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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

October 3-7

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECT الـمـادة

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

Week 6

Complete:

We are learning to:
•
•
•

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Practise passive forms
Edit and write final paragraph
or essay.
Review and revise unit learning

-

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

Assessment االمتحانات
Spelling Test
6 /7th October 2022.
th

Spelling List:
extinction, habitat, settlement,
threat, poaching, conservation,
territory, ivory, survival,
Livestock.

Math
الرياضيات

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

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
From: 11:30 am :من
To: 12:30 pm :إلى
Ms. Amany (9B, 9D)

Science
العـلوم

amani.atyyat@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Thursday :اليوم
From: 12:30 pm :من
To: 01:00 pm :إلى

•
•

M4L3 – Slope-Intercept Form
M4L4 – Transformations of
Linear Functions

Complete all ALEF exit tickets

Module 2 TEST on Tuesday

•
•

Properties of Fluids
To describe the properties of
fluids: buoyancy and density
and their effect on fluid
behavior.

Complete ALL Alef Exit Tickets and
any uncompleted and Open Check
Understanding Lessons

Unit 1 Test on Wednesday
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•
•
•

تسميع سورة الحجرات ()6-1
تسميع سورة الحجرات ()10 –7
تسميع حديث السبع الموبقات

حل منصة ألف

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

Arabic
اللغة العربية

•
•

اختبار التقويم األول .
تسميع القصيدة الشعرية
تاريخ 2022-10-30

•
•

التشبيه البليغ .
قصة قصيرة المناورة ( محمد مستجاب )

المعلمة وفاء 9B, 9D
Wafa.Hasan@ese.gov.ae

المعلمة عائشة العلوي9B, 9D

حل الدروس في منصة ألف

•

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

الزكاة في اإلسالم

-

حل الدرس في منصة الف
االنتهاء من مشروع االجتماعيات
درس بوربوينت من دروس الكتاب

الساعة المكتبية Office Hour
الخميس
Day:
اليوم:
منFrom: 09:00 am :
إلىTo: 09:30 pm :

موقع الوطن العربي واهميته

سيتم تنـفـيذ االخـتبار حـسب
الجـدول المدرسي لكل صـف

-

-

Explain how computing
problems can be decomposed
into smaller components that
can be solved using construct.

الاطلاع على حائط الأنشطة LMS

الثروة الصناعية والفنية
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الساعة المكتبية Office Hour
Friday
Day:
اليوم:
11:30
am
From:
من:
إلىTo: 12:30 pm :
المعـلمة فاتـن (بنين)
faten.koussa@ese.gov.ae

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

Visual Art
الفنون البصرية

قـراءة الدرس في
بوابة التعـلم الذكي LMS

الثروة الصناعية والفنية

•

Computer Science
علوم الكومبيوتر

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

Social Studies + ME

الدروس المقررة لالختبار
 .1الدستور
 .2التضامن االجتماعي
 .3شراكة إماراتية سعودية

gihan.hafez@ese.gov.ae

الدراسات االجتماعية والتربية
األخالقية

االختبار األول للفصل الدراسي األول

المعلمة جيهان حافظ 9B, 9D

Islamic
التربية اإلسالمية

ayesha.alalawi@ese.gov.ae

انقالب الكوردات الثالثية
) االنقالب الثاني،(االنقالب األول

Music
موسيقى

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

الناي

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

Physical & Health
Education
التربية الرياضية

Football
Mr. Wassim (Boys)
wassim.khouaja@ese.gov.ae

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

•
•

understand and demonstrate
offensive tactics in football.
use tactics to advance against
an opposition team

Handball
Ball familiarization & Dribbling

Offensive Tactics

Develops students’ ball
handling and dribbling skills in
handball

Mr. Tengfei Zhang(Boys)

Mandarin
البرنامج الصيني

Tengfei.zhang@ese.gov.ae

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

•
•

Be able to count the Chinese
numbers to 1000
Be able to ask and answer about
the price

Worksheet1

Be able to count the Chinese
numbers to 1000
Be able to ask and answer about
the price

Worksheet1

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

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

•
•

Business
إدارة األعمال

Ms. Candice

Unit 2
Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
From: 11:30 am :من
To: 12:30 pm :إلى

•

Explain different business
structures and how they affect
the running of a business.
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Complete your PowerPoint for
checkpoint 1

ً
شكرا معلمي
مسابق ـ ـة ً
شكرا معلمي
ـ
تدعـ ـ ـوكم أسـ ـرة اللغـ ـة العربي ـة بمدرسة يـ ـ ـ ـ ـاس للمشاركـ ـ ـة في
 مجاالت الـمسابقة:
 .1أجمل إلقاء شعري لقصيدة عن املعلم (باللغة العربية الفصحى).
 .2أجمل باقة تهنئة (ورقية أو إلكترونية) من تصميم الطالب.
 .3أجمل فيديو قصير يظهر فيه فضل املعلم.

رابط تسليم األعمال:
https://padlet.com/bentzayed2
6/thankyouteachers
ّ تمرصد هدايا ّقيمةألجمل األعمال الـمقدمة.
آخر موعدالستالم األعمال املشاركة
هو  3أكتوبر 2022
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