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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

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

English
اللغة اإلنجليزية
Math
الرياضيات

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

Biology
األحياء

SUBJECT الـمـادة

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

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

Week 9

Bridge to Success – 10 General
UNIT 7 – International trade, the silk
road, listening activities, sea transport
and sea roads, modal verb should
•

•
•
•

Lesson 4 – Trigonometry
Lesson 5 – Angles of deviation and
depression
Chapter – Genetics
Section 3- Gene Linkage and
Polyploidy
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February 28- March 4
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية
Please complete open ALEF
lessons and workbook lessons

Assessment االمتحانات

Listening exam make up for
students with tech difficulties

My On – Complete weekly
reading

Alef CMU

ALEF EXIT TICKET

Complete Alef Lessons:
59, 60, 61

Review Practice: LMS (‘5-for5”
Alef Review and Practice

•
•

Physics
الفيزياء

•

Ms. Asma
muradasma@yahoo.com

•
•
•
•
•

التربية
اإلسالمية

علوم الكومبيوتر

الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

Computer
Science

Moral Edu.
& Social Studies

Islamic

Arabic
اللغة العربية

•

Describe the ray model of light.
Explain the effects of quantity of
light and its distance on brightness.
Describe engineering applications of
illuminance.
Describe light waves.
describe the diffraction of light.
Explain the relationship between
light wavelength and color.
Use the speed of light equation to
calculate frequency and wavelength.
Explain the relationship between
light wavelength and color.
Explain the Doppler effect.

Alef

EXIT TICKET

 درس نحو/ أسلوب االختصاص
 نص معلوماتي/كيفية تقدير الذات
تقديم المحادثة

•
•
•

إكمال دروس منصة ألف
تقديم المحادثة

إكمال االمتحانات الناقصة

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

 درس نحو/ أسلوب االختصاص
 نص معلوماتي/كيفية تقدير الذات
األيام (سيرة ذاتية) للكاتب طه حسين

•
•
•

إكمال دروس منصة ألف
تقديم المحادثة

إكمال االمتحانات الناقصة

المعلمة سعاد
suaad.alhousani@ese.gov.ae

رعاية النبي صلى هللا عليه وسلم ألهل بيته

تكملة الدروس على منصة ألف

االختبار التجريبي للمادة

مراجعة عامة على ما سبق شرحه استعدادا لالختبار
الختامي لنهاية الفصل الدراسي الثاني

تكملة الدرس على منصة ألف

-

Evaluation of the final project

Activities on LMS

None

Evaluation of the final project

Activities on LMS

None

)المعلم مصطفى (بنـين
mustafa.khalil@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
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Visual Art
الفنون البصرية

درس وظيفة الـفـن

الرجاء االنتهاء من المهام المطلوبة في
الدروس السابقة و تسليم األعـمال

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

Visual Art
الفنون البصرية

L3 )(يوتوبيا

Drama
مسرح

)المعلم محمود صابر (بنين

mahmoud.hmohamed@ese.gov.ae

)المعلم سلمان (بنين

Music
موسيقى

Selmen.zenned@ese.gov.ae

التربية الصحية
والرياضية

Physical &
Health
Education

النص الكوميدي

إيقاع السماعي الثقيل

)بنات( المعلمة رحمه

مراجعة عامة

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

Volleyball

SELF-LEARNING IN LMS

Ms. Sabiha (Girls)

Volleyball

SELF-LEARNING IN LMS

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

Mandarin
البرنامج الصيني

2 + 1 حل أنشطة مدينتي
 للتقييمLMS من خالل

)المعلمة جيهان (بنات
gehan.elhawy@ese.gov.ae

sabiha.alkerwi@ese.gov.ae

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

Revision for the pop quiz
and speaking exam

Pop quiz and speaking exam
during the Chinese lesson

Ms. Li Shuai (Girls)

Revision for the pop quiz
and speaking exam

Pop quiz and speaking exam
during the Chinese lesson

Shuai.Li@ese.gov.ae
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Those students who have not
completed Checkpoint 2, please
make sure to do so.

Complete task 3.1 and 3.2 on
LMS.

3.1 The relationship of quality to
value and price

•

3.2 The benefits of quality products

•

Business
إدارة األعمال

Unit 3
Mr. Candice

candice.ford@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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 96ساعـة
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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

ً
صباحا وحتى التاسعة ً
مساء
األوقات :يوم السبت الـموافق  ، 2022-2-26من التاسعة
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من  18إلى  22إبريل .2022
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