
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Homework is to be submitted onto Managebac 

Date: Day 1, Sunday 29 November 

1. English: Vocabulary: Complete the vocabulary words exercise on pages 150 to 151 in the Reading and Language 
booklet. Due Day 3 

2. Math: Project as assigned by classroom teacher. Due in day 8 

Date: Day 2, Monday 30 November 

التدريب على الفقرة التالية حيث ستملى على الطالب ة في األفعال غير الثالثية(اللين  األلفمهارة  إمالء: A+B: :اللغة العربية. ١
 في آخر حصة من الدورة . 

ٍ ، أَْو  ُه اْسَتْعلَى َعلَى أََحٍد ،الَخليَفُة ُعَمُر ْبُن َعْبد الَْعزيْز :تََولَّى الِخالَفُة َحْيُث أَْحيَا ُسنََّة الُمْصطََفى ، َولَْم ُيْعَرْف َعْنُه أَنَّ  اْسَتْحيَا فِي َحق 
ْنيَا ، َوالتَّْقَوى فِي الَمْولَى َجلَّ َوَعال ، َوَكْم َدَعا إِلَى ااِلْنِصراِف َعْن َمباِهجِ ا لَحياِة األُولَى ، واْلَعَمِل لِْْلِخَرِة ، َوَكاَن يَْنأَى  َعَرَف بِالزُّْهِد فِي الدُّ

ُ ُسْبَحانَهُ   َعالَى .  َوتَ َعْن ُكل ِ َما يَْغَضُب َّللاَّ
 ، ثم ضعها في جمل تامة في دفتر الطالب  استعلى  ( –: ) أحيا تين التاليتينالكلم  كل كلمة من مرادفهات   -1
 ، ثم ضعها في جمل تامة في دفتر الطالب يغضب ( –: ) ينأى هات ضد كل كلمة من الكلمتين التاليتين  -2

 
Date: Day 3, Tuesday 1 December 

1. Math: P423 Ex 21A last column of Q1 and 2 

Date: Day 4, Wednesday 2 December 

( من كتيب التحليل األدبي والتعبير  اكتب  68مستعيناً بأنموذج تحليل الكاريكاتير صفحة )   :قراءة وكتابة  A+B::  اللغة العربية. ١
والجمهور والمميزات األسلوبية فيه . مراعياً اللغة العربية  المغزىتحليالً حول الصورة التي أمامك يتضمن تعليقك ووجهة نظرك . موضحاً 

   كلمة .LB 200-250  250 -300 AL  ( عدد الكلمات 71 – 70الصحيحة . من كتيب التحليل األدبي والتعبير صفحة رقم ) 

2. Individuals and Societies: Write an empathy piece, coveting the issues you experience as a soldier during the war. Describe 
your emotions, the living conditions in the trenches (including the diseases), the situation of the warring countries, etc. ~1 page 
font 12 
Date: Day 5, Thursday 3 December 

1. English: Literature: Complete the Section C exercise on page 82 of the Literature booklet. Due Day 6 

Weekend 

Date: Day 6, Sunday 6 December 

1. Math: P424 Ex 21B.1 last column of Q1 and 2 

Date: Day 7, Monday 7 December 

1. English: Writing: Complete the homework assignment final draft on page 144 of your writing booklet. Upload to managebac. 
Due on Day 1 cycle 10 
2. Science: Complete the worksheet uploaded on managebac about types of cells. 
Date: Day 8, Tuesday 8 December 

 ( 161السؤال رقم ) أ+ب (  صفحة )  عول حلكتاب لغتي الخالدة درس : اسم المف : قواعد نحوية A: بية:. اللغة العر١
                        :B  ( 162كتاب لغتي الخالدة درس : اسم المفعول حل السؤال رقم ) د (  صفحة ) : قواعد نحوية 

 : ندوة صفية عن علم من أعالم المملكة العربية السعودية سيرته وحياته وإنجازاته .  A-Bاالستعداد للعرض الشفهي 
 (61صفحة ( )3: )السؤال حل تقويم وحدة الهوية الوطنية تماعيات: . االج٢

End of Cycle 9 

Reminders 
1. Q2 Quizzes: November 22 to December 2: Refer to the schedule sent to you on 14/11/2020 for the Q2 quiz dates 
and lessons to study. 
2. English: Please study the key vocabulary words on pages 150 and 151 in preparation for a spelling quiz on Day 7 
3. English:  IXL: Complete the IXL Activity HH5: Due on Day 8 

4. Math: IXL: skill: Algebra 1: AA Factoring .5.Factor quadratics with other leading 

 وحدة : االضطرار والتداوي دراسة   تم :فقة   . العلوم اإلسالمية:١
 وحدة االيمان بالقدرتم دراسة : توحيد                               

(61-57ن وحدة الهوية الوطنية : درس علم المملكة العربية السعودية . صفحة ) تمت الدراسة م . االجتماعيات:٢    

  Cycle 9 Homework Planner 
(Date covered: Nov 29th – Dec 8th 2020) 
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