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Parents Weekly Newsletter
Grade 11 General Stream الصف الحادي عشر– المسار العام
TERM 1

Week 4

September 19-23

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECT الـمـادة

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

•
English
اللغة اإلنجليزية

Ms. Marisa 11-B, 11-D
Marisa.Johns@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Thursday :اليوم
From: 11:30 am :من
To: 12:15 pm :إلى

Mr. Basil 11-D

Math
الرياضيات

basil.syam@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
From: 11:30 am :من
To: 12:30 pm :إلى

•
•
•
•

Listen for specific information
Read for specific information about our
traditions
Listen for specific information (fables)
Use ‘should” with infinitives

•

Spell words correctly on the
Spelling List, as well as use
them in sentences, to show
their meaning clearly.
Complete all ALEF lessons as
homework on the same day
they are given, if not
completed in class.

Students will be able to:
-

Solving Compound and Absolute Value
Inequalities
Relations and Functions
Linear Relations and Functions
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Solving All open ALEF Lessons

Assessment االمتحانات
Spelling Test every
Thursday.
Wordlist:
1. hospitality
2. folklore
3. greeting
4. character
5. narrator
6. moral
7. translate
8. fable
9. dramatic

Math
الرياضيات

•

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
11:30
am
From:
:من
To: 12:30 pm :إلى

•
•

Health Science
علوم صحية

Mr. Ashraf 11-B
ashraf.sharafeldin@ese.gov.ae

Khadeeja.alquaiti@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
11:30
am
From:
:من
To: 12:30 pm :إلى

Sora.Ahmad@ese.gov.ae

Physics
الفيزياء

Solving All open ALEF Lessons

1. Describe the factors that contribute to
social health
2. Describe the factors that contribute to
emotional health

Self-learning activities on LMS

LMS Tasks

Ms. Khadijah

Ms. Sora
Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
From: 11:30 am :من
To: 12:30 pm :إلى
B -11 المعلم مصطفى
mustafa.khalil@ese.gov.ae

Arabic
اللغة العربية

Solving Compound and Absolute Value
Inequalities
Relations and Functions
Linear Relations and Functions

Office Hour الساعة المكتبية
يوم الثالثاء
Day:
:اليوم
From: 11:30 am :من
To: 12:30 pm :إلى

12345-

Define uniform circular motion
Describe circular motion
Identify the symbols of circular motion
Define centripetal force
Calculate angular velocity, period,
centripetal force and centripetal
acceleration

قـصة حادثة لنجـيب محفوظ
 اسم الزمان والمكان: النحـو
 قواعـد ال تدرسها في المدرسة: نص استماع

•
•
•

Solve all Alef lessons and LMS
activities

اختبار التقييم األول
على بوابة التعلم الذكي
استكمال الدروس على منصة ألف

D -11 المعلمة بسمة
Basmah.Alamrah@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
From: 11:30 am :من
To: 12:30 pm :إلى

قـصة حادثة لنجيب محفوظ
 اسم الزمان والمكان: النحـو
 قواعـد ال تدرسها في المدرسة: نص استماع

•
•
•
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• For those who didn’t
solve the diagnostic
test please do it, due
date Saturday

•

 سورة النور.1
 المشتقات.2
التشبيه التمثيلي
اختبار التقييم األول
على بوابة التعلم الذكي

استكمال الدروس على منصة ألف

 سورة النور.3
 المشتقات.4
 التشبيه التمثيلي.5

shammaa.mohamed@ese.gov.ae

الساعة المكتبية Office Hour
Day:
Friday
اليوم:
منFrom: 11:30 am :
إلى:

12:30 pm

To:

Arabic for Non-Native
Speakers

اختبار في مهارة التحليل والتركيب
وسأرسل مع الطلبة نموذج لالختبار
للتدرب عـليها

كتابة حروف وكلمات وجمل سأرسلها مع
الطالب

الوحدة األولى (التعارف)
• وعـيا بـنماط التنغيم عند االستماع
• يستمع ويحـدد الوحـدة الصوتية
• يستمع ويستجيب استجابة مناسبة لألقران والكبار
• يلفظ كلمات تعلمها باستخدام التنغـيم والنبر
الصحـيحـين
• يكتب كتابة صحيحة حروفا متحركا من اليمين إلى
اليسار

اللغة العـربية لغـير الناطقين بالعـربية
المعلمة شمه العوضي

المعلمة سعاد

ال يوجـد

Islamic

العـقـل والنقـل

الساعة المكتبية Office Hour
االثنــين
Day:
اليوم:
8 am
From:
من:
9 am
To:
إلى:

التربية اإلسالمية

suaad.alhousani@ese.gov.ae

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

حـل الدرس في منصة ألف

الشيخ زايد  -رحمة هللا  -المبادر في تأسيس
مجـلس التعاون الخليجي

الساعة المكتبية Office Hour
Friday
Day:
اليوم:

عمل مسابقة على ألف للطالب

حـل األنشطة على منصة ألف

الشيخ زايد  -رحمة هللا  -المبادر في تأسيس
مجـلس التعاون الخليجي
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الساعة المكتبية Office Hour
Friday
Day:
اليوم:
11:30
am
From:
من:
إلىTo: 12:30 pm :

الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

أسامة (بنين)
osama.mohamad@yahoo.com

Moral Edu.
& Social Studies

من:
إلى:

11:30 am
12:30 pm

From:
To:

Visual Art
الفنون البصرية

CDI
التصميم اإلبداعي واالبتكاري

•
المعلم سامر
samir.ali@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
Monday :اليوم
12:20
pm :من
From:
To: 01:05 pm :إلى

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

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

Physical & Health Education
التربية الصحية والرياضية

Music
موسيقى

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

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

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

•
•
•
•
•

Select relevant graphics equipment from
a variety of technical graphics
equipment.
Interpret a technical drawing with
various line types, angles, and
dimensions.
Define computer-aided design (CAD).
Discover the workspace of a typical 3D
modelling software.
Construct basic 2D objects.
Compare pictorial and orthographic
drawings.

Activities on LMS

LMS قـراءة الدرس في بوابة التعلم الذكي

تيرنير-  جـون كونستابل: درس

 فن المنمنمات اإلسالميةL2

LMS االطالع على حائط االنشطة

السماعي الثقيل
نشيد التحضير لليوم الوطني السعـودي

•

Football
*Successfully demonstrate passing skills.
*Successfully demonstrate effective
movement in football.

Passing/ Movement

Football
Ms. Sabiha (Girls)
sabiha.alkerwi@ese.gov.ae

None

*Successfully demonstrate passing skills.
*Successfully demonstrate effective
movement in football.
Page 4 of 5

Passing/ Movement

Mr. Yi Zeng (Boys)

•

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
11:30
am
From:
:من
To: 12:30 pm :إلى

•

talk about giving gifts and wishes to
someone with structure of:
送+sb. + sth.

•

Words: 礼物(gift)、送(give)、块

Ms. Ling Chen (Girls)

•

Mandarin
البرنامج الصيني

Yi.Zeng@ese.gov.ae

Ling.chen@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
From: 11:30 am :من
To: 12:30 pm :إلى

Wordwall practice

(piece)、手表(Watch)

•

talk about giving gifts and wishes to
someone with structure of:
送+sb. + sth.

•

Words: 礼物(gift)、送(give)、块

Wordwall practice

(piece)、手表(Watch)

 و بلدهم بلدنا و مليكهم فخر لنا،  عزهم عزنا، معا أبـ ـدًا نحن والسعودية
ً
معا أب ـدًا في المصير و في خدمة اإلسالم و في الدفاع عن األوطان
ً
كل عام والممملكة العربية السعودية قياد ًة و شعبـًا في تقدم و تطور و نماء و ازدهـ ــار
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