
Week 5

Grade 9 English Math   Biology Arabic
Period 1 Literature: I Have a Dream Lesson : 2.3

-  Students will investigate properties of 
congruence.

-  Students will use segment congruence in a 
real-world problem.

-  Students will use segment addition 
postulate.

By the end of the lesson the 
students should be able to: apply 

the quadrat sampling method

عنوان الدرس
المیزان الصرفي

یتعرف الطالب المیزان الصرفي في العربیة .
یتعرف طریقة وزن الكلمات .

یقرأ الكلمات المعروضة على الشاشة ،ثم یزن الكلمات بشكل
 صحیح بإتباع طریقة وزن الكلمة في العربیة .

نتدارس ص152.
یزن الطالب الكلمات ص 152.

Period 2 Tuesday Quiz 1: Unseen 
Comprehension 

- Students will solve Questions: Q1, Q6-19 By the end of the lesson the 
students should be able to: Apply 

the mark recapture method

              تطبیق ورقة عمل في بدایة الحصة ( یزن الطالب الكلمات ویحدد جذرھا)
                                      مناقشة الورقة بعد حلھا .

                 یتعرف الطالب وزن األفعال الثالثیة المجردة والمزیدة
                 ( یوضح الطالب ما معنى "فعل مجرد" ، " فعل مزید").

  یقرأ األمثلة الواردة ص 153 ویكمل كلمات المیزان ،ومن ثم یطابق الكلمات الملونة 
                                       في (أ)،(ب).

         یتعرف الوزن الصرفي للفعل الرباعي.

Period 3 Grammar: Pronoun-antecedent 
agreement with indefinite 

pronoun antecedents

-  Students will apply algebra to ensure 
segment congruence

-  Students will solve Q26-33  as classwork .

During the lesson the students the 
students are going to complete a 

lab report about the quadrat 
sampling method

                                              یقرأ الطالب األمثلة الواردة ص 153.
         یكمل الطالب وزن األسماء الثالثیة وغیر الثالثیة في الجدول بعد قراءة األمثلة.

          یتعرف الطالب طریقة وزن كلمات فعل األمر ( یعطي الطالب أمثلة علیھا).
                       یستنتج الطالب قاعدة المیزان الصرفي ص 154.

                            مناقشة أسئلة الدرس (نطبق) ص 154، 155.
          یختر الطالب الوزن الصرفي الصحیح للكلمات الواردة في السؤال الثاني ص 155.

Period 4 Pre-AP Unit 1 Introduction Quiz on Thursday 29/9/2022
lessons: 1.1 , 1.2

At the end of the lesson the 
students are going to finish and 

submit their lab report.

                                                      مناقشة أسئلة الدرس ص 156،155.
                                                یزن األفعال واألسماء وفق الجدول ص 156.

   یقرأ الطالب الحدیث الشریف ص 156، ثم یستخرج منھُ كلمات على األوزان الواردة في 
السؤال 

                                          ( یَْفعل،فعول،فعل، یتفعَّل،الفعل،فعیل)                                                                                   
یتذكر الطالب أسماء عائلتھ، ثم یكتب منھا عشرة منھا للذكور ومثلھا لإلناث،ثم یزنھا وزنا 

صرفیًا سلیًما.
                                                تطبیق ورقة عمل ( تعلم ثنائي).

                                                        المناقشة والحوار .

Period 5 Pre-AP Unit 1 Introduction -  Students will prove segment congruence.
-  Students will solve Q4.

At the end of the lesson the 
students are going to do their first 

checkpoint.

Grade 9 Islamic ASST Writer's Lab Game Design
Period 1 درس السبع الموبقات 

صفحة 20
* أن یبین معنى الموبقات الواردة في الحدیث 

الشریف .
* حفظ وتسمیع  سورة الحجرات اآلیات من 

. 5-1

الدراسات االجتماعیة : درس التضامن العربي - مقومات 
التضامن العربي ص 22-25  مع حل انشطة الدرس 

How to Write an Effective Body 
Paragraph 

Think Again and Again: While Loops
OBJECTIVEs        

Describe what while loops are
Demonstrate the use of while loops in an everyday situation

Code using while loops

ICT Quiz Monday 26/9 :Lessons to study are chapters (commands 
, functions, Loops and conditional code ) 

Period 2 درس السبع الموبقات 
صفحة 20

* أن یبین معنى الموبقات الواردة في الحدیث 
الشریف .

* حفظ وتسمیع  سورة الحجرات اآلیات من 
. 5-1

التربیة األخالقیة : العالقات الدولیة لدولة اإلمارات العربیة 
المتحدة ص9-14 حل اسئلة الكتاب المدرسي ص12حول 

مقارنة التعلیم في دولة اإلمارات العربیة المتحدة قبل دخول 
التكنولوجیا إلیھا وبعد دخولھا .وما ھي الفائدة التي یجنیھا 

الطلبة من التكنولوجیا في التعلیم 

How to Write an Effective Body 
Paragraph 

Period 3

Period 4

Period 5


