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

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

Week 8
OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

L1-2:
• Listen for specific information;
• Grammar: use comparative &
superlative adjectives
L3-4:
• Read & analyze information in graphs;
interpret information in graphs by
writing complete sentences
42. Identifying Parts of Matri
43. Applying Equality of Matrices and
Organizing Data in a Matrix
44. Adding, Subtracting and Multiplying
Scalar Quantities
45. Applying Properties of Matrix
Operations
46. Multiplying Square Matrices
47. Identifying Properties of Matrix
Multiplication
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October 17-21
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Writing task: pro/con essay on
impact of both parents working
in modern times.

L5: DEAR (Drop everything &
read) and Weekly Spelling Test
X 1 LESSON

Complete all ALEF lessons as
homework on the same day
they are given, if not completed
in class.
Complete all corresponding
Workbook activities.

Solving All open ALEF Lessons

Week 8 wordlist:

Landmark, resort, population,
geographically, area, wealthy;
weather, humid, populated;
increase

LMS Tasks

Mr. Ashraf 11-B

Math
الرياضيات

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

Health Science
علوم صحية

ashraf.sharafeldin@ese.gov.ae

Khadeeja.alquaiti@ese.gov.ae

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

Ms. Sora

Arabic
اللغة العربية

Physics
الفيزياء

Sora.Ahmad@ese.gov.ae

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

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

42. Identifying Parts of Matri
43. Applying Equality of Matrices and
Organizing Data in a Matrix
44. Adding, Subtracting and Multiplying
Scalar Quantities
45. Applying Properties of Matrix
Operations
46. Multiplying Square Matrices
47. Identifying Properties of Matrix
Multiplication
•
•
•

To define arteries, capillaries and
veins.
To define soft tissue injuries.
To identify the types of open tissue
injuries.

1- State Kepler's third law
2- Find the Period of a planet to orbit the
Sun
3- Define gravitational force
4- Calculate the gravitational force using
the law of universal gravitation.
5- Describe orbital motion
6- Explain how gravitational mass and
inertial mass alike and how they are
different?
7- Define gravitational force.
8- Calculate the gravitational force.

تتمة اسم اآللة واسم التفضيل ومراجعة المشتقات
تتمة الكناية ومراجعة البالغة
)يوم العيد (سيرة أدبية

•
•
•
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Solving All open ALEF Lessons

LMS Tasks

LMS Activities

• Solve all alef lessons on
Alef platform
• Solve the practice
questions added on LMS

حل دروس ألف
تحضير أي درس من دروس
.المحادثة
تسميع خمسة أبيات من قصيدة
مالك بن الريب

·
·
·

Solve the Tasks and writing
activity on LMS and added on
LMS.

امتحان تعبير كتابي لمن كان
 وكذلك امتحان لغة،غائبا
عربية لمن كان غائبا

•

·

•
•
•

تتمة اسم اآللة واسم التفضيل ومراجعة المشتقات
تتمة الكناية ومراجعة البالغة
يوم العيد (سيرة أدبية)

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

Arabic
اللغة العربية

·

امتحان تعبير كتابي لمن كان
غائبا ،وكذلك امتحان لغة
عربية لمن كان غائبا

·
·

حل دروس ألف
تحضير أي درس من دروس
المحادثة.
تسميع خمسة أبيات من قصيدة
مالك بن الريب

المعلمة بسمةD -11
Basmah.Alamrah@ese.gov.ae

المعلمة سعاد

ال يوجد

حل درس ألف

اختبار التقويم األول للفصل الدراسي األول
دروس االختبار( :البراعة السياسية التي
اكتسبها الشيخ زايد  -رحمه هللا حاكما
للعين  -الثاني من ديسمبر  1971الصفحة
المشرفة األول في تاريخ دولة اإلمارات
المتحدة).

حل الدرس في منصة ألف

اختبار التقويم األول للفصل الدراسي األول
دروس االختبار( :البراعة السياسية التي
اكتسبها الشيخ زايد  -رحمه هللا حاكما
للعين  -الثاني من ديسمبر  1971الصفحة
المشرفة األول في تاريخ دولة اإلمارات
المتحدة).

حل األنشطة على منصة ألف

None

Activities on LMS

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

القران واالعجاز العلمي

Islamic
التربية اإلسالمية

suaad.alhousani@ese.gov.ae

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

أسامة (بنين)
osama.mohamad@yahoo.com

تكملة لدرس تعزيز مسيرة االتحاد في مجاالت حيوية

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

Moral Edu. & Social Studies
الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية

تكملة لدرس تعزيز مسيرة االتحاد في مجاالت حيوية

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

المعلم سامر (بنين)
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•

الساعة المكتبية Office Hour
Day:
اليومMonday :
منFrom: 12:20 pm :
إلىTo: 01:05 pm :

CDI
التصميم اإلبداعي
واالبتكاري

Continuation on CH2 section 3:
Orthographic projections
Introduction to pictorial and
perspective drawings

•

samir.ali@ese.gov.ae

Physical & Health
Education
التربية الصحية والرياضية

Music
موسيقى

Visual Art
الفنون البصرية

CDI
التصميم اإلبداعي
واالبتكاري

)المعلمة رغد (بنات
Raghad.zaki@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
From: 12:00 PM :من
To: 01:00 PM :إلى
)المعـلمة فاتـن (بنين
faten.koussa@ese.gov.ae

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

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

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

•

Continuation on CH2 section 3:
Orthographic projections
Introduction to pictorial and
perspective drawings

•
•
•

Activities on LMS
Wordwall
Padlet

الفن و المدينة:الدرس

LMS قـراءة الدرس في بوابة التعلم الذكي

منمنمات العصور الوسطى

LMS الاطلاع على حائط الأنشطة

الرباعي الوتري
المواريس و اإليقاعات المتداخلة
Football

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

understand defensive tactics and be able to
effectively engage in defensive tactics.

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

Handball
Ball Familiarization & Dribbling

Mr. Tengfei Zhang(Boys)

Mandarin
البرنامج الصيني

•

Tengfei.Zhang@ese.gov.ae

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

1. Review the expression of time,
countries, and time zone
2. Learning the expression about the
chunk of the time(number+小时，
number+分钟）
3. Sentence pattern：
Subject+verb+number+小时/分钟
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Defensive tactics
Develops students’ ball
handling and dribbling skills
in handball

Checkpoint 2. [ Fusion 360
material/ chapter 2]

Ling.chen@ese.gov.ae

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

نرجو ارتداء الطلبة الزي الرياض ي يوم االثنين الـموافق  17أكتوبر  ، 2022حيث سيتم تنفيذ بعض األنشطة
الرياضية تستهدف الطلبة في جميع الـمراحل الدراسية أثناء ساعة الرفاهية البدنيـ ـة التي سيتم
تخصيصها للطلبة  ،خالل اليوم الدراس ي شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،
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Mandarin
البرنامج الصيني

1. Review the expression of time,
countries, and time zone
2. Learning the expression about the
chunk of the time(number+小时，
）number+分钟
3. Sentence pattern：
Subject+verb+number+小时/分钟

)Ms. Ling Chen (Girls

