
 

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 اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/9                   

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

https://almanahj.com/ae/9                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة االمتحانات الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/9     

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

https://almanahj.com/ae/grade9                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 2121/2222م ش/                                                                                                         م9/2/2222التاريخ:

 السادة أولياء األمور   الكرام 
 الصف التاسع المتقدمأعزاءنا طالب 

 تحية طيبة و بعد،،،
 للفصل الدراسي الثاني (A) المجموعة لمواد األول القصير االختبار:  الموضوع

 قبل من جديةوال الكامل االلتزام نتمنى استمرار و الماضية الفترة خالل أبنائنا تعلم عملية تسهيل في معنا تعاونكم على نشكركم        
 .لتحقيق مصلحة طالبنا التعليمية والتربويةأمور أولياء و طالب و معلمين من المشاركة األطراف جميع

 إلكترونيأ للفصل الدراسي الثاني األولى القصيرة اإللكترونية االختبارات إجراء تقرر فقد للمدرسة المستمر التقويم لخطة وفقأ ,بعد أما
 :يلي ام مرعاة راجين. فيه المذكورة والمواعيد أدناه المرفق الجدول وفق بعد عن

 درجته وترصد( واالمتحانات التقويم دليل في لكم توضيحه تم ما بحسب) المستمر التقويم عملية من جزءأ المذكور االمتحان يعتبر .1
 .الثاني الدراسي للفصل الطالب درجات ضمن

 .صفر درجة له سترصد اإلدارة به تقبل مبرر عذر بدون االمتحان عن للطالب غياب أي .2

 . امتحانه إلغاء سيتم اخر طرف أي من مساعدة على بالحصول الطالب قيام ثبوت حال في .3

 .  الطالب لدى متوفر ذكي جهاز أي على المذكور االمتحان إجراء يمكن .4

 ننصح ليهع و النظام قبل من تلقانيأ يغلق دقيق وقت ضمن و مباشرة غير اسئلة هيئة على التربوي اإلشراف قبل من األسئلة توضع .5
 نلالمتحا الجيد باالستعداد الطالب

 :آلية االختبار .6

https://lms.privatemoe.aeالدخول إلى البوابة الذكية من خالل الرابط: -
 (.LMS نظام) بك الخاصة الذكية البوابة على االنشطة قائمة في الموجود االمتحان رابط خالل من لالمتحان الدخول -
فعالية حساباتهم على البوابة و إبالغ المشرف اإلداري في حال واجه مشكلة في الدخول بالحساب يرجى من جميع الطالب التحقق من  -

 م حتى يتحقق من الحساب بنفسه.11/2/2121قبل نهاية يوم غد األربعاء 

 لن يقبل أي إبالغ متأخر بأي مشكلة في الحساب من أي طالب بعد هذا التاريخ. -

  .الطالب قبل من دةحوا مرة إال االختبار رابط إلى الدخول ال يمكن -

 عصرأ 5445 الساعة حتى 5 الساعة من: باراالخت موعد -

 جدول االختبارات والمقررات والمواعيد
 الموضوعات المقررة المادة التاريخ اليوم

 141  صفحة الى 122 صفحة الوحدة األولى: االزاحة والقوة في بعدين من الفيزياء 41/2/2224 االحد

 العربيةاللغة  41/2/2224 االثنين

 نواتج تعلم :
 ــ النص الشعري " الناس والزمان " 2ــ النصوص حولنا " أغراض النصوص "   1
 ــ نص " قطار المستقبل "5ــ األفعال الناصبة لمفعولين    4ــ قصة " العباءة "  3

 464  صفحة الى 315 صفحة من رياضيات 41/2/2224 الثالثاء

 Unit 5/ C.B ( 1-15 )    W.B (1-14) اللغة اإلنجليزية 41/2/2224 األربعاء

 األحياء 41/2/2224 الخميس

  إلكتروني(  الصماء الغدد جهاز) الثالث الدرس: األولى الوحدة
 االخراجي الثالث الجهاز الدرس:الثانية الوحدة

 ( + 145إلى  صفحة  141صفحة )من
 26( سؤال  151إلى صفحة  151صفحة  )من

 (161إلى  156صفحة  )من(  العصبي الجهاز تركيب) األول الدرس: الثالثة الوحدة

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام 
 

 / ابراهيم سليم بركةمدير المدرسة 
 



 

 

 

 2121/2222ش/م                                                                                                          م9/2/2222التاريخ:

 السادة أولياء األمور   الكرام 
 التاسع العام أعزاءنا طالب الصف

 تحية طيبة و بعد،،،
 للفصل الدراسي الثاني (A) المجموعة لمواد األول القصير االختبار:  الموضوع

 الكامل لتاا اال استمرارنتمنى  و الماضية الفترة خالل أبنائنا تعلم عملية تسهيل في معنا تعاونكم على نشكركم        
 .لتحقيق مصلحة طالبنا التعليمية والتربويةأمور أولياء و طالب و معلمين من المشاركة األطراف جميع قبل من والجدية

صل الدراسي للف األولى القصيرة اإللكترونية االختبارات إجراء تقرر فقد للمدرسة المستمر التقويم لخطة وفقأ ,بعد أما
 :يلي ام مرعاة راجين. فيه المذكورة والمواعيد أدناه المرفق الجدول وفق بعد عن إلكترونيأ الثاني

( متحانا واال التقويم دليل في لكم توضيحه تم ما بحسب) المستمر التقويم عملية من جاءأ المذكور االمتحان يعتبر .1
 .الثاني الدراسي للفصل الطالب درجا  ضمن درجته وترصد

 .صفر درجة له سترصد اإلدارة به تقبل مبرر عذر بدون االمتحان عن للطالب غياب أي .2

 . امتحانه إلغاء سيتم اخر طرف أي من مساعدة على بالحصول الطالب قيا  ثبو  حال في .3

 .  الطالب لدى متوفر ذكي جهاز أي على المذكور االمتحان إجراء يمكن .4

 و النظا  قبل من تلقانيأ يغلق دقيق وقت ضمن و مباشرة غير اسئلة هيئة على التربوي اإلشراف قبل من األسئلة توضع .5
 نلالمتحا الجيد باالستعداد الطالب ننصح عليه

 :آلية االختبار .6

https://lms.privatemoe.aeالدخول إلى البوابة الذكية من خالل الرابط: -
 .(LMS نظام) بك الخاصة الذكية البوابة على االنشطة قائمة في الموجود االمتحان رابط خالل من لالمتحان الدخول -
يرجى من جميع الطالب التحقق من فعالية حساباتهم على البوابة و إبالغ المشرف اإلداري في حال واجه مشكلة في  -

   حتى يتحقق من الحساب بنفسه.11/2/2121الدخول بالحساب قبل نهاية يو  غد األربعاء 

 أي طالب بعد هذا التاريخ.لن يقبل أي إبالغ متأخر بأي مشكلة في الحساب من  -

  .الطالب قبل من دةحوا مرة إال االختبار رابط إلى الدخول ال يمكن -
 عصرأ 5445 الساعة حتى 5 الساعة من: باراالخت موعد -

 جدول االختبارات والمقررات والمواعيد

 الموضوعات المقررة المادة التاريخ اليوم

 199  صفحة الى 174 صفحة من العلوم 41/2/2224 حداأل

 العربيةاللغة  41/2/2224 ثنيناإل

 نواتج تعلم 
 ــ النص الشعري " الناس والزمان " 2  ــ النصوص حولنا " أغراض النصوص " 1: 

 ــ نص " قطار المستقبل "5ــ األفعال الناصبة لمفعولين    4ــ قصة " العباءة "  3

 431  صفحة الى 363 صفحة من رياضيات 41/2/2224 الثالثاء

 41/2/2224 األربعاء
اللغة 

 جليزيةاإلن
Unit 5/ G.B ( 1 -20 ) 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام 
 / ابراهيم سليم بركةمدير المدرسة 


