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Parents Weekly Newsletter
Grade 10 Elite Stream الصف العاشر – مسار النخبة
TERM 1
SUBJECT الـمـادة

Week 9

OBJECTIVES أهداف و مخرجات التعلم

October 24th – 28th
Homework الواجبات المنزلية

Assessment االمتحانات

English
اللغة اإلنجليزية

Grade 10 New Interactions 3
Term 1 (Chapter 2 Nail that Job)
Lessons: (Topics LS: Become Interviewers!)
(Topics RW: Looking for Work)

Ms. Eman
eman.soliman@ese.gov.
ae

Learning Objectives:
•
Listening: They will practice stressed and reduced forms, as well as
perform a role-play and discuss job-related issues. They will practice
taking notes on cause and effect and statistics, and they will outline a
talk about changes in the U.S. job market. They will also practice
sequencing events in the typical day of a homemaker and act out a
role play.
•
Speaking: They will also prepare for, and role-play, a job interview.
•
Writing: Students will practice expressing opinion, presenting facts,
reasons, and giving examples. They will be presenting cause and
effect in a graphic organizer, drafting, redrafting, reviewing, and
presenting their writing on a job-hunting experience.
•
Functional/ skill language: Using the prefix over correctly and
Editing/ Understanding pronoun reference.
•
Reading: They will also be focusing on cause-and-effect relationships,
skimming for topic and main ideas and using prefixes.
Lexis: (Focus: Jobs and interview)
Interview, responsible, qualification, motivate, schedule, client, budget,
specialized skills, experience, requirements, pay scale, promotion, ratio. vision,
career, job-hunting, counselor, accomplishment, motivation, satisfaction,
attitude, self-knowledge, spirit, internship, shortlist, assumption, impression,
expectations.
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Achievements
Offline Tasks: activities done on
LMS portal or Worksheets
shared on Wizer / Padlet.
During the session Tasks:
• Do activities that are
given on different etools: Wordwall , Padlet,
Quizziz, Nearpod,
Mentimeter, Wizer, etc.

Reading and writing CS to
be taken on Swift Assess
during the week.
Due date 4th of Nov

•
Ms. Nadia
(10 F)
nadeia.alalawi@ese.
gov.ae

Math
رياضيات

•
•
Mr. Raju
(10 E)
Nagaraju.Boyina@e
se.gov.ae

Biology
األحياء

•
•
•

Ms. Abiola
Abiola.Dosumu@moe
.gov.ae

•
•
•

Physics
الفيزياء

(10 E & 10 F)

Week 9 Reveal Math
assignment

Quiz on 4-1 and 4-2

Solve polynomial equations by factoring.
Solve polynomial equations by writing them in quadratic
form and factoring.
Prove polynomial identities and use them to describe
numerical relationships.
Evaluate functions by using synthetic substitution.
Use the Factor Theorem to determine factors of
polynomials.

ALEKS assignment

Quiz on M2L4, M2L5,
and M3L1.

Homework on LMS

Quiz on Pedigree
Sunday
Monday

Solve practice questions in
Inspire Science

POP QUIZ
Wednesday (27/10/21)
Topic = 2.2

Solve practice questions in one
note class notebook.

POP QUIZ
Thursday (28/10/21)
Topic = 4.6

مسابقة كتابة قصة

امتحان التحدث
121-119قصة مثل ص

•

Describe patterns of complex inheritance and explain
how they are different from Mendelian patterns.

•

Describe resistance and the factors that affect
resistance. - Apply Ohm’s law to calculate an
unknown quantity.
Describe and calculate electrical power.
Calculate power and energy transfer for simple
circuits

Ms. Swati
swati.sachdeva@ese.
gov.ae

Simplify expressions involving radicals and rational
exponents.
Simplify expressions in exponential or radical form.
Graph and analyze square root functions.
Graph and analyze cube root functions.

•
•

Arabic
اللغة العربية

Chemistry
الكيمياء

Ch. 5 Gases (Sec 5.1-5.3)
Ms. Ronak
Ronak.Siddiqui@ese.
gov.ae

)المعلم مصطفى (بنـين
mustafa.khalil@ese
.gov.ae

Ideal Gas Law
• Explain the relationship between the macroscopic
properties of a sample of gas or mixture of gases using
the ideal gas law.
)...  (ست صفات: درس االستماع
مناقشة تلخيص امتحان القصة
مقال التسوق اإللكتروني
121-119امتحان التحدث قصة مثل ص
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·
·
·
·

Islamic
Studies

Check Point 2

Class Activities 4.1.1-4.1.4
on LMS

الدراسات
االجتماعية

Activities 4.2.1 to 4.2.2

None

Algorithms and Programming

المعلمة سماح
samahai.mohamed@ese.go
v.ae

المعلم سامر (بنين)
samir.ali@ese.gov.ae

Chapter 4
Algorithms and Programming:
explore the different types of control structures in
Python.
Justify the benefits and drawbacks of using specific
control structures for program implementation,
readability, and performance

التربية
اإلسالمية

تلخيص الدرس من خالل الصفحة
االلكتروني

درس عـدم المساواة

samahai.mohamed@ese.go
v.ae

Social
Studies

حل األنشطة اإلثرائية عبر منصة LMS

درس الشيخ زايد بطل تحول االتحاد الى واقع

المعلمة سماح

التربية األخالقية

درس مراحل جمع القرآن الكريم

suaad.alhousani@ese
.gov.ae

Moral Edu.

امتحان في درسي:
سكينة بنت الحسين  +وسورة
الكهف الجزء الثاني

أنشطة إثرائية عبر منصة LMS

المعلمة سعاد

•
•

)المعلمة شيماء (بنات

Shayma.Habboush
@ese.gov.ae

Computer Science
علوم الكومبيوتر

امتحان التحدث
قصة مثل ص121-119

تقديم التحدث

Arabic
اللغة
العربية

•
•
•

درس النحـو( :الصفة المشبهة )...
مقال العـتاب صابون القلوب
امتحان التحـدث قصة مثل ص 121-119

المعلمة مهلة (بنات)

mahla.alhamadi@ese
.gov.ae

Visual Art
الفنون البصرية

رفع العمل على LMS

درس النصب التذكاري

المعلمة جيهان  +المعلمة فاتن
gehan.elhawy@ese.gov.ae
Faten.Koussa@ese.gov.ae

التخـت الشـرقي
قالـب السماعي
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المعلمة رحمه(بنات)
Rahma.Mehrez@ese.g
ov.ae

موسيقى Music
مسرح Drama

المعلم سلمان (بنين)

Selmen.zenned@es
e.gov.ae

التربية الصحية والرياضية

Physical & Health
Education

Mandarin
البرنامج الصيني

Mr. Wassim
(Boys)

wassim.khouaja@ese
.gov.ae

Ms. Sabiha
(Girls)

sabiha.alkerwi@moe.
gov.ae

Mr. Yi Zeng
(Boys)

Fitness
Perform the chest and bounce
passes using the correct
technique

Basketball
1. Be able to know some verb in Chinese
1. Be able to ask and answer “ have you ever done

Yi.Zeng@ese.gov.ae

something?” 你 verb + 过+something 吗？

Ms. Li Shuai
(Girls)

1. Be able to know some verb in Chinese
2. Be able to ask and answer “ have you ever done

Shuai.Li@ese.gov.ae

something?” 你 verb + 过+something 吗？

LMS- LESSON 6 -TASK 1

Unit 2 Quiz during
the lesson

LMS- LESSON 6 -TASK 1

Unit 2 Quiz during
the lesson

سيخضع ط ـ ـلبة الصفوف من الخامس وحتى العاشرالختبارات
 لـمهارتي القراءة والكتابة في مادة اللغة اإلنجليزيةSkill Check الـ
 لذا نرجو حرص، 2021 أكتوبر28  وحتى24 خالل األسبوع من
الطـ ـلبة على حضور الحصص الدراسية وعدم التغيب
.من أجـ ـل ت ـأديـ ـ ـ ـ ـة االخ ـ ـتبـ ـ ـ ـ ـار
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Complete the
Homework on the LMS

English Reading & Writing
Skills Check Exam

السادة أولياء األمور الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
• هذا ونحيطكم علما بأنه ّ
تم انقضاء أول  30يوم دراس ي وعليه نرجو من الطـلبة دون سن  12سنة إجراء الفحص الدوري مرة كل شهر وذلك قبل الشهر  ،لذا نوجه عناية أولياء أمور الطلبة من
ً
صالحا لـمدة ً 30
الروضة وحتى الصف الخامس من أهمية إجراء أبنائهم الفحص في أحد األيام الـمتاحة للفحص (الجمعة  8أكتوبر والسبت  9أكتوبر) حتى يكون
يوما.
• وأما بالنسبة للطلبة ممن يبلغون  12سنة فما فوق من الصف السادس وحتى الصف العاشر (غير الـمطعمين وغير الحاصلين على جرعتي اللقاح) :فعليهم إجراء الفحص الدوري أسبوعيا كشرط
ً
أساس ي لدخول الـمبنى الـمدرس ي قبل األسبوع  ،لذا نوجه عناية أولياء أمورهم من أهمية إجراء الفحص في أحد األيام الـمتاحة للفحص (الجمعة  8أكتوبر والسبت  9أكتوبر) حتى يكون
صالحا لـمدة
 7أيام.
• وأما بالنسبة للطلبة ممن يبلغون  12سنة فما فوق من الصف السادس وحتى الصف العاشر (الـمطعمين والحاصلين على جرعتي اللقاح) :فعليهم إجراء الفحص الدوري مرة كل شهر كشرط
ً
أساس ي لدخول الـمبنى الـمدرس ي وذلك قبل الشهر  ،لذا نوجه عناية أولياء أمورهم من أهمية إجراء الفحص في أحد األيام الـمتاحة للفحص (الجمعة  8أكتوبر والسبت  9أكتوبر) حتى يكون
صالحا
لـمدة ً 30
يوما.
• يجب استخراج تقرير نتيجة الفحص السلبية من تطبيق الحصن وطباعتهه وإرساله مع الطالب/ة إلى الـمدرسة
• وكذلك يجب استخراج تقرير التطعيم من تطبيق الحصن وطباعته وإرساله مع الطالب إلى الـمدرسة في حال حصول الطالب/ة على جرعتي التطعيم.
• يجب عدم إرسال الطالب إلى الـمدرسة في حال ظهور أعراض الرشح والزكام وارتفاع في درجات الحرارة  ،وأهمية معالجة الطالب/ة والتأكد من شفائه قبل إرساله إلى الـمدرسة.
• الدوام الواقعي في الـمبنى الـمدرس ي سيكون لطـالب املجموعة (أ) فقط خالل األسبوع من  24إلى  28أكتوبر   2021في جميع الـمراحـل باستثناء الروضة والصف األول والثاني والثالث والعاشر
حيث أن طلبة الروضة والصف األول والثاني والثالث والعاشر سيدوامون واقعيا وبصورة يومية في الـمبنى الـمدرس ي حسب خطة العودة التدريجية اآلمنة والـمعمول بها في مدرسة ياس.
• سيتم استثناء الطلبة من فئة األمراض الـمزمنة الحرجة من الدوام الواقعي الـمدرس ي وسيتم تحويل تعليمهم عن ُبعد وفق التوصيات الـمشار إليها في تقاريرهم الطبية ويجب أن يتم مشاركتها مع
إدارة الـمدرسة وممرضات الـمدرسة.
• في حال ظهور أي حاالت إصابة من أفراد األسرة خارج الـمدرسة فيتوجب من أولياء أمور الطــلبة الـمصابين أو املخالطين إعالم إدارة الـمدرسة وعدم إرسال الطلبة الـمصابين أو اإلخوة املخالطين
ويجب استكمالهم برنامج الحجر الصحي الـمنزلي وحصولهم على إفادة التعافي من هيئة الصحة قبل استئنافهم الدوام الواقعي في الـمبنى الـمدرس ي وذلك عمال بميثاق التعهد واإلقرار الذي أمض ى
عليه ولي/ة أمر في بداية العام الدراس ي.
شاكرين ومثمنين لكم حرصكم على سالمة الطلبة وتعاونكم الدائم معنا ،،
مدرسة ياس – مشتركة
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بروتـوكـول إجـراء الفحـص الـدوري لكوفـيد  19الـمستجـد لط ـلبة الـمدارس
بداية كل فـصـل
دراسي
أول  30يـوم
دراسي

إجـراء الفحـص الـدوري والحـصـول عـلى نتيجة سلبية ال تتجــاوز مدة  96ساعة قـبـل دخـول المبنى المدرسي.
مـرة كل أسـبوعـين للمطـعـمين وغـير المطـعـمين  يجـب إجراء الفحـص قـبل األسبوعـين والحـصول عـلى نتيجة سلبية كشرط أساسي لدخول المدرسة وستكون صالحة لمدة  14يوم
األطفال دون سن  12سنة مرة كل شهر وال يستوجب حـصـولهم على التطعـيم  يجـب إجـراء الفحـص قـبل الشهر والحـصـول عـلى نتيجـة سلبية كشرط أساسي لدخـول المبنى
المدرسي وستكون صالحة لمدة  30يوما.

بعـد انقـضاء
 30يوم دراسي

الطلبة غـير المطعـمين فـوق  12سنة = كل أسبوع  يجـب إجـراء الفحـص قـبل األسبوع والحـصـول عـلى نتيجـة سلبية كشرط أساسي لدخـول المبنى المدرسي وستكون صالحة
لمدة  7أيام.
الطلبة المعـطـمين (الحاصلين على جـرعـتي اللقاح) فـوق  = 12مرة كل شهر  يجـب إجـراء الفحـص قـبل الشهر والحـصـول عـلى نتيجـة سلبية كـشرط أساسي لدخـول المبنى
المدرسي وستكون صالحة لمدة  30يومـا.
التطعـيم إلزامي للطلبة الـذين يبلغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للطلبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويوصى به).
وفـيما يأتي تواريخ إجـراء الفحـص الدوري:
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سبتمبر September
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أكتوبر October
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نوفمبر November

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ديسمبر December

ً
ً
مساء  أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع
مساء وحتى العاشرة
موقع مركزالفحـص املجاني الـمعتمد لط ـلبة مدرسة ياس = (مدرسة الشهامة ) من الساعة الرابعة
يجب إحضارالطالب معه للمدرسة (نسخة مطبوعة من الفحص) وإبرازها لـمشرف/ة الحافلة أو لحارس األمن قبل الدخول إلى الـمبنى الـمدرس ي ويجب تسليمها لـمربي/ة الصف
في حال حصول الطالب على جرعتي اللقاح  يجب استخراج تقريرالتطعيم من تطبيق الحصن وإحضارنسخة مطبوعة من تقريرالتطعيم إلى الـمدرسة وتسليمه لـمربي/ة الصف
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