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

February 21-25

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECT الـمـادة

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Please complete open ALEF
lessons and workbook lesson

ALEF

HOT PROBLEMS

ALEF CMU1 AND EXIT TICKET

Alef Lessons 56, 58, 59

To Complete Review Activity
in LMS

Alef

EXIT TICKET

English
اللغة اإلنجليزية
Math
الرياضيات

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

Biology
األحياء

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

Physics
الفيزياء

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

Ms. Asma

Arabic
اللغة العربية

Week 8

Unit 7 – International Trade – The silk
road, a global hub, sea transport and
seaports, ice roads of Canada
Chapter 6/7

muradasma@yahoo.com

•
•

Lesson 7 Scale Drawing and Models

•

Genetics: Explaining Monohybrid
and Dihybrid Crosses

•
•
•

TO visualize forces on inclined plane.
Calculating forces on inclined plane
Force equilibrium.

Lesson 1 Geometric Mean

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

) تقدير الذات (نص معلوماتي
المحادثة
تعبير كتابي (الصغيران

•
•
•

إكمال دروس منصة ألف
تقديم المحادثة

متابعة التحدث والتعبير

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

) تقدير الذات (نص معلوماتي
) األيام (سيرة ذاتية

•
•

إكمال دروس منصة ألف
تقديم المحادثة

متابعة التحدث والتعبير
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المعلمة شيماء (بنات(

Shayma.Habboush@ese.gov.ae

التربية
اإلسالمية

None

Activities on LMS

Project: Create Speaker Housing

samir.ali@ese.gov.ae

الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

None

Activities on LMS

Project: Final Tuning for
the Speaker Housing

المعلم سامر (بنين)

علوم الكومبيوتر

تكملة الدرس على منصة ألف

•

درس ( جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة
في التنمية المستدامة )

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

Moral Edu.
& Social Studies

اختبار التقويم الثاني  -الدروس المطلوبة
(المؤشرات االجتماعية للتنمية المستدامة
لدولة اإلمارات العأربية المتحأدة -
المؤشرات البيئة للتنمية المستدامة لدولة
اإلمارات العـربية المتحدة).

Computer
Science

استكمال االختبار التقييمي في منصة الف

تكملة الدروس على منصة ألف

Islamic

درس العـفة  -أحكام الزواج

المعلمة سعاد
suaad.alhousani@ese.gov.ae

بعد االطالع على درس مدينتي 1
كتاب الطالب :

faten.koussa@ese.gov.ae

Visual Art
الفنون البصرية

يقوم الطالب بعـمل بحـث يقارن فـيه بين
مدينتين إحداهما مدينة قائمة على
الصناعة واألخرى قائمة على السياحة
مع شرح القرارات الفنية الهامة التي تم
اتخاذها عـند تخـطيط كل منهما ومن ثم
تحميل البحث على حائط مقرر LMS

درس مدينتي 2

المعـلمة فاتـن (بنين)

بعد االطالع على درس مدينتي 1
كتاب الطالب :

لدرس مدينتي 1

مدينـتي – 2
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المعلم محمود صابر (بنين)

mahmoud.hmohamed@ese.gov.ae

Drama
مسرح

إعادة انتاج النص الكوميدي

gehan.elhawy@ese.gov.ae

Visual Art
الفنون البصرية

حل السؤال األول والثاني
من كتاب النشاط

تقوم الطالبة بعـمل بحث مقارن بين مدينتين
إحـداهما مدينة قائمة على الصناعة
واألخـرى قائمة على السياحة مع شرح
القرارات الفنية الهامة التي تم اتخاذها عـند
تخطيط كل منهما ومن ثم تحميل البحث على
حائط مقرر LMS

المعلمة جيهان (بنات)

)المعلم سلمان (بنين

الغـناء العـربي

Music
موسيقى

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

)موسيقى العـصر الحديث (المعاصر

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

ATHLETICS: Relay

SELF-LEARNING IN LMS

Ms. Sabiha (Girls)

Volleyball Introduction - Dig

SELF-LEARNING IN LMS

Business
إدارة األعمال

Mandarin
البرنامج الصيني

Mandarin
البرنامج الصيني

التربية الصحية
والرياضية

Physical &
Health
Education

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

sabiha.alkerwi@ese.gov.ae

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

1. Be able to use the words in
the sentence. 困 sleepy, 晚
late, 容易 easy,难
difficult,帮 help
2. Be able to use the emotion
words to make a
sentence.”Nervous 紧张,
Worry 担心,scared 害怕..

LMS-LESSON3-TASK1

Speaking exam during the class

Ms. Li Shuai (Girls)

1. Be able to use the words in
the sentence. 困 sleepy, 晚
late, 容易 easy,难
difficult,帮 help
2. Be able to use the emotion
words to make a
sentence.”Nervous 紧张,
Worry 担心,scared 害怕..

LMS-LESSON3-TASK1

Speaking exam during the class

Shuai.Li@ese.gov.ae

Unit 3: Quality
Mr. Candice

candice.ford@ese.gov.ae

•
•

The relationship of quality to
value and price
The benefits of quality products
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Those students who have not
completed Checkpoint 2, please
make sure to do so.

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.

و فيما يأتي مواعيد وموقع الفحص الـمعتمد للطلبة وألعضاء الكادر التعليمي من مدرسة ياس:
الـمكان :مركز الفحص بمدرسة األصايل
األوقات:
ظهرا وحتى العاشرة ً
 يوم الجمعة من الثالثة ًمساء
ً
صباحا وحتى العاشرة ً
مساء
 -يومي السبت واألحد من العاشرة
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