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 11 Telegram Channel: https://t.me/+qw9e6zaRP4w0OTU0

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

Week 5

September 26-30

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

•
•
•
•

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.
Complete workbook activities
to consolidate in-class
learning.

Assessment االمتحانات

Spelling Test every Thursday.
Wordlist:
Fable, moral, character,
storyteller, narrator, series.

Students will be able to:
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

-

23. Writing Linear Equations in
Slope-Intercept Form and PointSlope Form
24. Writing Equations for Parallel
and Perpendicular Lines
25. Graphing Piecewise Functions
26. Writing Piecewise Functions
and Step Functions
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Solving All open ALEF Lessons

LMS Tasks

•
Mr. Ashraf 11-B

Math
الرياضيات

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

Health Science
علوم صحية

ashraf.sharafeldin@ese.gov.ae

Khadeeja.alquaiti@ese.gov.ae

•
•
•

23. Writing Linear Equations in
Slope-Intercept Form and PointSlope Form
24. Writing Equations for Parallel
and Perpendicular Lines
25. Graphing Piecewise Functions
26. Writing Piecewise Functions
and Step Functions

Solving All open ALEF Lessons

LMS Tasks

Define the stages of human growth
and development.
Describe the factors that contribute
to social health.

Self-learning activities on LMS

Test 1 Unit 1: Lessons:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

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

•
•

Test 1 – on chapter 1 –
sections 1 and 2 will be on
Wednesday 11D
Ms. Sora

Physics
الفيزياء

Sora.Ahmad@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
From: 10:30 am :من
To: 11:30 pm :إلى

1- Define a frame of reference.
2- Describe velocity in different
reference frames.
3- Define relative velocity
4- Calculate relative velocity.

Test 1 – on chapter 1 –
sections 1 and 2 will be on
Thursday 11B

Solve all Alef lessons
and LMS activities

Lessons: (Projectile motion
and circular motion)

Arabic
اللغة العربية

Materials and revisions
will be uploaded on Teams
files and LMS.
B -11 المعلم مصطفى
mustafa.khalil@ese.gov.ae
Office Hour الساعة المكتبية
يوم الثالثاء
Day:
:اليوم
From: 11:30 am :من
To: 12:30 pm :إلى

.مالك بن الريب التميمي
)اسم التفضيل (نحو وصرف
)المحادثة (بكائية مالك بن الريب
)أسماء الزمان والمكان (تتمة

.1
.2
.3
.4

Page 2 of 6

استكمال الدروس على منصة ألف
االستعداد للمحادثة

•
•

امتحان تلخيص قصة لمن كان غائبا

المعلمة بسمة D -11

الوحدة األولى
•
•
•
•
•

سيتم إرسال نموذج للواجبات واالختبارات والكتاب
لولي األمر على التلغـرام

shammaa.mohamed@ese.gov.ae

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

12:30 pm

To:

المعلمة سعاد
suaad.alhousani@ese.gov.ae

Islamic

حل دروس منصة الف التعليمية

العـقـود المالية في اإلسالم

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

التربية اإلسالمية

التدريب على تالوة سورة اإلسراء
اآليات من 10-1
+
امتحان قصير في درسي الثبات على
الحق  -االستعفاف

•

ألوان
يطور وعيا بأنماط التنغـيم عند االستماع
يستمع ويحدد الوحدة الصوتية
يستمع ويجيب استجابة مناسبة لألفراد
والكبار
يلفظ كلمات تعلمها باستخدام التنغيم والنبر
الصحيحتين
يكتب كتابة صحيحة حروفا متحركا من اليمين
إلى اليسار

المعلمة شمه العوضي

Arabic for Non-Native Speakers
اللغة العـربية لغـير الناطقين بالعـربية

اختبار في الصفحات 22-21-20

حل تدريبات الصفحات
من  19إلى 23

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

Arabic
اللغة العربية

امتحان تلخيص قصة لمن كان غائبا

•
•

استكمال الدروس على منصة ألف
االستعداد للمحادثة

•
•
•
•

مالك بن الريب التميمي.
اسم التفضيل (نحو وصرف)
المحادثة (بكائية مالك بن الريب)
أسماء الزمان والمكان (تتمة)

Basmah.Alamrah@ese.gov.ae

سماح (بنات)

من:
إلى:
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11:30 am
12:30 pm

From:
To:

الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

حـل الدرس في منصة ألف

درس (إطالالت شامخة للشيخ زايد  -رحمة هللا  -في
أحـداث عاشها الوطن العربي )

الساعة المكتبية Office Hour
Friday
Day:
اليوم:

Moral Edu.
& Social Studies

samah-ai.mohamed@ese.gov.ae

الدراسات االجتماعية

Moral Edu.
& Social Studies

)أسامة (بنين
osama.mohamad@yahoo.com

َّ ال
تأسيس
 المُبا ِد ُر في-ُ َرحِ َمهُ هللا- ٌشي ُخ زايد
ِ
َّ
َ
ْج
ليجي
خ
ال
عاون
ت
ال
لس
م
ِ
َ
ِ
ِ

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

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

•
•
•
•

Music
موسيقى

Visual Art
الفنون البصرية

•

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

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

Compare pictorial and orthographic
drawings.
Differentiate between the main
drawing planes in CAD.
Create defined 2D sketches using
appropriate 2D sketch tools.
Create basic primitive shapes in CAD.
Create simple 3D bodies using various
basic create tools.
Enhance 3D bodies using various
modify tools.

 فن المنمنمات اإلسالمية- L2

: تحليل التناغم الهارموني
 الدرجة الخامسة،  الدرجة الرابعة، األساس

)المعلمة رحمه (بنات

فـن العـيالة

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

Activities on LMS

None

LMS قـراءة الدرس في بوابة التعلم الذكي

الدرس الثاني الميادين

)المعلم سلمان (بنين

Selmen.zenned@ese.gov.ae

حـل األنشطة على منصة ألف
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L1 االطالع على حائط األنشطة
LMS في

Physical & Health Education
التربية الصحية والرياضية

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

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

Mandarin
البرنامج الصيني

Mr. Yi Zeng (Boys)

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

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

Ms. Ling Chen (Girls)

st

2. To do the activities about the
national day

Ling.chen@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 1st October
2. To do the activities about the

Write: 国庆快乐

Write: 国庆快乐

national day

Will be celebrated on Sep 30th
ســيتم االحـ ـت ـفـ ــاء بالمناسب ــة
2022  سبتمبر30 في
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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  )) 2022عبررابط 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

