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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

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECT الـمـادة

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

Week 6

Bridge to Success – 10 General
Unit 6 – Unusual sports from
around the world, reading, listening
and writing.
Start Unit 7 – International Trade –
passive voice and phrasal verbs

February 7-11
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

•

Please complete open
ALEF lessons and
Workbook lessons

Assessment االمتحانات

•
•

ALEF
Listening Exam on Swift
Assess

Biology
األحياء

Math
الرياضيات

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

•
•

Lesson 4 – Parallel Lines and
proportional parts
Lesson 5 - Similar Triangles
Lesson 6 – Similarity
Transformation

HOT PROBLEMS

ALEF CMU/EXIT TICKET
Lesson 96

Complete Alef Lessons 52, 53, 54

Quiz: Mitosis and Meiosis
Thursday, 11 February

Chapter: Mendelian Genetics.
Ms. Rashika
rashika.nowbotsing@ese.gov.ae

•

To explore the study of genetics
to describe the patterns of
inheritance
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Physics
الفيزياء

•
•
•
Ms. Asma
muradasma@yahoo.com

•

Arabic
اللغة العربية

•

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

التربية
اإلسالمية

علوم الكومبيوتر

الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

Computer
Science

Moral Edu.
& Social Studies

Islamic

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

المعلمة سعاد
suaad.alhousani@ese.gov.ae

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

)المعلم سامر (بنين

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

To define types of friction
To compare coefficients of
static and kinetic friction.
To calculate the effect of
frictional force.
To identify the free body
diagram of forces that are in
equilibrium.
To visualize forces on inclined
plane.

Alef

Quiz on Monday 7/2/22 unit 5
section 1 vectors LMS

أسلوب االستثناء تتمة ومراجعة
)كيف تكون مبدعا (استماع
)المحادثة (قـصيدة ابن وكيع التنيسي

•
•
•

إكمال دروس منصة ألف

تقديم التحدث
امتحان اللغة العربية الثاني يوم األربعاء
 االستثناء+ في الدروس نفسها

)درس الكرتونة (قصة قصيرة
قصيدة أنا من بدل بالكتب الصحابا

•
•

تكملة الدروس على منصة ألف

تقديم التحـدث والتعـبـير

2 تدوين السنة

تكملة الدروس على منصة ألف

درس (المؤشرات البيئة للتنمية
المستدامة في دولة االمارات العربية
)المتحدة

•

تكملة الدرس على منصة ألف

-

Advancing 3D modelling skills

Activities on LMS

None

Chapter 3 - Section 2: Creating a
Speaker Housing

Activities on LMS

None
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Visual Art الفنون البصرية
 المعـلمة فاتـن+ المعلمة جـيهان

2 مدينتي

Drama
مسرح

gehan.elhawy@ese.gov.ae
faten.koussa@ese.gov.ae

)المعلم محمود صابر (بنين

التركيز واالرتجال

mahmoud.hmohamed@ese.gov.ae

Music
موسيقى

)المعلم سلمان (بنين

قوالب التأليف األوبرا واألوبريت

Selmen.zenned@ese.gov.ae

موسيقى العصر الحديث
المعاصر

)بنات( المعلمة رحمه

التربية الصحية والرياضية

Physical & Health
Education

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

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

ATHLETICS:
Hurdles

SELF LEARNING IN LMS

Ms. Sabiha (Girls)

ATHLETICS
JAVELIN
UNDERSTAND THE CORRECT
TECHNIQUE TO THROW A JAVELIN

SELF LEARNING IN LMS

sabiha.alkerwi@ese.gov.ae

1.

Mandarin
البرنامج الصيني

حل أنشطة درس ألواننا

2.

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

Be able to make comment on how
someone is doing something，using
V+得+adj. Example: 你弹得真好。
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.
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LMS-LESSON2-TASK1

Be able to make comment on how
someone is doing something，using

1.

。V+得+adj. Example: 你弹得真好
Mandarin Chinese.打篮球 Play

LMS-LESSON2-

Mandarin
البرنامج الصيني

Be able to identify activities in

2.

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

basketball、打网球 play tennis、打乒
乓球 play Ping pong、唱歌 sing、跳
play piano、画

舞 dance、弹钢琴

画儿 paint、踢足球 play football、游
泳 swim.

LMs Activities

Business
إدارة األعمال

Business Costs
Break-even analysis

•
•

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.

Page 4 of 4

