Yas School
Common Cycle
Academic Year:2022-2023

مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2023-2022 العام الدراسي

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 1

English
اللغة اإلنجليزية

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
From: 11:30 am :من
To: 12:30 pm :إلى

Math
الرياضيات

Mr. Ebrahim Elsayed
(9B, 9D)
ebraheem.hegazy@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
11:30
am
From:
:من
To: 12:30 pm :إلى

September 26-30

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECT الـمـادة

Ms. Alka (9B, 9D)
alka.butler@ese.gov.ae

Week 5

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

We are learning to:

Complete:

•

-

•
•

•
•

Take notes about the food
chain
Use discussion phrases to
discuss a text
Write an informative text

M4L1 – Graphing Linear
Functions
M4L2 – Rate of Change and
Slope
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-

Weekly summary notes
ALL ALEF lessons
Workbook pages associated
to the lesson
MyOn Reading in LMS

Complete all ALEF exit tickets

Assessment االمتحانات
Spelling Test
29/30 September 2022.
Spelling List:
chain, consumer, herbivore, prey,
pyramid, carnivore, herbivore,
leadership, hereditary,
community.

Physics will be introduced to the
students next week.

تسميع القصيدة الشعرية
 10درجات

حل منصة ألف
( تحضير تعـبـير كتابي عن الغضب )

الساعة المكتبية Office Hour
اليومDay: Thursday :
منFrom: 12:30 pm :
إلىTo: 01:00 pm :

Science
العـلوم

There will be a diagnostic exam
given to the students.

Complete ALL Alef Exit Tickets and all
Check Understanding that are not
completed in class

1. Matter in Motion
2. Matter and Thermal Energy:
Introducing Kinetic Theory and
Thermal Energy
3. To describe the energy of
particles in different states of
matter.

)Ms. Amani (9B, 9D
amani.atyyat@ese.gov.ae

المعلمة وفاء 9B, 9D

مقررات الاختبار:
مع هللا ورسوله وولي الأمر -السبع
الموبقات  -الغفور العدل

المعلمة عائشة العلوي9B, 9D
ayesha.alalawi@ese.gov.ae

•
•

التناصح في اإلسالم
الزكاة في اإلسالم

الساعة المكتبية Office Hour
Friday
Day:
اليوم:
منFrom: 11:30 am :
إلىTo: 12:30 pm :

Islamic
التربية اإلسالمية

تسميع سورة الحجرات 10-1
تسميع حديث السـبع الموبقات

اختبار التربية الإسلامية
) 27-9-2022 ) 9A – 9D
) 28-9-2022 ) 9B

•
•

الميزان الصرفي .
اسم الفاعـل

الساعة المكتبية Office Hour
االثنـــين
Day:
اليوم:
10:00
am
From:
من:
إلىTo: 11:00 pm :

Arabic
اللغة العربية

Wafa.Hasan@ese.gov.ae

تلخيص كتاب رؤيتي من ص45-40

حل الدرس في منصة ألف

شراكة إماراتية سعودية
يستنتج الطالب أهمية الوحدة بين الدولتين
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الساعة المكتبية Office Hour
الخميس
Day:
اليوم:
09:00
am
From:
من:
إلىTo: 09:30 pm :

الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

gihan.hafez@ese.gov.ae

Social Studies + ME

المعلمة جيهان حافظ 9B, 9D

Computer Science
علوم الكومبيوتر
Visual Art
الفنون البصرية

9B, 9D المعلمة مجد
majd.alashouri@ese.gov.ae

•

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
From: 11:30 am :من
To: 12:30 pm :إلى
)المعـلمة فاتـن (بنين
)المعلمة جيهان (بنات

إدراك بصري

gehan.elhawy@ese.gov.ae

Music
موسيقى

)المعلم سلمان (بنين
)المعلمة رحمه (بنات

مقام البياتي

Physical & Health Education
التربية الصحية والرياضية

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

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

Mandarin
البرنامج الصيني

Mr. Yi Zeng (Boys)

LMS  االطالع على حائط األنشطة-L1

الكورد الثالثى

Selmen.zenned@ese.gov.ae

Mr. Wassim (Boys)

قـراءة الدرس
LMS في بوابة التعـلم الذكي

الدرس الثورة الصناعية و الفن

faten.koussa@ese.gov.ae

wassim.khouaja@ese.gov.ae

Explain the benefits and
drawback of using specific
control structure for program
implementation, readability
and performance.

Football
understand and demonstrate offensive
tactics in football and effectively use
heading the ball to be offensive.

Offensive tactics

Football
understand and demonstrate offensive
tactics in football and effectively use
heading the ball to be offensive.

Offensive tactics

Yi.Zeng@ese.gov.ae

•

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
From: 11:30 am :من
To: 12:30 pm :إلى

•
•

Be able to know the words
related the cloth
Be able to describe the cloth
Celebrate the Chinese National
Day
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Worksheet1

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

•

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
From: 11:30 am :من
To: 12:30 pm :إلى

•
•

Be able to know the words
related the cloth
Be able to describe the cloth
Celebrate the Chinese National
Day

Worksheet1

Business
إدارة األعمال

Business Teacher
Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
From: 11:30 am :من
To: 12:30 pm :إلى

UNIT 1
Explain different business
structures and how they affect the
running of a business.

Complete the LMS Activities

Will be celebrated on Sep 30th
ســيتم االحـ ـت ـفـ ــاء بالمناسب ــة
2022  سبتمبر30 في
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Checkpoint 1 based on unit 1

مدرس ـ ـ ـ ـ ـ ــة يـ ـ ــاس
مشــتركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
أبوظ ــبي

السادة أولياء األمور الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
انطـ ـ ـ ــالقا من حرص مؤسسة اإلمارات للتعليم الـمدرس ي على االهتمام بتحقيق األهداف التعليمية و رفع الـمستوي األكاديمي
للطلبة و تعويض الفاقد التعليمي خالل العام الدراس ي  ، 2023/2022يسر قطاع العمليات الـمدرسية ( ) 2تنفيذ برنامج
الدعم األكاديمي في الـمواد األساسية لط ـلـبة الحلقة الثانية والحلقة الثالثة (للطلبة من الصف الخامس وحتى الصف الثاني
عشر) باإلضافة إلى الصفين (الثالث والرابع من الحلقة األولى) مع العلم أن دوام الطلبة في البرنامج سيكون حضوريـا في الفترة
الـمسائية وفق آليات محددة  ،وسيستمر حتى نهاية العام األكاديمي  ،وذلك بواقع ( )12جلسة تعليمية خالل ستة أسابيع
دراسية لكل فصل دراس ي  ،والرسوم الـمستحقة على الـمواد الدراسية ستكون هي على النحو التالي:
الحلقة الثالثة (الصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر):
-

الصفين التاسع والعاشر :مادة واحدة من مواد العلوم مجانية (كيمياء – فيزياء – أحياء) بشرط اختيار الطالب
مادة مدفوعة من مواد (الرياضيات – اللغة العربية – اللغة اإلنجليزية).

-

الصفين  11و :12مادة الرياضيات مجانية بشرط اختيار الطالب مادة مدفوعة من مواد (كيميا – فيزياء – أحياء
– لغة إنجليزية – لغة عربية).

الحلقة الثانيـ ـة (الصفوف من الخامس وحتى الثامن):
-

مادة العلوم مجانية بشرط اختيار الطالب مادة مدفوعة من مواد (الرياضيات – اللغة العربية – اللغة اإلنجليزية).

الحلقة األولى (الصفين الثالث والرابع فقط):
-

مادة العلوم مجانية بشرط اختيار الطالب مادة مدفوعة من مواد (الرياضيات – اللغة العربية – اللغة
اإلنجليزية).

سارعوا بالتسجيل اآلن (( وذلك في موعد أقصاه الجمعة الـموافق  30سبتمبر  )) 2022عبررابط التسجيل التالي:
https://forms.office.com/r/2v3TjvEmgu

مالحظة :الرسوم الـمستحقة على الـمواد الـمدفوعة هي ( 600درهم) لكل مادة.
شاكرين لكم حرصكم على دعم مسيرة العملية التعليمية ألبنائنا الطلبة
مدرسة ياس  -مشتركة
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للمزيد من االستفسار يرجى التواصل مع مديرة الـمركز
أس ـ ــتاذة /أم ـ ـ ــل الجنيبي 056 441 8809
amal.aljanaiby@ese.gov.ae

