor) 高（high) 最（
most)
Grammar: 虽然...但是...(Although)
Sentence: 东方明珠虽然不是最高的，但是非常
有名。

LMS-LESSON4-TASK1

Words: 楼(building) 层（floor) 高（high) 最（
most)
Grammar: 虽然...但是...(Although)
Sentence: 东方明珠虽然不是最高的，但是非常
有名。

LMS-LESSON4-TASK1

UNIT 1
•
•
•

1.3 Market Segmentation
1.4 Competition
Work on Skill-Up Start Project
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Self-Learning on LMS
Complete Activities 1.1 and 1.2

Present your Business Idea.

مواعـيد الفحوصات الدوريـ ــة التي يج ــب إج ــراؤها للط ــلب ــة خ ـ ــالل الفصل الثالث من العام الدراس ي  2022-2021م
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إبريل April
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مايـو May
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يونيـو June

 96ساعـة

يجـب إجـراء الـفحـص والحـصـول عـلى نتيجـة سـلـبيـة ال تتجــاوز مـدة  96ساعـة في بـداية الـفـصـل الدراسي قـبـل الدخـول إلى المبنى المدرسي.

كل شـهـر

يجـب إجـراء الفحـص الـدوري شـهـريًا (الفحـص المخـبري الـ )PCRللـطـلبة من فـئة ما دون  16عامـًا( .و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة الشهــر).

كل أســـبـوعـين

يجـب إجـراء الفحـص الـدوري كل أسـبـوعـين (الفحـص المخـبري الـ )PCRللـطـلبة من فـئة  16عامـًا فـما فـوق( .و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة األسـبـوعـين).
الـتـطـعـيم إلـزامي للطـلبة الـذين يبلـغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للـطـلـبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويـوصى 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 بمدرسة ياس:
الـمكان :مركز الفحص بمدرسة األصايل
ً
ً
مساء
صباحا وحتى التاسعة
األوقات :يومي السبت واألحــد من التاسعة
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السادة أولياء األمور الكرام  ..أبناؤنا األعزاء  ..تحية طيبة وبعد ،،
وفق التوجيهات الواردة إلينا من قبل املؤسسة نحتاج لـمعرفة عدد الطلبة الذين يمارسون هوايات متنوعة وأنشطة خارجية الصفية خالل فترة إجازات نهاية األسابيع  ،علما بأننا سنستمر في
الحصر شهريا خالل الفترة القادمة ؛ لذا نرجو مشاركتكم الكريمة في االستبيان التالي حول استثمار الطلبة أجازات نهاية األسبوع في ممارسة األنشطة الـمتنوعة:

https://forms.office.com/r/NMZNkBUS1z
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
مدرسة ياس – مشتركة
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