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
Grade 10 General Stream الصف العاشر – المسار العام
TERM 3

Week 2

April 25-29

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECT الـمـادة

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

English
اللغة اإلنجليزية
Math
الرياضيات

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

•
•

Surface areas of prisms and cylinders
Surface Areas of Pyramids and Cones

ALEF CMU 1,2,3

ALEF EXIT TICKET/LMS

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

•

Homeostasis and Human Body Systems

Alef 66, 67, 68

To complete Foldable and
Activity Sheet

Ms. Hasna

•
•

Chapter 8 – section 1
Plane mirror Properties

Arabic
اللغة العربية

Physics
الفيزياء

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

Biology
األحياء

Unit 8 – Food at home and around the world top 10 restaurants; the Mediterranean way.

hasna.alsalmi@ese.gov.ae

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

Using present perfect continuous; as, since;
made of / with / from; modifiers; phrasal verbs;
transitional devices.

+  الفصول من الخامس إلى الثامن/رواية الشيخ والبحر
التدريب على نماذج إمسات
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Work Book
and ALEF lessons 1-3

Alef 1-2-3

•

 إكمال+ تحضير قراءة الفصول المطلوبة
دروس منصة ألف

• LMS Activity
• Interactive worksheet

•

مراجعة ما تم إنجازه بالتيرم السابق

المعلم محمود صابر (بنين)

mahmoud.hmohamed@ese.gov.ae

المعلمة فاطمة (بنات)

fatma.abdelaziz@ese.gov.ae

المعلم سلمان (بنين)
Selmen.zenned@ese.gov.ae

موسيقى العالم -موسيقى شرق آسيا -الموسيقى الصينية

)بنات( المعلمة رحمه

Healthy food

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

Physical
& Health
Education

SELF-LEARNING IN LMS

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

Music
موسيقى

إيقاع السماعي الثقيل

faten.koussa@ese.gov.ae

Drama
مسرح

مراجعة ما تم إنجازه بالتيرم السابق

المعـلمة فاتـن (بنين)

التربية
اإلسالمية

الباروك – كارافاجو – دا كورتونا

Shayma.Habboush@ese.gov.ae

Visual Art
الفنون البصرية

الباروك – كارافاجو – دا كورتونا

المعلمة شيماء (بنات(

الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

None

Activities on LMS

Introduction to Robotics
Creating a Robotic Arm

samir.ali@ese.gov.ae

علوم الكومبيوتر

None

Activities on LMS

Introduction to Robotics
Creating a Robotic Arm

المعلم سامر (بنين)

اجتماعيات (المعلمة سماح)

Moral Edu.
& Social Studies

حل درس الف

اتجاهات في أسواق الطاقة والجغرافيا السياسية

samah-ai.mohamed@ese.gov.ae

Computer Science

تكملة الدروس على منصة ألف

جهود العلماء في تدوين السنة

Islamic

المعلمة سعاد
suaad.alhousani@ese.gov.ae

Arabic
اللغة العربية

تحضير قراءة الفصول المطلوبة  +إكمال
دروس منصة ألف

•

رواية الشيخ والبحر /الفصول من الخامس إلى الثامن +
التدريب على نماذج إمسات

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

SELF LEARNING IN LMS

Getting to know a new sport and being
able to apply its skills

sabiha.alkerwi@ese.gov.ae

Physical
& Health
Education

New sports unit:

)Ms. Sabiha (Girls

)Words: 楼(building) 层（floor) 高（high) 最（most
)Grammar: 虽然...但是...(Although

LMS-LESSON4-TASK1

。Sentence: 东方明珠虽然不是最高的，但是非常有名
)Words: 楼(building) 层（floor) 高（high) 最（most

)Ms. Li Shuai (Girls

)Grammar: 虽然...但是...(Although

LMS-Lesson4-task1

Mandarin
البرنامج الصيني

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

Shuai.Li@ese.gov.ae

。Sentence: 东方明珠虽然不是最高的，但是非常有名

Business
إدارة األعمال

Self-Learning on LMS
Complete Activities 1.1 and 1.2

UNIT 1
• 1.2 Training and Development

Mr. Candice

candice.ford@ese.gov.ae

مواعـيد الفحوصات الدوريـ ــة التي يج ــب إج ــراؤها للط ــلب ــة خ ـ ــالل الفصل الثالث من العام الدراس ي  2022-2021م
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إبريل April
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مايـو May
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يونيـو June

 96ساعـة

يجـب إجـراء الـفحـص والحـصـول عـلى نتيجـة سـلـبيـة ال تتجــاوز مـدة  96ساعـة في بـداية الـفـصـل الدراسي قـبـل الدخـول إلى المبنى المدرسي.

كل شـهـر

يجـب إجـراء الفحـص الـدوري شـهـريًا (الفحـص المخـبري الـ )PCRللـطـلبة من فـئة ما دون  16عامـًا( .و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة الشهــر).

كل أســـبـوعـين

يجـب إجـراء الفحـص الـدوري كل أسـبـوعـين (الفحـص المخـبري الـ )PCRللـطـلبة من فـئة  16عامـًا فـما فـوق( .و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة األسـبـوعـين).
الـتـطـعـيم إلـزامي للطـلبة الـذين يبلـغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للـطـلـبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويـوصى 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 3 of 4

و فيما يأتي مواعيد وموقع الفحص الـمعتمد للطلبة وألعضاء الكادر التعليمي بمدرسة ياس:
الـمكان :مركز الفحص بمدرسة األصايل
ً
ً
مساء
صباحا وحتى التاسعة
األوقات :يومي السبت واألحــد من التاسعة
السادة أولياء األمور الكرام  ..أبناؤنا األعزاء  ..تحية طيبة وبعد ،،
وفق التوجيهات الواردة إلينا من قبل املؤسسة نحتاج لـمعرفة عدد الطلبة الذين يمارسون هوايات متنوعة وأنشطة خارجية الصفية خالل فترة إجازات نهاية األسابيع  ،علما بأننا سنستمر في
الحصر شهريا خالل الفترة القادمة ؛ لذا نرجو مشاركتكم الكريمة في االستبيان التالي حول استثمار الطلبة أجازات نهاية األسبوع في ممارسة األنشطة الـمتنوعة:

https://forms.office.com/r/NMZNkBUS1z
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
مدرسة ياس – مشتركة
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