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

Week 5
OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECT الـمـادة

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

January 31 – February 4

Bridge to Success – 10 General
Continue with Unit 6, learning about
sports. Complete the listening,
speaking and writing using the past
simple and the present perfect tense.
Prepare for listening test

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

•
•

Please complete open
ALEF lessons and
workbook lessons

Assessment االمتحانات

•
•

ALEF
Listening Test

Biology
األحياء

Math
الرياضيات

Chapter 5 Lesson 8 Equations of
circles
Mr. Hares
hares.nouristani@ese.gov.ae

•

•

Ms. Rashika
rashika.nowbotsing@ese.gov.ae

Lesson 9 Areas of circles and
sectors
Chapter 6 Lesson 1 Ratios and
proportion

1. Explain the stages of Meiosis
2. Describe the specific events in
each stage- Alef # 50
3. Provide labelled diagrams for
each stage- Alef # 51
4. Compare Mitosis to meiosis-Alef
# 52
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HOT PROBLEMS

ALEF CMU/EXIT TICKET

Complete Alef Lessons

Mind-Map Project- Due Monday
Quiz Wednesday- Cellular
Reproduction

امتحان في الدروس التالية
 .1قصيدة (أنا من بدل بالكتب الصحابا)
( .2زعتر وزنجبيل) قصة قصيرة
 .3الطباق والمقابلة

تكملة الدروس على منصة ألف

•
•
•

الدول بين االبتكار أو االندثار
استماع /كيف تكون مبدعا
الكتابة /تعبير كتابي /لماذا يجب أن أكون
مبتكرا؟

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

•
•
•

أسلوب االستثناء
استماع /كيف تكون مبدعا
الكتابة /تعبير كتابي /لماذا يجب أن أكون
مبتكرا؟

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

المعلمة شيماء (بنات(

Shayma.Habboush@ese.gov.ae

الفنون البصرية Visual Art

درس ألـواننــا

قـراءة الدرس من خالل كتاب الطالب
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التربية
اإلسالمية

•
•

الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

Chapter 3: Principals of
Computer Aided Design
Section-1 Advancing 3D
Modeling Skills

المعلم سامر (بنين)

samir.ali@ese.gov.ae

المعلمة جـيهان  +المعـلمة فاتـن
gehan.elhawy@ese.gov.ae
faten.koussa@ese.gov.ae

علوم الكومبيوتر

None

Activities on LMS

Advancing 3D Modeling Skills

Moral Edu.
& Social Studies

None

Activities on LMS

درس (المؤشرات االجتماعية للتنمية
المستدامة)

Computer Science

اخـتبار التـقـويم األول
(اإلطـار النـظـري للـتنمية المستـدامـة)
(عـناصر مؤشـرات التنمية المستدامة)

•

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

Islamic

تكملة الدروس على منصة ألف

تكملة الدرس على منصة ألف

المعلمة سعاد
suaad.alhousani@ese.gov.ae

تدوين السنة 2

Physics
الفيزياء

امتحان في الدروس التالية
قصيدة (أنا من بدل بالكتب الصحابا)
(زعتر وزنجبيل) قصة قصيرة
الطباق والمقابلة

إكمال دروس منصة ألف
تسميع قصيدة (أنا من بدل بالكتب
الصحابا)

•

muradasma@yahoo.com

Arabic
اللغة العربية

Quiz on Tuesday
chapter 4 - section 1 & 2

Alef

Chapter 4 / section 3: Applying
newtons third law.
Chapter5 / section 1: vector in
two dimensions

•
Ms. Asma

Drama
مسرح
Music
موسيقى

)المعلم محمود صابر (بنين

كوميديا ديالرتي

)المعلم سلمان (بنين

)2( الفرق الموسيقية أنواعها ومكوناتها

mahmoud.hmohamed@ese.gov.ae

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

الموسيقى في العصر الرومانسي

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

ATHLETICS:
Hurdles

SELF LEARNING IN LMS

Ms. Sabiha (Girls)

long jump
Performs an effective
approach and a competent takeoff for the long jump

SELF LEARNING IN LMS

التربية الصحية والرياضية

Physical & Health
Education

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

sabiha.alkerwi@ese.gov.ae

Mandarin
البرنامج الصيني

1.

Mr. Yi Zeng (Boys)
Yi.Zeng@ese.gov.ae
2.

3.

Able to identify activities in
Mandarin Chinese.打篮球 Play
basketball、打网球 play tennis、打
乒乓球 play Ping pong、唱歌 sing、
跳舞 dance、弹钢琴 play piano、
画画儿 paint、踢足球 play
football、游泳 swim.
Able to make comment on how
someone is doing something，using
V+得+adj. Example: 你弹得真好。
Knows about Chinese culture and
Chinese New Year’s knowledge.
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LMS-LESSON2 -TASK1

Lms-lesson2-task1

Mandarin
البرنامج الصيني

Be Able to identify activities in
Mandarin Chinese.打篮球 Play
basketball、打网球 play tennis、打
、乒乓球 play Ping pong、唱歌 sing
、跳舞 dance、弹钢琴 play piano
画画儿 paint、踢足球 play
football、游泳 swim.
Be Able to make comment on how
someone is doing something，using
。V+得+adj. Example: 你弹得真好

1.

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

2.

3. To Know about Chinese culture and
Chinese New Year’s knowledge.

LMs Activities

Business
إدارة األعمال

Break-even Analysis
Business Costs

•
•

Mr. Brian
Brian.Shaughnessy@ese.gov.ae

مواعـيد الفحوصات الدورية التي يجب إجراؤها ط ـلبة الصفوف من الخامس وحتى العاشر خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي  2022-2021م
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مارسMarch

يجـب إجـراء فحـص مسحة األنـف والحـصـول عـلى نتيجـة سـلـبيـة ال تتجــاوز مـدة  96ساعـة في بـداية الـفـصـل الدراسي قـبـل الدخـول إلى المبنى المدرسي.
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة المطـعـمين فـوق  12سنة  +الـطـلبة دون سن  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة  14يـوم).
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة غـير المطـعـمين فـوق  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة  7أيام).
الـتـطـعـيم إلـزامي للطـلبة الـذين يبلـغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للـطـلـبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويوصى به).
•
•

يجـب تسليم نسخـة مطـبوعـة من تـقـرير نتيجة الفحـص السلبية المستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.
يجـب تسليم نسخـة مطبوعـة من تـقـرير التـطـعـيم المستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.
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