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يساهم في تقدم دولة اإلمارات  إعداد جيل متعلم  : رؤيتنا 
 ةكرائد ملشروع نهضة عربية شامل

رتقاء تفعيل دور املدرسة كمؤسسة اجتماعية شاملة تعمل على اإل : رسالتنا
 بمستوى األداء التربوي والتعليمي وغرس قيم املواطنة واملسؤولية واملبادرة

عجمان  -  مدرسة الشعلة الخاصة  
  

 متقدمالالتاسع  الصف: (07-01- 2022 إلى 03-01- 2022من ) 2021/2022 ( 1)األسبوع  الثاني الخطة األسبوعية / الفصل الدراسي 
 اليوم          

 الجمعة  الخميس  األربعاء الثالثاء اإلثنين  المادة   

 ورقة عمل عالجية  العربيةاللغة 

 مهارات نحوية و بالغية
 ورقة عمل عالجية 

 نص معلوماتي

 
 النصوص حولنا

 أغراض النصوص 

 النصوص حولنا

 تطبيقات على أغراض النصوص 
 الوصية في القرآن الكريم 

 تحليل النص

  واجب إلكتروني    واجب إلكتروني  الواجبات 

Course book 

Review  

  

Reading skill  

Vocabulary 

Review  

Writing skill Use of English 

Unit 5 

Lesson 1  

What are you really like?  

Reading skill Speaking skill 

Unit 5  

Lesson 2  

What are you really like?  

Vocabulary Use of English 

Unit 5 Lesson 3 

What are you really like? 

Vocabulary Use of English 

Workbook  Live worksheet   
Reading comprehension 

worksheet 

 ضرب كثيرات الحدود  حادية حد أ ضرب كثيرة حدود في  جمع كثيرات الحدود وطرحها  مراجعة مهارات مراجعة مهارات  الرياضيات

 أوراق عمل   أوراق عمل   أوراق عمل  الواجبات 

 

      
  

 الدرس الخامس في األسبوع  الدرس الرابع في األسبوع الدرس الثالث في األسبوع الدرس الثاني في األسبوع  األول في األسبوعالدرس  املادة 

 جمع المتجهات جبريا  مركبات المتجهات  المتجهات في بعدين  الفصل االول   مراجعة مهارات الفصل االول   مراجعة مهارات الفيزياء 
  وراق عمل أ  وراق عمل أ  الواجبات 

مراجعة مهارات الفصل الدراس   أحياء
 األول 

مراجعة المهارات الغير محققة  
 في الفصل 

أخفق فيها    يمراجعة المهارات الت
 أغلب الطالب في الفصل األول 

 وظائف الجهاز الهضمي 
 ) إن لم تكن إثرائية (   

 

   الواجب : ورقة عمل  الواجب : ورقة عمل الواجبات 

 الدرس الثاني في األسبوع  الدرس األول في األسبوع املادة 
شرح درس : اإليمان فضل من هللا تعالىاستكمال                  شرح درس : اإليمان فضل من هللا تعالى التربية اإلسالمية            

    ات الواجب
ون   واجب إلكتر

العربيتابع سكان الوطن   سكان الوطن العربي  االجتماعيات   

  ورقة عمل   الواجبات 

Computer Science Cyber Safety Cyber Safety 


