Yas School
Common Cycle
Academic Year:2022-2023

مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2023-2022 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 1

Week 5
OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECT الـمـادة

September 26-30
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية
•

•
English
اللغة اإلنجليزية

English Teacher 10B & 10D
Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
From: 11:30 am :من
To: 12:30 pm :إلى

•

•

Reading & Speaking about Growing
Up.
Writing Focus: write 3 short
paragraphs about your grandmother
or grandfather.
Listen for specific information, to
answer true or false statements.

•

•

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.
Complete all corresponding
Workbook activities.

Students will be able to:
Mr. Ibrahim 10-D

Math
الرياضيات

Ibrahim.Abuzeineh@ese.gov.ae

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

•
•
•
•
•

Applying Translations and
Reflections to Quadratic Graphs
Writing and Graphing Quadratic
Functions in Vertex Form
Graphing Quadratic Inequalities
Show my learning
Checkpoint 1
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•
•

Solve Alef
And worksheet

Assessment االمتحانات

Spelling test every Thursday.
Week (5) list:
Fiance, fiancee,
extended family, full-time,
primary school, secondary
school, nursery, part-time

Mr. Saleh 10-B

Math
الرياضيات

saleh.fawwaz@ese.gov.ae

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

Students will be able to:
•
•
•

Applying Translations and
Reflections to Quadratic Graphs
Writing and Graphing Quadratic
Functions in Vertex Form
Graphing Quadratic Inequalities

Solving ALEF exit ticket

Chapter 1:
Cellular Structure & Function Section 4:
Cellular Transport
•
Ms. Meeta (10B, 10D)

Biology
األحياء

meeta.goklani@ese.gov.ae

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

•
•

Compare and contrast different
forms of active transport including
protein pumps, endocytosis, and
exocytosis
Compare and contrast active and
passive transport
Investigate the movement of
substances through a selectively
permeable (dialysis) membrane

Complete lesson 7, 8, 9
and 10 if not completed
during the lesson.

Exit Ticket on Alef

Chapter 2: Plant Structure and Function
Section 1: Plant Cells and Tissues

Mr. Riyas

Physics
الفيزياء

riyas.purath@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Tuesday :اليوم
9. am
From:
:من
10am
To:
:إلى

Chapter 2: Representing motion
1. How to represent motion by dot
diagram
2. Distance and displacement
3. How to solve problems related to
distance and displacement
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Alef lessons 16-19

•

Test on Wednesday

 .1تحدث قـصة مثل  :يقدم عرضا معلوماتيا بلغة
عربية فصيحة و لغة الجسد المناسبة .

مراجعة حـفـظ وتسميع اآليات
من  8-1من سورة الكهف

حل المهام على LMS
إكمال حل ألف

الساعة المكتبية Office Hour
Friday
Day:
اليوم:
منFrom: 11:30 am :
إلىTo: 12:30 pm :

المعلمة مهلة 10-D
mahla.alhamadi@ese.gov.ae
الساعة المكتبية Office Hour
Friday
Day:
اليوم:
منFrom: 11:30 am :
إلىTo: 12:30 pm :

Arabic
اللغة العربية

منصة ألف

حل أسئلة دروس ألف
تقديم التحدث

•
•
•

تحدث قصة مثل
العتاب صابون القلوب (قراءة )
االستعارة بالغة

Eyas.rawashdeh@ese.gov.ae

Arabic
اللغة العربية

منصة ( ألف )

حل دروس ألف
تقديم التحدث

 .2القصة القصيرة ( الخبز ) :يحلل النص األدبي
موظفا التفكير الناقد ليبين مدى تمكن المؤلف
من تحقيق غايته  .يحلل عالقة الزمان والمكان
بفكرة القصة و تأثيرهما في تطوير الحبكة .

المعلم إياس 10-B

المعلمة عائشة سعيد الكعبي

 .1وضح عدم التعارض بين الشرع والعقل
 .2ستنتج أثر القراءة في تنمية العقل
 .3وضح مفهوم المدارس الفقهية

الساعة المكتبية Office Hour
اليومDay: Thursday :
5 pm
From:
من:
6 pm
To:
إلى:

إكمال الدرس على منصة ألف

درس ( مظاهر الفكر االتحادي في امارات الساحل )

الساعة المكتبية Office Hour
Friday
Day:
اليوم:
منFrom: 11:30 am :
إلىTo: 12:30 pm :

إكمال الدرس على منصة ألف

موقع دولة اإلمارات العربيَّة المت َّحدة االستراتيجي
واألطماع االستعـماريَّة
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الساعة المكتبية Office Hour
Friday
Day:
اليوم:
منFrom: 11:30 am :
إلىTo: 12:30 pm :

Social Studies
الدراسات االجتماعية

أسامة (بنين)
osama.mohamad@yahoo.com

Social Studies
الدراسات االجتماعية

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

Islamic
التربية اإلسالمية

Aisha-Ss.Alkaabi@ese.gov.ae

علوم الكومبيوتر

Visual Art
الفنون البصرية

Computer Science

المعلم وائـل
wael.ahmad@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Thursday :اليوم
From: 12:20 am :من
1:05 pm
To:
:إلى

)المعـلمة فاتـن (بنين

faten.koussa@ese.gov.ae

)المعلمة جيهان (بنات

gehan.elhawy@ese.gov.ae

Music
موسيقى

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

Physical & Health Education
التربية الصحية والرياضية

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

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

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

•
•
•
•
•

Recap previous lesson.
Introduce Chp 2 Sec 2.
Talk through the unit overview and
learning outcomes.
Explain keywords in the best way
to suit your class.
In this lesson students will develop
guidelines that convey systematic
troubleshooting strategies that
others can use to identify and fix
computing problems.

LMS Activities

2  النصب التذكاري:الدرس

اإلجابة عن األسئلة الموجـودة في
LMS بوابة التعلم الذكي

1  نصب تذكاري- L2

االطالع على حائط األنشطة
LMS

المارشات العـسكرية

فـن العـيالة
Football
understand and demonstrate offensive
tactics in football and effectively use heading
the ball to be offensive.

Offensive Tactics

Football
understand and demonstrate offensive
tactics in football and effectively use heading
the ball to be offensive.

Offensive Tactics
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Quiz 1 (CH1: Network
and the internet)

Mandarin
البرنامج الصيني

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

1. To know about the Chinese

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

national day 1 October

Mandarin
البرنامج الصيني

Ms. Ling Chen (Girls)

2. To do the activities about the

1. To know about the Chinese

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

national day 1 October

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

Writing: 国庆快乐

national day

Shuai.Li@ese.gov.ae

Business Teacher
Business
إدارة األعمال

st

st

2. To do the activities about the
national day

Unit 1
• Analyze market research.
Conduct market research.
Produce a graph of chart to display
the results of market research.

Writing：国庆快乐

Complete the assigned activities
on LMS.

Will be celebrated on Sep 30th
ســيتم االحـ ـت ـفـ ــاء بالمناسب ــة
2022  سبتمبر30 في
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Checkpoint 1 based on unit 1.

مدرس ـ ـ ـ ـ ـ ــة يـ ـ ــاس
مشــتركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
أبوظ ــبي

السادة أولياء األمور الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
انطـ ـ ـ ــالقا من حرص مؤسسة اإلمارات للتعليم الـمدرس ي على االهتمام بتحقيق األهداف التعليمية و رفع الـمستوي األكاديمي
للطلبة و تعويض الفاقد التعليمي خالل العام الدراس ي  ، 2023/2022يسر قطاع العمليات الـمدرسية ( ) 2تنفيذ برنامج
الدعم األكاديمي في الـمواد األساسية لط ـلـبة الحلقة الثانية والحلقة الثالثة (للطلبة من الصف الخامس وحتى الصف الثاني
عشر) باإلضافة إلى الصفين (الثالث والرابع من الحلقة األولى) مع العلم أن دوام الطلبة في البرنامج سيكون حضوريـا في الفترة
الـمسائية وفق آليات محددة  ،وسيستمر حتى نهاية العام األكاديمي  ،وذلك بواقع ( )12جلسة تعليمية خالل ستة أسابيع
دراسية لكل فصل دراس ي  ،والرسوم الـمستحقة على الـمواد الدراسية ستكون هي على النحو التالي:
الحلقة الثالثة (الصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر):
-

الصفين التاسع والعاشر :مادة واحدة من مواد العلوم مجانية (كيمياء – فيزياء – أحياء) بشرط اختيار الطالب
مادة مدفوعة من مواد (الرياضيات – اللغة العربية – اللغة اإلنجليزية).

-

الصفين  11و :12مادة الرياضيات مجانية بشرط اختيار الطالب مادة مدفوعة من مواد (كيميا – فيزياء – أحياء
– لغة إنجليزية – لغة عربية).

الحلقة الثاني ــة (الصفوف من الخامس وحتى الثامن):
-

مادة العلوم مجانية بشرط اختيار الطالب مادة مدفوعة من مواد (الرياضيات – اللغة العربية – اللغة اإلنجليزية).

الحلقة األولى (الصفين الثالث والرابع فقط):
-

مادة العلوم مجانية بشرط اختيار الطالب مادة مدفوعة من مواد (الرياضيات – اللغة العربية – اللغة اإلنجليزية).

سارعوا بالتسجيل اآلن (( وذلك في موعد أقصاه الجمعة الـموافق  30سبتمبر  )) 2022عبر رابط التسجيل التالي:
https://forms.office.com/r/2v3TjvEmgu

مالحظة :الرسوم الـمستحقة على الـمواد الـمدفوعة هي ( 600درهم) لكل مادة.
شاكرين لكم حرصكم على دعم مسيرة العملية التعليمية ألبنائنا الطلبة
مدرسة ياس  -مشتركة
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للمزيد من االستفسار يرجى التواصل مع مديرة الـمركز
أس ـ ــتاذة /أم ـ ـ ــل الجنيبي 056 441 8809
amal.aljanaiby@ese.gov.ae

