مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2022-2021 العام الدراسي

Yas School
Common Cycle
Academic Year:2021-2022

Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 10 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/bTEiUyuY1wliZGE0

Parents Weekly Newsletter
Grade 10 General Stream الصف العاشر – المسار العام
TERM 2

English
اللغة اإلنجليزية
Math
الرياضيات

Mr. Hares
hares.nouristani@ese.gov.ae

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Bridge to Success – 10 General
1. Using imperatives
2. Using the present perfect
continuous tense
3. Using the past simple tense

Please complete
ALEF lessons 44 – 50.

ALEF

Complete ALEF CMU

ALEF exit ticket

Complete Alef Lessons
(42, 43, 44, 45)

Pop Quiz in LMS
(Thursday 20 Jan)

Complete missed lesson via Alef

Pop Quiz via LMS

Biology
األحياء
Physics
الفيزياء

•

Ms. Rashika
rashika.nowbotsing@ese.gov.a
e

Ms. Hasna
hasna.alsalmi@ese.gov.ae

January 17- 21

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECT الـمـادة

Ms. Sarah
sarah.farooqi@ese.gov.ae

Week 3

•

Lesson 6 Secants, Tangents
and Angle Measures
Lesson 7 Special Segments in a
Circle

1. Describe the Stages of Mitosis
2. Differentiate between
Cytokinesis in Plant and
Animal Cells
3. Cell Cycle Regulation (Normal
& Abnormal)

Newton 2nd Law Application
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تكملة الدروس على منصة ألف

•
•
•

قصة (زعتر وزنجبيل) تتمة
قصيدة (أنا من بدل بالصحب الكتابا
قصة قصيرة (الشاعر النمر)

المعلمة مهلة (بنات)
mahla.alhamadi@ese.gov.ae

Shayma.Habboush@ese.gov.ae

الفنون البصرية Visual Art
المعلمة جـيهان  +المعـلمة فاتـن
gehan.elhawy@ese.gov.ae
faten.koussa@ese.gov.ae
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Selmen.zenned@ese.gov.ae
)بنات( المعلمة رحمه
Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

Drama
مسرح

آلة العود ومكوناته ()2

المعلم سلمان (بنين)

mahmoud.hmohamed@ese.gov.ae

Music
موسيقى

الشخصية األساسية والثانوية في الدراما

المعلم محمود صابر (بنين)

موسيقى العصور الوسطى وعصر النهضة

التربية
اإلسالمية

درس ألواننا
االطالع على مرفقات الدرس من خالل منصة
التعلم الذكي LMS

المعلمة شيماء (بنات(

علوم الكومبيوتر

None

Activities on LMS

)Computer Aided Design (CAD
Fusion 360 by Auto Desk

المعلم سامر (بنين)

samir.ali@ese.gov.ae

Islamic

None

Activities on LMS

)Computer Aided Design (CAD
Fusion 360 by Auto Desk

تربية أخالقية (المعلمة سماح)
samah-ai.mohamed@ese.gov.ae

الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

تلخيص الدرس من خالل الصفحة االلكترونية

درس (ما المناهج المختلفة لفهم الثقافات)

اجتماعيات (المعلمة سماح)
samah-ai.mohamed@ese.gov.ae

& Moral Edu.
Social Studies

تكملة الدرس على منصة ألف

درس (تحديات التنمية المستدامة في دولة
االمارات العربية المتحدة)

المعلمة سعاد
suaad.alhousani@ese.gov.ae

Computer Science

تكملة الدروس على منصة ألف

السنة النبوية

Arabic
اللغة العربية

تكملة الدروس على منصة ألف

•
•
•

قصة (زعتر وزنجبيل) تتمة
قصيدة (أنا من بدل بالصحب الكتابا
قصة قصيرة (الشاعر النمر)

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

التربية الصحية والرياضية

Physical & Health
Education

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

ATHLETICS:
Distance running

SELF LEARNING IN LMS

Ms. Sabiha (Girls)

ATHLETICS
-HURDLESUnderstand the correct steps to jump
over the Hurdles

SELF LEARNING IN LMS

sabiha.alkerwi@ese.gov.ae

Mandarin
البرنامج الصيني

Mr. Yi Zeng (Boys)
Yi.Zeng@ese.gov.ae

Ms. Li Shuai (Girls)

Business
إدارة األعمال

Shuai.Li@ese.gov.ae

1. be able to know the names of
activities: 弹钢琴、打篮球、打
网球、踢足球、画画、跳舞
2. Be able to use “会“ to express
his ability.

LMS- Lesson 1- Task 1

1. Be able to know the names of
activities: 弹钢琴、打篮球、打
网球、踢足球、画画、跳舞
2. Be able to use “会“ to express
his ability.

LMS- Lesson 1- Task 1

Production:
Mr. Brian

•

Brian.Shaughnessy@ese.gov.ae

•

The importance of
productivity
Calculating productivity
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LMS Tasks

املوضوع :تنفيذ برنامج الدعم األكاديمي للعام الدراس ي
2022-2021
ً
انطالقا من حرص مؤسسة اإلمارات للتعليم املدرس ي
على االهتمام بتحقيق األهداف التعليمية ورفع
املستوي األكاديمي للطلبة وتعويض الفاقد التعليمي،
ُينفذ قطاع العمليات الـمدرسية  - 2برنامج الدعم
األكاديمي في الـمواد األساسية لطلبة الحلقة الثانية
والحلقة الثالثة "من الصف الخامس وحتى الصف
الثاني عشر" خالل العام الدراس ي  .2022/2021مع
العلم أن دوام الطــلبة في البرنامج سيكون في الفترة
الـمسائية وفق آليات محددة ويستمرحتى نهاية
الفصل الدراس ي.
للراغبين في التسجيل في برنامج الدعم األكاديمي:
https://bit.ly/assp-t2-std
وتفضلوا بقبول فائق الشكروالتقدير،،
مدرسة ياس  -مشتركة
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