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GRADE 9 

E-Weekly Lesson Plan 

Week: Sep27–Oct01, 2020 
TOPIC AND MATERIALS 

(on Microsoft Teams) 

Homework / Assignment 

 
Useful Links 

SUNDAY 27/Sep/2020  

English Reading Comprehension Practice   

Math Evaluating Indices   

Science 
Chapter 1 Lesson 2- velocity [Pages-

23] 
  

Arabic  14ص قصيدة أنت الهوى.   

ART CONTRAST COLORS ART PROJECT  

Social Studies  مظاهر السطح 
  ( تكملة الدرس)

  

MONDAY 28/Sep/2020  

English Vocabulary and Grammar Practice   

Math Index Laws   

Science Overview of skills   

Arabic 

 االمتحان التشخيص ي في مادة اللغة العربية.
االمتحان  أسئلة  إلنجاز  الدراسية  الحصة  تخصيص 
في  رَسل 

ُ
ست التي  اإللكترونية،  بنسخته  التشخيص ي 

مشاركة   رابط  الطلبة شكل  ى،  لكّل 
ّ
  املدرس  ويتول

 .أثناء الحّصةمتابعة إنجاز الطلبة 
 : مالحظة
قبل   الصفحةمراجعة  و اإلجابة    من  التثبت  

ً
كاملة

بإرسال  ألّن رابط األسئلة يسمح لك    ضروري،  إرسالها
زر   على  الضغط  بعد  فقط  واحدة  مرة  اإلجابات 

 اإلرسال. 
 

ومدى  املستوى  لتشخيص  نشاط  إرسال  سيتم 
الطالب   يلتزم  أن  على  الكتابي،  التعبير  مهارة  إتقان 
الرسائل   عبر  تسليمه  مباشرة  ثم  ومن  ا 

ً
بيت بإنجازه 

 .MS TEAMSالخاصة املباشرة التي يتيحها برنامج  
أقصاها - زمنية  مدة  في  إنجازه  بعد  النشاط  م 

َّ
ُيسل

افق   م. 2020سبتمبر  29يوم الثالثاء املو
 

 

Islamic Studies 
 الحديث الشريف: ال حسد إال في اثنتين 

24الكتاب املدرس ي صفحة   

الخاص بالدرس والذي حل النشاط الالصفي 

سيتم تحميله مباشرة بعد الحصة الدراسية على 
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 التربية اإلسالمية. قناة 

French  Revision: 

L’Alphabet et la Phonetique  

  

TUESDAY 29/Sep/2020  

English 
Listening Practice 

 
  

Math Diagnostic Test   

Science 
Chapter 1 Lesson 3- Acceleration 

[Pages-28,29] 
  

Arabic  14قصيدة أنت الهوى صمواصلة في .   

French  Etude de Texte  

Lecture/comprehension 

(we will revise how to read and 

understand a text // answer to the 

questions) 

  

WEDNESDAY 30/Sep/2020  

English 
Writing Practice 

 
  

Math Rational Indices   

Science Review Chapter 1- Describing motion  
Read the textbook Chapter 1- 

Describing motion  
 

Arabic 25أسلوب االستثناء ص .   

Social Studies   قراءة الدرس وفهم الفكرة الرئيسة له  الُمناخ 
21الكتاب المدرسي ص   

 

THURSDAY 1/Oct/2020  

English 
Speaking Practice 

 
  

Math Review Set A and B   

Science Virtual lab- motion and momentum   

https://connected.mcgraw-

hill.com/c2j/resourceLibrary.do?facet=GROUP

%7cO&bookId=72OCMEW8P8DSWQ9ZDQ75

NPS3CE&libraryId=KL2G3Y6WJ35KE2BO7EY6

PVHN7E&mode=BROWSE# 
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Arabic 25مواصلة في أسلوب االستثناء ص.   

ICT  Unit 1: Lesson 4: Conversion between 

numeral systems  

Pages 13 – 20  

  

 

 

 


