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Yas School 

Common Cycle 

Academic Year:2022-2023 
 

 مــدرسـة يـــاس 

 ة ــــــــــ ركـ ـ ـتـــ مــــشـ 

 2023- 2022العام 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 المسار العام  – تاسعال الصف  

TERM  1                      Week 11                       November 7-11 

SUBJECT     الـمـادة
OBJECTIVES 

 أهداف و مخرجات التعلم
Enrichment Homework 

 الواجبات اإلثرائية  
Assessment  االمتحانات 
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Ms. Alka (9B, 9D) 

alka.butler@ese.gov.ae  
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Friday  :اليوم 

From: 11:30 am :من 

To: 12:30 pm  :إلى  

We are learning to: 
 

• report what someone else asked or 

said. 

• identify and use words related to 

public speaking. 

• identify different ways of speaking. 

• infer the meaning of unknown 

words. 

• Write a PEEL essay about my 

dream job 

Complete: 
 

- Weekly summary notes   
- ALL ALEF lessons  
- Workbook pages 

associated to the lesson  
- MyOn Reading in LMS   

Spelling Test   

10th November 2022.  

  

Spelling List:   

nightmare, pause, clear, throat, 

breath, difficulty, proud, problem, 

effort, opportunity. 
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    Mr. Ebrahim Elsayed  
(9B, 9D) 

ebraheem.hegazy@ese.gov.ae 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Friday  :اليوم 

From: 11:30 am :من 

To: 12:30 pm  :إلى  

• M6L2 – Solving multi-step 

inequalities 

• M6L3 – Solving compound 

inequalities 

Complete all ALEF exit tickets   

http://www.yasschool.ae/
https://t.me/joinchat/AAAAAFHPb40EgkMwVnJw8w
mailto:alka.butler@ese.gov.ae
mailto:????@ese.gov.ae
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Ms. Amany (9B, 9D) 
amani.atyyat@ese.gov.ae 

 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Thursday  :اليوم 

From: 12:30 pm :من 

To: 01:00 pm  :إلى 
 

• To define Composition of Matter: 
Identifying Mixtures 

• Differentiation between element 
and compounds  

Complete ALL Alef Exit Tickets and 
any uncompleted and Open Check 

Understanding Lessons  

Quiz W11 a revision on the 

lessons we have completed in 

alef.  
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    9B, 9Dالمعلمة وفاء 
Wafa.Hasan@ese.gov.ae 

 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day:  اليوم:  االثنـــين 

From: 10:00 am :من 

To: 11:00 pm  :إلى  

  سم الفاعل + اسم المفعول +مراجعة ال  -

 الميزان الصرفي  

 . بير ) سيرة ذاتية( ـتعكتابة  -

 

 حل منصة ألف 

 

 : في اختبار
 

 ( وإستيعاب نص)  خارجية فقرة  -

  الفاعل سما -
  المفعول سما -
  الصرفي  لميزانا -
  البليغ لتشبيها -
 الشعب  جدول سبح -
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   9B, 9Dالمعلمة عائشة العلوي
ayesha.alalawi@ese.gov.ae 

 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Friday  :اليوم 

From: 11:30 am :من 

To: 12:30 pm  :إلى  

 بين  الحالل -
 لحجا -

 ألف  منصةالدروس في  لح
 األولى  الوحدة  إعادة اختبار

 ة المقرر واألحاديث السور تسميع
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  9B, 9Dالمعلمة جيهان حافظ

gihan.hafez@ese.gov.ae 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: اليوم:  الخميس 

From: 09:00 am :من 

To: 09:30 pm  :إلى  

مار االوروبي فى الوطن  ـدرس االستع .1
 العربي 

 درس التجارة الدولية  .2

 منصة الف  الدرس في حل  -

  األنتهاء من المشروع على منصة  -
 التعلم الذكي 

 اختبارات قصيرة للتدريب  

 على منصة التعلم الذكي  
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  9B, 9Dة مجدالمعلم 
majd.alashouri@ese.gov.ae 

 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Friday  :اليوم 

From: 11:30 am :من 

To: 12:30 pm  :إلى  

• Automated system project -  -  

mailto:amani.atyyat@ese.gov.ae
mailto:Wafa.Hasan@ese.gov.ae
mailto:ayesha.alalawi@ese.gov.ae
mailto:????@ese.gov.ae
mailto:majd.alashouri@ese.gov.ae
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 المعـلمة فاتـن )بنين( 

faten.koussa@ese.gov.ae 
 درس : فن للجميع 

أرجو تسليم األعمال السابقة المطلوبة في  

LMS 
 قـراءة الدرس في  

 LMSبوابة التعـلم الذكي 

 المعلمة جيهان )بنات(

gehan.elhawy@ese.gov.ae 
L4  – لخطة ااالطالع على حائط  مارة الفن الجديد  ـع  LMS  
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 ( المعلم سلمان )بنين  

Selmen.zenned@ese.gov.ae 
   الكونشرتو 

  )بنات(  المعلمة رحمه

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae   
   الكونشرتو 
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Mr. Wassim (Boys)  
wassim.khouaja@ese.gov.ae  

Passing: 

The students will be able to demonstrates 

passing in basketball 
 LMS ACTIVITIES 

Ms. Sabiha (Girls) 

sabiha.alkerwi@ese.gov.ae   

Handball   

Passing skills with moving 

The students will be able to 

Effective movement in handball  

Please complete the activity for 
the Handball for this week  

on the LMS   
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Mr. Tengfei Zhang (Boys)  

Tengfei.zhang@ese.gov.ae  
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Friday  :اليوم 

From: 11:30 am :من 

To: 12:30 pm  :إلى 
 

1. 1.Review Term1 words and 
sentences to get ready for the 
speaking test  

2. Learn to sing the trilingual song 
about the UAE National day. 

Revision worksheet 
Speaking test during  

the Chinese lesson 

Ms.Shuai Li  (Girls) 

Shuai.Li@ese.gov.ae 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Friday  :اليوم 

From: 11:30 am :من 

To: 12:30 pm  :إلى  

1. Review Term1 words and 
sentences to get ready for the 
speaking test  

2. Learn to sing the trilingual song 
about the UAE National day. 

Revision Worksheet 
Speaking test during  

the Chinese lesson 
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Ms. Manal 
Manal.hamidy@gmail.com  

 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Friday  :اليوم 

From: 11:30 am :من 

To: 12:30 pm  :إلى 
 

Unit 3 
- Important industries in the UAE 
- Identify industry  
- Classify business into specific 

industries  

Please complete your PowerPoint  

for checkpoint 1. 

 

This week we will do 

 checkpoint 2. 

 

Please review:  

 Unit 2 

https://docs.google.com/present

ation/d/1KueaCs9v_j7n3y85b1N8

xOW-GvtUn_I7/edit?usp=sharing 

mailto:faten.koussa@ese.gov.ae
mailto:gehan.elhawy@ese.gov.ae
mailto:Selmen.zenned@ese.gov.ae
mailto:Rahma.Mehrez@ese.gov.ae
mailto:wassim.khouaja@ese.gov.ae
mailto:sabiha.alkerwi@ese.gov.ae
mailto:Tengfei.zhang@ese.gov.ae
mailto:Shuai.Li@ese.gov.ae
mailto:Manal.hamidy@gmail.com
https://docs.google.com/presentation/d/1KueaCs9v_j7n3y85b1N8xOW-GvtUn_I7/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1KueaCs9v_j7n3y85b1N8xOW-GvtUn_I7/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1KueaCs9v_j7n3y85b1N8xOW-GvtUn_I7/edit?usp=sharing


Page 4 of 5 

 
 

 

 
 

 



Page 5 of 5 

 

Yas School, Common Cycle 

ةــــــــــتركــاس/ مش ـــــــــــة يــــــمدرس  

Abu Dhabi بيـــأبوظ   
 

 

26 October 2022 
Dear Parents,  
The Yas School administration and staff extends warm regards to 
you and your family and do hope you are staying safe.  
 

We are writing to inform you about your child(s) involvement in the 
next round of the Measure of Academic Progress (MAP) Exam, 
which is a formative international assessment that will be 
implemented by the Emirates School Establishment (ESE).  
 

The purpose of the MAP exam is to provide students and teachers 
with a longitudinal formative and personalized data that will 
identify specific areas for growth in mathematics. YAS students in 
Grades 3 to Grade 11 will sit for the next phase of the exam as 
below: 

• Grade 3 students: Monday 7 November 

• Grade 4 students: Wednesday 9 November 

• Grade 5 to 11:  Tuesday 8 November 

• Resist (Excused Absence only): 9-10 November 
 

Yas school staff will familiarize students with testing equipment 
(computer) and protocols, and administer the online exam to 
students during the school day. Maths Teachers will share with you 
revision for the exam. Please encourage your child to practice at 
home.  
 

 All students will be required to attend school on the specific day 
that is assigned to their class and make sure that they have their 
laptop devices with them and fully charged as it is an online exam. It 
is imperative that all students sit for the exam, as it will provide 
them with knowledge regarding their mathematical abilities and 
allow teachers to provide strategies for each child’s improvement. 
 

We are much appreciative of your efforts in supporting teaching 
and learning at Yas School. 
 
Warm Regards, 
Yas School Administration 

 

2022أكتوبر  26األربعاء الـموافق   

   السادة أولياء األمور الكرام
 

الدائم معنا في دعم العملية التعليمية ألبنائنا الطلبة ، ونرجو أن  وتعاونكماملخلصة تتقدم إدارة مدرسة ياس إليكم بالشكر والتقدير لجهودكم 

   عمون بموفور الصحة والعافية.نتصلكم هذه الرسالة وأنتم ت 
 

الثالث وحتى الصف الحادي عشر ( سيشاركون في الدورة الثانية من   هذا ونحيطكم علما بأن طـلبة الحلقة األولى والثانية والثالثة )من الصف

 . (ESE)للتعليم الـمدرس ي وهو تقييم دولي تكويني سيتم تنفيذه بواسطة مؤسسة اإلمارات     (MAP)قياس التقدم األكاديمي اختبار 
 

  ببيانات تكوينية وشخصية تحدد مجاالت معينة للنمو  التدريسيةأعضاء الهيئة و  ـلبة و أولياء أمورهمهو تزويد الط  والهدف من هذا االختبار 

 في مادة الرياضيات. لدى الطـلبة 
 

منفصلة على مدار العام  زمنية  ر لالمتحان على مدى ثالث فترات حادي عشوحتى الصف ال  ثالثياس في الصفوف من الــلبة مدرسة سيخضع ط

، حيث أنها   هذا االختبار إلعداد مسبق أو مراجعات  أداء لبـــال يتطاير وشهر مايو(. و )في كل من شهر نوفمبر، وشهر ين 2022-2023الدراس ي 

 وسيتم تنفيذ االختبار خالل الفصل الدراس ي األول وفق البرنامج الزمني التالي:  .ستقيس املهارات التراكمية لدى الطلبة في مادة الرياضيات

 ( 4D, 4Bلرابع ): الصف الثالث وا 2022نوفمبر  7االثنين املوافق  •

 (4A, 4C)  : الصف الرابع2022نوفمبر  9األربعاء املوافق  •

 11وحتى الـ 5: الصفوف من الـ2022نوفمبر   8الثالثاء املوافق  •

 : االختبار التعويض ي للمتغيبين بعذر مبرر 2022نوفمبر  9األربعاء املوافق  •
 

لباته )الحاسوب( والبروتوكوالت الخاصة بأداء هذا االختبار  ـــــبأدوات االختبار ومتط ــلبةستقوم إدارة املدرسة والهيئة التدريسية بتعريف الط

كما سيقوم معلمو مادة الرياضيات بإعداد الطلبة لالختبار  في الحصص   .وأثناء حصة مادة الرياضيات نترنت خالل اليوم الدراس يعبر اإل 

 الشاملة ، وسيقومون كذلك بتزويد الطلبة بمذكرات للتدرب على أسئلة االختبار في املنزل. الدراسية التي تسبق االختبار بتنفيذ الـمراجعات 
 

ــلب إجراء جميع الطــلبة هذا االختبار حضورًيا في الـمبنى الـمدرس ي  ، وعليه نرجو عدم تغيب الطلبة عن املدرسة  ي اليوم املحدد لفصلهم ف يتطـــ

وحرصهم على الحضور، وضرورة إحضار  جميع طلبة الحلقة الثانية والثالثة أجهزة الحواسيب الشخصية املحمولة الخاصة بهم مع مراعاة 

 ي املدرسة.  شحن الجهاز بالكامل ، في حين سيتم اختبار طلبة الصفين الثالث والرابع في مختبرات الحاسوب املتوفرة ف
 

 البيانات الدقيقة نا االختبار ، حيث سيوفر لوعدم تخلفهم وتغيبهم عن أداء االختبار االختبار هذا في    ـــلبةجميع الط مشاركة  من الضروري 

ــلبة تقديم استراتيجيات على معلمين الـ ومهاراتهم الحسابية في مجاالت متنوعة في مادة الرياضيات، كما سُيعينقدراتهم الرياضية ل تدعم الطــ

 ياتهم في مادة الرياضيات.تحسين مستو وتسهم في 
 

 التعليم والتعلم في مدرسة ياس عمليتي في دعم  املخلصة املبذولة نقدر جهودكم 

 (شتركة)مإدارة مدرسة ياس  /مع خالص الشكر والتقدير
 

 الـمتحدةدولة اإلمارات العربية 


