
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع العام اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع العام في مادة الدوام ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/9school_hours                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع العام في مادة الدوام الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/9school_hours2     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع العام اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade9                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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دولة اإلمارات العربية المتحـدة
بيـــــــة والتعليــــــم وزارة التر

1نطـــــــاق  ال1المجلــــس 
2ن ح للتعليم األساسي للبنيغليلةمدرسة 

الفصل الدراسي الثاني
2021مارس  04–فبراير  28

للـمـسـار الـعـام -الـخـطـة األسـبـوعـيـة 
خالل التعلم عن بعد

2021–2020العام الدراسي 

للمواد الدراسية
ياتاللغة العربية ، العلوم ، الرياض

اللغة االنجليزية

عاألسبو
9



نسعى جاهدين إىل تطوير شراكة قوية وفعالة بني املزنل واملدرسة
حىت يتسىن لطلبتنا حتقيق كامل إمكاناهتم

و نقدر أمهية التواصل مع أولياء األمور، وتلقي املردودات واملالحظات من جانبهم

اخلطوط الساخنة على حسب املراحل الدراسية

0564946684–األستاذة ثرية أمحد الشحي –الصف اخلامس العام والنخبة 

0543532919-األستاذة شيخة زيد احلريف –الصف السادس العام والنخبة 

0507806555-األستاذة ليلى عبداللطيف الشحي –الصف السابع العام 

هاتف املدرسة
072025456

مدير املدرسة
سعيد أمحد رباع الشحي . أ



اللغة العربية
التاريخ

الصفوف
األحد

28-02-2021
االثنين

1-3-2021
الثالثاء

2-3-2021
األربعاء

3-3-2021
الخميس

4-3-2021

الخامس 
النخبة + العام 

أختبر معلوماتي درسكرزة كرزة كرزة كرزة 
منصة ألف (90)رقم 

بناء المعرفة لدى 
الطالب 

تحديد الراوي تطبيق المعرفة 
والشخصيات 

استخراج عناصر 
القصة وإجابة 

التدريبات 

مراجعة المعلومات 
والمهارات التي مرت 

سابقا 

السادس
النخبة + العام 

مراجعة  ومدارسة
الجزء األول الدرس 

الثامن

أصدقاء وأعداء ال نراهمأصدقاء وأعداء ال نراهمفارسة المعمارفارسة المعمار

(  كان) توظيف جملةَ 
في جمل  ( إن  ) وجملةَ 

بالطالمفيدة  من إنشاء 

تعرف حياة الشخصية 
تحديد خصائص الس يرة 

الذ اتي ة والغيري ة

تحديد عالقاِت الت ضاد ِ 
.تِ والت راُدِف بيَن الكلما

تحديد األفكار واألدلة 
الد اعمة

، قراءة الن صَّ المعلو ماتيَّ
ُف مضمونَـهُ  ، وتعرَّ
ئيسـةَ  .وأفكاَرهُ الر 

ق تصنيُف الكلماِت وف
جذورها

لماءتقدير قيمة العلم والع



التاريخ

الصفوف
األحد

28-02-2021
االثنين

1-3-2021
الثالثاء

2-3-2021
األربعاء

3-3-2021
الخميس

4-3-2021

السابع العام 
2 +3

:األستاذ
علي الزعبي

عصفورا السي دة نيهعصفورا السي دة بيروالزيبراعصفور العدد والمعدود 
بيرونيه

عصفورا السي دة 
بيرونيه

إعراب العدد والمعدود 
.وتوظيفهما 

يتعرف الطالب الدالالت 
التعبيرية والمعاني 

.  الداللية 
تحديد المعنى اإلجماليَّ 

تحليلهللنَِّص  األدبيِ  و

ل غِة تعليُل استخداَم ال
ِة في الن   ص ِ المجازيـ 

ِ، ووصف كي ف األدبي 
.يؤث ُر على الن ص ِ 

يِن المقارنة بيَن نَصَّ 
رحاِن ُمختِلفَيِن يَط

َموضوًعا واحًدا

السابع
4+ 1العام 

:األستاذ 
محمد الصمادي

عصفورا السي دة نيهعصفورا السي دة بيروالزيبراعصفور الزيبراعصفور 
بيرونيه

عصفورا السي دة 
بيرونيه

يتعرف الطالب 
الوصف في الكتابة
.  ه القصصية ووظيفت

يتعرف الطالب الدالالت 
التعبيرية والمعاني 

.  الداللية 
تحديد المعنى اإلجماليَّ 

تحليلهللنَِّص  األدبيِ  و

ل غِة تعليُل استخداَم ال
ِة في الن   ص ِ المجازيـ 

ِ، ووصف كي ف األدبي 
.يؤث ُر على الن ص ِ 

يِن المقارنة بيَن نَصَّ 
رحاِن ُمختِلفَيِن يَط

َموضوًعا واحًدا



الـــعـلـــوم
التاريخ

الصفوف
األحد

28-02-2021
االثنين

1-3-2021
الثالثاء

2-3-2021
األربعاء

3-3-2021
الخميس

4-3-2021

عام1الخامس
عام3الخامس

مراجعة للقوى المتوازنة وغيرنةالقوى المتوازنة وغير المتوازالجاذبية واالحتكاك 

المتوازنة

انشطة قانون نيوتن االولقانون نيوتن االول

وصف العوامل التي تؤثر

على الجاذبية واالحتكاك

ازنة تمييز خصائص القوى المتو

وغير المتوازنة

ازنة تمييز خصائص القوى المتو

وغير المتوازنة

ربط قانون نيوتن االول

بالقوى المتوازنة 

وغيرالمتوازنة

حل الطالب اسئلة النشاط

حل اسئلة المنصة للدرس

والنشاط

حل اسئلة المنصة للدرس 

والنشاط

حل اسئلة المنصة للدرس مسابقات+ أنشطة 

والنشاط

مسابقات+ انشطة 

عام2الخامس 

تطبيق قوانين الحركةقانون نيوتن الثالثقانون نيوتن االولنةالقوى المتوازنة وغير المتوازاالحتكاك

وصف العوامل المؤثرة في

االحتكاك

ازنة تمييز خصائص القوى المتو

وغير المتوازنة

ربط قانون نيوتن االول

بالقوى المتوازنة وغير

المتوازنة

شرح قانون نيوتن الثالث

للحركة

الث تطبيق قانون نيوتن الث

للحركة في الحياة



التاريخ

الصفوف
األحد

28-02-2021
االثنين

1-3-2021
الثالثاء

2-3-2021
األربعاء

3-3-2021
الخميس

4-3-2021

السادس
جميع صفوف العام

(1،2،3،4)

انشطة الغالف المائيالغالف المائي لالرضالغالف الجوي لالرضانظمة كوكب االرض

لالرض

الغالف الصخري 

لالرض
التعرف الى مكونات 

الغالف الجوي 

لالرض

التعرف الى طبقات الغالف

الجوي لالرض
التعرف الى مكونات 

الغالف المائي لالرض

التعرف على تركيبحل اسئلة االنشطة

الغالف الصخري 

لالرض
حل اسئلة المنصة 

للدرس والنشاط

حل اسئلة المنصة للدرس

والنشاط

حل اسئلة المنصة للدرس

والنشاط

مسابقات من+ انشطة 

منصة الف

حل اسئلة المنصة 

للدرس والنشاط



التاريخ

الصفوف
األحد

28-02-2021
االثنين

1-3-2021
الثالثاء

2-3-2021
األربعاء

3-3-2021
الخميس

4-3-2021

السابع
جميع صفوف العام

(1،2،3،4)

السلوكيات الفطرية 

للحيوانات

التكاثر الجنسيالمجتمعات والسلوكياتالتواصلاتالسلوكيات المتعلمة للحيوان

ة وصف السلوكيات الفطري

للحيوانات

وصف السلوكيات المتعلمة 

للحيوانات

ات وصف كيفية تواصل الحيوان

فيما بينها

وصف كيفية تفاعل 

الحيوانات في مجتمعاتها

وصف التكاثر الجنسي 

للحيوانات



الـرياضـيات
التاريخ

الصفوف
األحد

28-02-2021
االثنين

1-3-2021
الثالثاء

2-3-2021
األربعاء

3-3-2021
الخميس

4-3-2021

عام1الخامس
عام3الخامس

تابع ضرب االعداد الكلية ضرب االعداد الكلية والكسور3اختبر معلوماتي 
تابع  ضرب الكسورضرب الكسوروالكسور

ضرب الكسورضرب الكسورضرب االعداد الكلية والكسورضرب االعداد الكلية والكسور مراجعة الوحدة الثامنة

حل تمارين . الواجب 
فالدرس على منصة أل

حل تمارين الدرس . الواجب 
على منصة ألف

حل تمارين الدرس . الواجب 
على منصة ألف

حل تمارين الدرس. الواجب 
على منصة ألف

حل تمارين . الواجب 
الدرس على منصة ألف

عام2الخامس 

تقدير نواتج عملية ضرب تابع الطرح مع اعادة التسميةالطرح مع اعادة التسمية
الكسور

تابع تقدير نواتج عملية
ضرب الكسور

تابع تقدير نواتج عملية
ضرب الكسور

يطرح االعداد الكسرية مع
وجود االستالف

يطرح االعداد الكسرية مع وجود
يقدر نواتج ضرب الكسوريقدر نواتج ضرب الكسوريقدر نواتج ضرب الكسور االستالف

حل تمارين . الواجب 
الدرس على منصة ألف

حل تمارين الدرس . الواجب 
على منصة ألف

حل تمارين الدرس . الواجب 
على منصة ألف

حل تمارين الدرس. الواجب 
على منصة ألف

حل تمارين . الواجب 
الدرس على منصة ألف



التاريخ

الصفوف
األحد

28-02-2021
االثنين

1-3-2021
الثالثاء

2-3-2021
األربعاء

3-3-2021
الخميس

4-3-2021

1السادس 

كتابة معادالت الضرب كتابة معادالت الطرح وحلهاكتابة معادالت الجمع وحلهاالمعادالت
وحلها

كتابة معادالت الضرب 
وحلها

معرفة المعادالت 
والمتساويات

ا تكوين معادالت الجمع وحله
بالعمليات العكسية

تكوين معادالت االطرح 
وحلها بالعمليات العكسية

فرات المسئلة الفظية 
وتكوين المعادلة وحلها 

بالعملية العكسية

فرات المسئلة الفظية
وتكوين المعادلة وحلها 

بالعملية العكسية
حل تمارين . الواجب 

فالدرس على منصة أل
حل تمارين الدرس . الواجب 

فعلى منصة أل
حل تمارين الدرس . الواجب 

فعلى منصة أل
حل تمارين . الواجب 

فالدرس على منصة أل
حل تمارين . الواجب 

فالدرس على منصة أل

3السادس 

المتبايناتوالالتمثيالت المتعددة للدالتمثيالت المتعددة للدوالالدوال والمعادالتالدوال والمعادالت

تعريف ورسم الدالة 
الجداول والتمثيالت الكلمات والمعادالت رسم الدالة الخطية بيانياالخطية

البيانية
الحل الذهني
للمتباينات

منصة الفمنصة الفمنصة الفمنصة الفمنصة الف

4 , 2السادس 

الدوال والمعادالتتابع قواعد الدوال قواعد الدوال تابع جداول الدوالجداول الدوال
يُكمل جداول الدالة 
جد باستخدام القاعدة ويو
الُمدخل والُمخرج

م يكمل جداول الدالة باستخدا
القاعدة ويوجد الُمدخل 

والُمخرج
ها يوسع المتتاليات ويصف
يةباستخدام التعابير الجبر

فها يوسع المتتاليات ويص
باستخدام التعابير 

الجبرية

م تمثيل الدوال باستخدا
الجداول والتمثيالت 
البيانية والمعادالت

حل تمارين . الواجب 
فالدرس على منصة أل

حل تمارين الدرس . الواجب 
فعلى منصة أل

حل تمارين الدرس . الواجب 
فعلى منصة أل

حل تمارين . الواجب 
الدرس على منصة ألف

حل تمارين . الواجب 
فالدرس على منصة أل



التاريخ

الصفوف
األحد

28-02-2021
االثنين

1-3-2021
الثالثاء

2-3-2021
األربعاء

3-3-2021
الخميس

4-3-2021

عالساب
1 ،2 ،4

رسومات المقاييس 
النسبية 

تابع رسومات المقاييس
النسبية 

رسم االشكال ثالثية 
االبعاد

تابع رسم االشكال 
المقاطع العرضية ثالثية االبعاد

يحل مسائل على 
مقاييس الرسم 

يحل مسائل على مقاييس
الرسم 

يحدد المناظير الثالثة 
لالشكال ثالثية االبعاد

ة يحدد المناظير الثالث
عادلالشكال ثالثية االب

ية يحدد المقاطع العرض
عادلالشكال ثالثية االب

حل تمارين . الواجب 
الدرس على منصة 

فأل

حل تمارين . الواجب 
فالدرس على منصة أل

حل تمارين . الواجب 
فالدرس على منصة أل

حل تمارين . الواجب 
الدرس على منصة 

ألف

حل تمارين . الواجب 
الدرس على منصة 

فأل

عالساب
3

حل المتباينات 
بالضرب أو القسمة 

(تتمة الدرس)

ن حل المتباينات المكونة م
خطوتين

تابع حل المتباينات 
ا تابع تصنيف الزوايتصنيف الزوايا المكونة من خطوتين

يحل المتباينات 
باستخدام خاصيتي
ي الضرب أو القسمة ف

المتباينة

ة يحل المتباينات المكون
ل من خطوتين وتمثيل الح
على خط األعداد

ة يحل المتباينات المكون
ل من خطوتين وتمثيل الح
على خط األعداد

د يصنف الزوايا ويحد
العالقات فيما بينها

د يصنف الزوايا ويحد
ا العالقات فيما بينه

حل تمارين . الواجب 
الدرس على منصة 

فأل

حل تمارين . الواجب 
فالدرس على منصة أل

حل تمارين . الواجب 
فالدرس على منصة أل

حل تمارين . الواجب 
الدرس على منصة 

فأل

حل تمارين . الواجب 
الدرس على منصة 

فأل



Thursday

4-3-2021
Wednesday

3-3-2021
Tuesday

2-3-2021
Monday

1-3-2021
Sunday

28-02-2021

Stage

Date                      

`Stars``Rhyming Games``Postcards`Project LessonProject Lesson.

All general  classes

Grade 5

(1،2،3)

Objectives:

.1More rhyming 

words practice. 

.2Poem writing 

practice. 

Objectives:

1. Vocabulary 

practice.

2. Pronunciation 

practice. 

Objectives:

1. Present Simple 

review.

2. Writing skills 

practice. 

Objectives:

1. To further practice 

the use of Pats 

Simple affirmative 

and negative. 

2. To practice speaking 

skills. 

3. To revise holiday 

vocabulary. 

Objectives:

1. To revise Past 

Simple 

affirmative

2. To introduce and 

practice Past 

Simple negatives. 

Quizziz, live worksheets, 

own PPT

Materials: Access 

Book, live 

worksheets

يةاللغة اإلنجليز



Thursday

4-3-2021
Wednesday

3-3-2021
Tuesday

2-3-2021
Monday

1-3-2021
Sunday

28-02-2021

Stage

Date                      

Topic: Writing a special 

place.

Topic: How did you 

feel?

Topic:  A special place.Topic: Solving activities on 

Adjectives and Nouns.

Topic: My dream 

holiday.

Grade 6.1

To use special words of 

feelings.

To understand the use 

of “Prepositions+ 

adjectives”.

To add to their story 

about their feelings and 

interests.

•To complete their story, 
having at least 4 complete 

sentences about famous 

places.

•To identify key vocabulary 
used in their story.

•To plan ideas for a story 
narration.

•To use adjectives and 
detailed description.

•To use topic vocabulary

•To practice vocabulary 
from the topic. 

•To practice sentence 
structure and write 

complete sentences 

with Adjectives and 

nouns.

•To express ideas and 
opinions.

Homework: use the 

dictionary to find 

synonyms of 

vocabulary used on 

page 48.

Homework: search for 

pictures and events 

that took place in a 

special place.

Homework: complete 

activity 4 page 46.

Homework: Complete 

lesson 64 on Alef.

Homework: Complete 

the project file.

Making plansLanguage FocusLanguage FocusProject LessonProject Lesson

Grade 6.2

Grade 6.4

1. To practice 

prepositions of time.  

2. To identify key 

vocabulary

1. To revise Past 

Simple. 

2. To practice  irregular  

verbs. 

3. To practice reading 

skills. 

1. Topic vocabulary practice.

2. `going to ` practice

1.  To complete the story. 

2. To identify key 

vocabulary used in the 

story.

Homework: 

To finish the story and 

publish it on Padlet.

1. To plan ideas for a 

story. 

2. To use adjectives and 

detailed description. 

3. To use topic 

vocabulary. 



Thursday

4-3-2021
Wednesday

3-3-2021
Tuesday

2-3-2021
Monday

1-3-2021
Sunday

28-02-2021
Stage                     

Date

Lesson 6: 

Making Plans

Page 51 and 52

Lesson 5: 

Language Focus

Page 49 and 50

Lesson 4: How did 

you Feel?

Page 47 and 48

Lesson 3: A Special 

Place

Page 45 and 46

Lesson 2: My 

Dream Holiday

Page 43 and 44

Grade 6.3

Listening for gist 

and specific 

information.

Become more 

familiar with 

using 

prepositions of 

time ‘ on and 

at’.

Reading for gist 

and specific 

information.

Become more 

familiar with 

using ‘going to’ 
when talking 

about future 

plans.

Reading for gist 

and specific 

information.

Understand 

Adjectives + 

prepositions.

Listening for gist 

and specific 

information.

Asking questions 

about the past…

Understand the 

Vocabulary on 

the topic.

Reading for 

details.

Adjective + noun

A beautiful 

Island.



Thursday

4-3-2021
Wednesday

3-3-2021
Tuesday

2-3-2021
Monday

1-3-2021
Sunday

28-02-2021

Stage                    

Date

Animal facts.Solving listening activities. Plastic in our ocean.Polar bears.Lesson 6 Language focus.

Relative clauses.

Grade 7.1

Grade 7.3

Objectives: to understand 

the use of pronouns.

Objectives: to find 

information from an audio 

recording.

Objectives: to use ‘could’ for 

making  suggestions.

Objectives: To use relative 

clauses to describe animals and 

things.

To identify animals’ related 

words.

Objectives: To understand 

the use of relative clauses.

To identify the use of the 

new vocabulary words.

Reread texts page 57.Search for recycling ideas 

to the plastic you use at 

home.

Search about bears and their 

different environments.

Homework: complete activity 4 

page 54.

Complete activity 4 page 52.

Lesson 7: Polar Bears

Page 53 and 54

Lesson 6: Language Focus

Page 51 and 52

Lesson 5: All About Birds

Page49 and 50

Lesson 4: Looking After Our 

Wildlife

47 and 48

Lesson 3: Language Focus

Page 45 and 46

Grade 7.2

Grade 7.4

Understanding the 

vocabulary on the topic.

Reading for specific 

information.

Reading for specific 

information.

Understanding relative 

clauses.

Understand the Vocabulary on 

the topic.

Reading for specific information.

Understand the Vocabulary on 

the topic.

Listening for specific 

information.

Understanding Phrasal Verbs

Understand the Vocabulary 

on the topic.

Listening for gist and specific 

information.

Understanding Past Simple 

Questions


