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مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2023-2022 العام الدراسي
Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae
Please join Yas School Elite Telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAFXG0iBZ6T_DzayzjA

Parents Weekly Newsletter
Grade 11 Elite Stream الصف الحادي عشر – مسار النخبة
TERM 1
SUBJECT الـمـادة

Week 5

OBJECTIVES أهداف ومخرجات التعلم

September 26-30
Homework الواجبات المنزلية

Assessment االمتحانات

Grade 11 New Interactions 3-4
Term 1 (Chapter 1) (Pushing Boundaries!) Lessons:
•
(Topics LS 1: Smart House)
•
(Topics RW 1: The Human Brain)
•
(Literature: Context and Author Attitude in Oliver Twist)

English
اللغة اإلنجليزية

Ms. Eman
eman.soliman@ese.gov.ae

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

Learning Objectives:
•
Listening: Listening for main ideas and specific information
in a conversation about smart homes; listening for stressed
words.
•
Speaking: Talking about smart homes and remote devices;
telling a story from images
•
Writing: "Produce extended, structured texts that contain
topic sentences and supporting details.“
•
Lexis: Understanding vocabulary from context;
understanding and using words in context correctly;
identifying words and phrases that signpost facts or
assumptions.
•
Grammar: Modals (present) / Adverbs (degree/ time and
place).
•
Functional/ skill language: Describing advantages and
disadvantages/ expressing opinions/ expressing certainty,
probability and doubt.
•
Critical thinking: Making predictions about a conversation.
•
Reading: Infer meaning when reading extended texts on
familiar and some unfamiliar concrete topics.
Lexis: (Body / Technology)
Convenient, Efficient, Utility Bills, Install, Appliance, Security,
Blood Vessels, Colleagues, Hemispheres, Intuition, Logic,
maturation, Maturity, Memory, Neuroscientists, Origins, Toxins,
wiring, Cognitive, Logical, Precede, Repressed, Mature, Going Into
training.
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Achievements
Offline Tasks: activities done
on LMS portal or Worksheets
shared on Wizer / Padlet.
During the session Tasks:
Do activities that are given
on different e-tools:
Wordwall , Padlet, Quizziz,
Nearpod, Mentimeter,
Wizer, etc.

Weekly Quiz. 😊
on Friday

Mr. Mohamed Bassam

Math
رياضيات

Mohammadb.hassan@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
From: 09:40 am :من
To: 10:25 pm :إلى

•
•

•
Biology
أحياء

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Tuesday :اليوم
8:00 am
From:
:من
9:00
am
To:
:إلى

C2L2 – Graphs of Polar Equations
C2L3 – Polar and Rectangular Forms of
Equations

ALEKS Assignments

Weekly Quiz on Friday
30th of Sep, 2022 in the
following lessons:
C1L5, C2L1
5 MCQs on LMS

Ms. Amal
amal.awad@ese.gov.ae

Assessment

Chapter 2 – Polar Coordinates and Complex
Numbers

•
•
•
•
•

Nucleic acids; structure and function, the
difference between the DNA and RNA
ATP; structure and function
Ch4: Cell Structure and Function
Cellular level of organization, Cell theory,
SA: Vol ratio.
Prokaryotic; Bacterial cell
Main features of Eukaryotic cell

MS Forms exercise

Weekly assessment

Worksheet on LMS

LMS Activities

Hybridization of atomic orbitals
Students should be able to:
Chemistry
الكيمياء

Ms. Doaa
Doaa-Ae.Ahmed@ese.gov.ae

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

•

SAP-3.B: Represent the relationship
between potential energy and distance
between atoms, based on factors that
influence the interaction strength.
• SAP-4.C Based on the relationship between
Lewis diagrams, VSEPR theory, bond orders,
and bond polarities:
a) Explain structural properties of molecules.
b) Explain electron properties of molecules.
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Ms. Swati

امتحان تعبير تلخيص قصة
لمن كان غائبا

•

ورقة عمل وتدريبات على تحليل
النصوص األدبية المتنوعة
حل األنشطة في بوابة التعلم الذكي

.1
.2
.3
.4

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

المعلم مصطفى 11-E
mustafa.khalil@ese.gov.ae
الساعة المكتبية Office Hour
يوم الثالثاء
Day:
اليوم:
منFrom: 11.30 am :
إلىTo: 12.30 pm :
المعلمة بسمة 11-F

•

الساعة المكتبية Office Hour
Friday
Day:
اليوم:
منFrom: 11:30 am :
إلىTo: 12:30 pm :
المعلمة سعاد
suaad.alhousani@ese.gov.ae

واجبات إثرائية في منصة LMS

العـقـود المالية في اإلسالم
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الساعة المكتبية Office Hour
يوم االثنين
Day:
اليوم:
8 am
From:
من:
9 pm
To:
إلى:

التربية اإلسالمية
Islamic Studies

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

Basmah.Alamrah@ese.gov.ae

Arabic
اللغة العربية

امتحان تعبير تلخيص قصة
لمن كان غائبا

•
•

االستعـداد للمحادثة
حل األنشطة في بوابة التعلم الذكي

.1
.2
.3
.4

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

الساعة المكتبية Office Hour
اليومDay: Tuesday :
منFrom: 09:40 am :
إلىTo: 10:25 am :

Physics
الفيزياء

Weekly Quiz on Tuesday
on Topics
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5

Applying Newton’s Laws
Friction Force
Applications for the Friction Force

•
•
•

Swati.sachdeva@esse.gov.ae

)سماح (بنات

Moral Edu. & Social Studies
الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية

samah-ai.mohamed@ese.gov.ae

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

CDI
التصميم اإلبداعي واالبتكاري

حل األنشطة على منصة التعلم الذكي

َّ ال
تأسيس
 المُبا ِد ُر في-ُ َرحِ َمهُ هللا- ٌشي ُخ زايد
ِ
ِ َْمج
ِ َّ لس الت
ِ عاون ال َخليجي

LMS حل األنشطة بالكتاب وعلى منصة

)أسامة (بنين
osama.mohamad@yahoo.com

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

•
•

Physical & Health Education
التربية الصحية والرياضية

 في-  رحمة هللا-  (إطالالت شامخة للشيخ زايد:درس
) أحأداث عاشها الوطن العأربي

المعلم سامر
samir.ali@ese.gov.ae

•

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

•
•
•

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

Ms. Sabiha (Girls)
sabiha.alkerwi@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.

Activities on LMS

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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None

Mandarin
البرنامج الصيني

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

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

Mandarin
البرنامج الصيني

Ms. Ling Chen (Girls)
Ling.chen@ese.gov.ae

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

1. To know about the Chinese national
st

day 1 October
2. To do the activities about the national

Write：国庆快乐

day

1. To know about the Chinese national
st

day 1 October
2. To do the activities about the national
day

Write：国庆快乐

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 ـة (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

