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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

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECT الـمـادة
English
اللغة اإلنجليزية

Week 7

Bridge to Success – 10 General
Ms. Sarah
sarah.farooqi@ese.gov.ae

The Olympic Games and unusual sports
around the world. Using compound
adjectives and the present perfect.

February 14-18
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية
•

Please complete open
ALEF lessons and
Workbook lessons

Assessment االمتحانات
•

Listening exam for those
that have not yet
completed

Math
الرياضيات

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

Physics
الفيزياء

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

Biology
األحياء

Chapter 6

Ms. Asma
muradasma@yahoo.com

•
•

Lesson 4 Parallel Lines and
proportional parts.
Lesson 5 Parts of similar triangles.
Lesson 6 Similarity transformations

•

Chapter 4- Mendelian Genetics

•

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.

•
•
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ALEF LESSON 108

EXIT TICKET/LMS QUIZ

Alef lesson 53, 54.
Students to complete the Exit
ticket

Experiment Alef Lesson 47

Alef

تكملة الدروس على منصة ألف

الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

Check Point 2

Activities on LMS

Creating Robotic Arm

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

علوم الكومبيوتر

Check Point 2

Activities on LMS

Creating Robotic Arm

المعلم سامر (بنين)

Computer Science

-

تكملة الدرس على منصة ألف

Moral Edu.
& Social Studies

•

درس ( تحديات التنمية المستدامة في دولة
االمارات العربية المتحدة )

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

Arabic
اللغة العربية

درس العـفة

المعلمة سعاد
suaad.alhousani@ese.gov.ae

التربية
اإلسالمية

امتحان اللغة العربية الثاني
في دروس االمتحان السابق  +أسلوب
االستثناء

إكمال دروس منصة ألف
تقديم المحادثة

•
•
•

قـصة قصيرة (الكرتونة)
استماع (ال تنتم إال لنفسك)
تعـبير كتابي (الصغيران) نص وصفي

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

Islamic

امتحان اللغة العربية الثاني
في دروس االمتحان السابق  +أسلوب
االستثناء

إكمال دروس منصة ألف
تقديم المحادثة

•
•
•

قـصة قصيرة (الكرتونة)
استماع (ال تنتم إال لنفسك)
تعـبير كتابي (الصغيران) نص وصفي

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

المطلوب في الدرس السابق :

درس مدينتي 1
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المعـلمة فاتـن (بنين)
faten.koussa@ese.gov.ae

Visual Art
الفنون البصرية

رسم لوحة تشكيلية الحدى المدن أو
المباني الملونة حول العالم كمدينة
شفشاون في المغرب أو سيدي بوسعـيد
في تونس او المباني القديمة في الدولة
مبينا األلوان التي توحي بالطبيعة
الصحراوية السائدة كالرمال والصخور
باستخدام ألوان الباستيل أو ألوان األكريليك

Visual Art
الفنون البصرية
Drama
مسرح
Music
موسيقى

)المعلمة جيهان (بنات

1 - مدينتي

gehan.elhawy@ese.gov.ae

)المعلم محمود صابر (بنين

تحليل النص الواقعي

)المعلم سلمان (بنين

2 قوالب التأليف األوبرا واألوبريت

mahmoud.hmohamed@ese.gov.ae

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

موسيقى العـصر الحـديث المعاصر

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

ATHLETICS: Relay

SELF LEARNING IN LMS

Ms. Sabiha (Girls)

Athletics - Relays

SELF LEARNING IN LMS

التربية الصحية والرياضية

Mandarin
البرنامج الصيني

Mandarin
البرنامج الصيني

Physical & Health
Education

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

Business
إدارة األعمال

تختار الطالبة من خالل درس ألواننا لونا
يمكن استخراجه من الطبيعة اإلمارتية
وترسم به شارعا يضم مجموعة من المباني
 كما وتوضح سبب اختيارها،المتجاورة
.لهذا اللون

sabiha.alkerwi@ese.gov.ae

1.

Mr. Yi Zeng (Boys)
Yi.Zeng@ese.gov.ae
2.
1.
Ms. Li Shuai (Girls)
Shuai.Li@ese.gov.ae

2.

Be able to learn the new words: 困
sleepy, 晚 late, 容易 easy,难 difficult,帮
help
Be able to know the new grammar: 有点

LMS-LESSON3-TASK1

Be able to learn the new words: 困
sleepy, 晚 late, 容易 easy,难 difficult,帮
help
Be able to know the new grammar: 有点

LMS-LESSON3 -TASK1

Unit 2: Break Even Analysis
Mr. Candice

candice.ford@ese.gov.ae

•
•

Break Even Point
Break Even Charts
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Click the link to play the game
reviewing Break Even Point the
https://wordwall.net/resource/2
8670746/copy-of-break-evenpoint

Checkpoint 2 will take place
this week. Kindly review the
materials for Unit 2.

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.

نرجو من الطلبة الذين لم
يسلموا مربي/ة الصف (صورة
من بطاقة الهوية اإلماراتية)
ضرورة تسليمها بحيث يتم
تصويرها من األمام والخلف
ً
استعدادا لـموعد إجراء الفحص
الدوري في الـمدرسة يوم الخميس
 17فبراير 2022
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