Yas School
Common Cycle
Academic Year:2021-2022

مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2022-2021 العام الدراسي

Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 10 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/bTEiUyuY1wliZGE0

Parents Weekly Newsletter
أ
أ
Grade 10 Advanced & BEA الصف العاشر – المسار المتقدم ومسار اكاديمية االقتصاد وادارة االعمال
TERM 2

Week 10

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECTالـمـادة

March 7-11
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Please complete open ALEF lessons
and workbook lessons

My On and ALEF

English
اللغة اإلنجليزية

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

Continue with UNIT 7 - looking after
health; food and health; healthcare
systems; technology and fitness; stem
cell therapy; medicine and health; health
issues in the UAE.

Chemistry
الكيمياء

Math
الرياضيات

Students will be able to:
Mr. Basil
basil.syam@ese.gov.ae

Mr. Ali
ali.qadoura@ese.gov.ae

•
•
•

Common Logarithms
Base e and natural logarithms
Using Exponential and
Logarithmic Functions

•

Defining Limiting and Excess
Reactants
Calculating Limiting and
Excess Reactants
Defining Theoretical and Actual
Yield
Calculating Percent Yield

•
•
•
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Complete All open ALEF lessons

Complete All open ALEF lessons

Test on Thursday 10/3/2022
From lesson 111-119 on Alef

None

Activities on LMS

Revision on 3D Advanced
Modeling Skills

None

Activities on LMS

Revision on 3D Advanced
Modeling Skills

تطبيقات ومراجعة

)المعـلمة فاتـن (بنين3+1
faten.koussa@ese.gov.ae

)المعلمة جيهان (بنات 4+2
gehan.elhawy@ese.gov.ae

المعلم محمود صابر (بنين)

mahmoud.hmohamed@ese.gov.ae

المعلمة فاطمة (بنات)

fatma.abdelaziz@ese.gov.ae

مسرح
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المعلمة شيماء (بنات)
Shayma.Habboush@ese.gov.ae

Drama

•
•

مراجعة وتذكر عن المعلومات العامة عن المادة
االرتجال ( كيف أرتجـل مشهد مسرحي )

samir.ali@ese.gov.ae

Computer
Science
علوم الكومبيوتر

مراجعة عامة على سبق دراستة من خالل
منصة  LMSاستعـدادا للتقييم

المعلم سامر (بنين)

Visual Art
الفنون البصرية

أرجـو االنتهاء من إتمام مشروع نهاية الفصل

Arabic
اللغة العربية

حل منصة ألف

مراجعة مهارات المادة وحل أسئلة أثرائية
على منصة التعلم الذكي

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

الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

-

إكـمال دروس منصة ألف

مراجعة عامة على ما سبق دراسته في الفصل 2

المعلمة سعاد
suaad.alhousani@ese.gov.ae

Islamic
التربية
اإلسالمية

امتحانات تدريبية

إكـمال دروس منصة ألف

•

درس الشاعر النمر ومراجعة عامة

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

Moral Edu.
& Social Studies

امتحانات تدريبية

إكمال دروس منصة ألف

•

درس الشاعر النمر ومراجعة عامة

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

Physics
الفيزياء

Lab activity in week 10 to be
submitted.
Final exam on 23rd March

Complete All open ALEF lessons
Finish the review booklet given

Revision of all SLOs & Lessons for
Term 2 exams

•

Mr. Swati
swati.sachdeva@ese.gov.ae

المعلم سلمان (بنين)

إيقاع السماعي الثقيل

المعلمة رحمه (بنات)

مراجعة عامة

SELF-LEARNING IN LMS

Volleyball

Speaking test on LMS

Pop quiz during the lesson
and complete the project.

)Ms. Sabiha (Girls
sabiha.alkerwi@ese.gov.ae
Ms. Lina Yao
10-A, 10-C
lina.yao@ese.gov.ae

Business & Economics Academy
مــســـــار أكــاديميـــــة االقتصــــاد وإدارة األعمال
) ( 10 I & 10 J

Units 1-4 Review

Review the units through the
activities on LMS.

& Health
Physical
Education
التربية
الرياضية

SELF-LEARNING IN LMS

•
•

)Mr. Wassim (Boys

wassim.khouaja@ese.gov.ae

Mandarin
البرنامج الصيني

Please ensure that you
have completed
Checkpoints 1-3 on LMS.
This week we will do
Checkpoint 4.

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

Volleyball

Pop quiz during the lesson

Music
موسيقى

Selmen.zenned@ese.gov.ae

We will review Units 1-4 through
PPT’s, LMS and class activities.

Candice

candice.ford@ese.gov.ae
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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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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 من التاسعة

من  18إلى  22إبريل .2022
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