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Grade 10 Advanced & BEA الصف العاشر – المسار المتقدم ومسار اكاديمية االقتصاد وادارة االعمال
TERM 2

Week 3
OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECTالـمـادة

January 17- 21
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Please complete ALEF lessons 44 – 50.

ALEF

English
اللغة اإلنجليزية

Bridge to Success – 10 Advanced
Ms. Sarah

sarah.farooqi@ese.gov.ae

1. Using modals to express
possibility
2. Identifying reported speech
3. Skimming for information

Chemistry
الكيمياء

Math
الرياضيات

Students will be able to:
•
•

•

Solving Rational Exponents.
Solving Radical Equations and
Inequalities.
Calculate Circumference of
Circles.
Measuring Angles and Arcs.

•

Precipitate-Forming Reactions

•

Water-Forming Reactions

•
•

Gas-Forming Reactions
Writing Overall Equations

Mr. Basil

basil.syam@ese.gov.ae

Mr. Ali

ali.qadoura@ese.gov.ae

•
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Quiz 1
On Thursday (20/01/2022)
Complete All open ALEF lessons

Complete All open ALEF lessons

Included Lessons:
Operations on Functions
Lesson 66 and 67 on Alef

EXIT TICKETS

Physics
الفيزياء

•
Mr. Swati

swati.sachdeva@ese.gov.ae

•
•
•
•

Arabic
اللغة العربية

)المعلم مصطفى (بنـين

mustafa.khalil@ese.gov.ae

)المعلمة مهلة (بنات

الدراسات االجتماعية والتربية
األخالقية

Computer
Science
علوم الكومبيوتر

Moral Edu. & Social
Studies

Islamic
التربية
اإلسالمية

mahla.alhamadi@ese.gov.ae
المعلمة سعاد

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

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

)المعلم سامر (بنين

samir.ali@ese.gov.ae
)المعلمة شيماء (بنات
Shayma.Habboush@ese.gov.ae

Visual Art الفنون البصرية
 المعـلمة فاتـن+ المعلمة جـيهان
gehan.elhawy@ese.gov.ae
faten.koussa@ese.gov.ae

Electric Charge: Conductors and
Insulators
Electrostatic Force: Induction
Electrostatic Force: Conduction
Electrostatic Force: Uses of Static
Electricity
Electrostatic Force: Coulomb's
Experiments

Complete All open ALEF lessons

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

إكمال دروس منصة ألف

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

إكمال دروس منصة ألف

QUIZ 1
Friday 21/01/2022
ALEF Lessons 63 ,64,65,66,67

السنة النبوية

حل درس ألف

درس (تحديات التنمية المستدامة في دولة اإلمارات
)العربية المتحدة

حل درس منصة ألف

)درس (ما المناهج المختلفة لفهم الثقافات

تلخيص الدرس من خالل الصفحة االلكترونية

Computer Aided Design (CAD)
Fusion 360 by Auto Desk

Activities on LMS

None

Computer Aided Design (CAD)
Fusion 360 by Auto Desk

Activities on LMS

None

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

)المعلم محمود صابر (بنين

mahmoud.hmohamed@ese.gov.ae

الشخصية األساسية والثانوية في الدراما

Music
موسيقى

)المعلم سلمان (بنين

)المعلمة رحمه (بنات

Health & Physical
Education
التربية الرياضية

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

Mandarin
البرنامج الصيني

)2( آلة العود ومكوناته

Selmen.zenned@ese.gov.ae

موسيقى العصور الوسطى وعصر النهضة
ATHLETICS:
Distance running

SELF LEARNING IN LMS

ATHLETICS
-HURDLESUnderstand the correct steps to jump
over the Hurdles

SELF LEARNING IN LMS

Mr. Wassim (Boys)

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

1.
Ms. Lina Yao
10-A, 10-C
lina.yao@ese.gov.ae

Business & Economics Academy
مــســـــار أكــاديميـــــة االقتصــــاد وإدارة األعمال
( 10 I & 10 J )
Rhachell

rhachell.williams@ese.gov.ae

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-lesson1-task1

----

Activities on LMS

Unit 2: Financial Literacy: Personal
Finance
1. Identify appropriate financial
products.
2. Explain why it is important to
have good saving and spending
habits.
3. Explain the benefits of budgeting.
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Complete practice exam questions in
LMS.

Unit 1 Checkpoint 1 – 10
Questions in LMS.

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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