
 
 

Vision: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century 
skills, seeking excellence through supreme educational system. 
  
Mission: At APS we believe that all individuals can fulfil their potential in an inclusive and 
safe environment in which each student is valued and encouraged. Through diversity of 
instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive, 
and adaptive to global citizenship. 
 

    
ً
ز خلقا ي بناء جيل واع متمي 

ز
. الرؤية: المساهمة ف ي االنتماء عالمي التفكي 

،وطنز
ً
 وعلما

 
ي بيئة

ز
وق نؤمن بأن جميع األفراد قادرون عىل تحقيق إمكاناتهم ف ي مدرسة الشر

ز
ـــا: نحن ف

َ
ن
ُ
ت
َ
آمنة  ِرَسال

اتيجيات  ي اسير
ز
ودامجة لجميع فئات الطلبة، تقدر قيمة الطالب وتشجعه. ومن خالل التنوع ف

ز ال ، يتقبلون ويتكيفون التدريس وتفريد التعلم، نستطيع تحفي  ز ز ومنتجي  ا مسؤولي 
ً
طلبة ليصبحوا أفراد

 مع متطلبات المواطنة العالمية. 

 

          I   Al Shorouq Private School – Weekly plan   I                                                                                                                                                                           -  Page 1 of 3  - 

 

 Weekly Plan –الخطة االسبوعية 
            

 To : 23.09.2021 –إىل   From : 19.09.2021 –من   Week :  4 –االسبوع   *AD 9 –التاسع متقدم  : Grade –الصف 
                                                                                                                                                                                                          *AD = Advanced 

 
 تاريــــخ تسليم الواجبات المدرسية  الواجبات المدرسية  تغطيته خالل هذا االسبوعالمحتوى الذي سيتم   المادة الدراسية  م

No.  Subject  Content to be covered  Homework’s  Submission Date 
         

 اللغة العربية   .1
Language Arabic 

يف(   ال تغضب )حديث شر
يف ضمن سياقاته.  ي الحديث الشر

 يحلل معانز
ي البالغة النبوية. يستنتج خصائص 

 الوصية فز
 اإلجماىلي للحديث. 

 يحدد المعنز
 التشبيه البليغ

 يتعرف التشبيه البليغ. 
 يحلل التشبيه البليغ موضًحا موطن الجمال. 

 تتضمن تشبيهات بليغة. 
ا
 ينتج جمًل

 حل ورقة عمل درس )ال تغضب(.  
 حل ورقة عمل )التشبيه البليغ(. 

 23/9/2021 

         
 اإلسالميةالدراسات    .2

Islamic Studies 
ي اإلسالم ( 

 23/9/2021  حل أنشطة الدرس   الوحدة األوىل / الدرس الرابع ) التناصح فز

         
ية   .3 ز  اللغة االنجلي 

English Language 
 - Unit one( Household routines)  

lessons 5- 8 course book and 
workbook. 

- Writing ( Descriptive writing : The  
bedroom)  

- Journal Writing  
- Tuesday: Vocabulary & Grammar 

quiz : Unit one Lessons 1 - 6   

 - Reading comprehension 
assigned via readworks 
website 

www.readworks.or
g/student  

- Reading journal  
 

 Thursday, 23rd September  

         
 23/9/2021آخر موعد للواجبات الخميس   2021-9-22اختبار قصي  يوم األربعاء الموافق   ل المعادالت الحرفية والتحليل البعدي  ح -1  الرياضيات   .4

http://www.readworks.org/student
http://www.readworks.org/student
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Mathematics 2-  ي المرجح المتو  سط الحسان 
 مثيل المعادالت الخطية بيانيا ت -3

 الساعة السابعة مساء 
ات والتعابي   ترتيب -الوحدة األوىل :المتغي 

 وزيــــعخاصية الت-العمليات
 الوحدة الثانية : من الدرس االول اىل الدرس السابع 

 
         

ي    .5  البيولوج 
Biology 

 الماء والمحاليل  
 انواع المحاليل 

 القطبية خواص المحاليل 

ي  
 23/9/2021آخر موعد للواجبات الخميس    Classroomحل أوراق عمل فز

         
ياء   .6 ز  الفي 

Physics 
ياء 1الوحدة   ز  : مدخل اىل علم الفي 

 : القياس  3الدرس 
  4الدرس 

ً
 : تمثيل البيانات بيانيا

 حل تطبيقات الكتاب المدرسي  
 عىل كالس روم

 2021/  9/  23الخميس  

         
 الدراسات االجتماعية   .7

Social Studies 
 الوحدة األوىل : اإلمارات نبض العالم .  

ي  ي  : التضامن العرن 
 الدرس الثانز

 23/9/2021الخميس      حل أنشطة الكتاب المدرسي  

         
بية األخالقية   .8  الير

Moral Education 
      

         
 التصميم والتكنولوجيا   .9

Design & Technology 
 1.Python operators (page 23) 

2.Data Types (page 24) 
3.Conditional statement (page 31) 

 Activities 0.1.3, 0.1.4  thursday 23/9/2021 

         
 اإلرشاد النفسي    .10

Counselling 
      

         
 مالحظات إضافية   .11

Additional remarks 
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