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الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 11 / 11 / 8102

إلــى

15/ 10 / 8102

الصف والشعبة  :تاسع( أ )
انزشثٍخ اإلعاليٍخ

انًبدح

َىارج انزؼهى
ٌغًغ انحذٌش انششٌف ثهغخ عهًٍخ
ٌغزُزج اداة انُصٍحخ

انهغخ انؼشثٍخ

أٌ رحهم انًمبل رحهٍال أدثٍب ،يىضحخ األدنخ و انمشائٍ انزً عبلهب
انكبرت أللُبع انمبسيء

انــٍـــىو
لشاءح و حم رذسٌجبد انًهضيخ

االحذ

االصٍٍُ

انضالصبء

األسثؼبء

انخًٍظ

صفً

لشاءح انحذٌش ثهغخ عهًٍخ.

رحهٍم يمبل إشبساد ٌشعههب انشهذاء

واجت

حفع انحذٌش انششٌف ص.21

لشاءح انًمبل و وضغ أعئهخ ػهٍه

صفً

اعزُزجً آداة انُصٍحخ ص.28

يزبثؼخ رحهٍم انًمبل

واجت

حم فمشح أَظى يفبهًًٍ ص.22

انجحش ػٍ يؼبًَ ( انىطٍ – انًىاطٍ –
انًىاطُخ – انىطٍُخ )

صفً

كزبثخ ٌىيٍبد ػهى نغبٌ شخصٍخ لصصٍخ

واجت

لشاءح ص  – 012ص  012نًؼشفخ كٍفٍخ كزبثخ
انٍىيٍبد

صفً

حم فمشح أجٍت ثًفشدي ص.26

واجت

كزبثخ فمشح رؼجش فٍهب ػٍ حت انىطٍ( اانكزبة
ص.)22

صفً
واجت

انشٌبضٍبد

English
To write a description of an
object
To read for gist and details
To use quantifiers





Reading: On Point - Prepare pages
62- 63
Writing: Search for information to
write the description of an object
on page: 64 Ex: 4
Bridge to Success
C. book: page: 52 Ex: 3
Ex: 2

W. book: page: 46

Bridge to Success
C. book: page: 53 Ex: 1
Ex: 1-2-3

W. book: page: 48

Bridge to Success
C. book: page: 62 Ex: 1

رجذ انطبنجخ يؼكىط اي ػاللخ
رحذد انطبنجخ انذوال انذسجٍخ ورًضههب ثٍبٍَب
رحذد دوال انمًٍخ انًطهمخ وانذوال يزؼذدح انزشٌف
ورًضههب ثٍبٍَب
رحم انطبنجخ انًزجبٌُبد يزؼذدح انخطىاد
رذسٌت ػهى اخزجبس انمٍبط انذونً ibt
حم رًبسٌٍ يىجهخ ص 822
حم انزًبسٌٍ ص 861
حم رًبسٌٍ يىجهخ ص862
حم انزًبسٌٍ ص 862
حم رًبسٌٍ يىجهخ ص 862

W. book: page: 49

حم انزًبسٌٍ ص 862

دساعخ اعى انًفؼىل

Bridge to Success
C. book: page: 63 Ex: 5

حم انزًبسٌٍ ص 866

حم ص  081يٍ انكزبة انًذسعً

W. book: page: 50

حم انزًبسٌٍ ص 861

سحهخ يذسعٍخ

Ex: 1-2

Ex: 3-4

Bridge to Success
C. book: page: 64 Ex: 1-2
Ex: 1-2

W. book: page: 51

حم انزًبسٌٍ انًىجهخص 811
حم انزًبسٌٍ ص 818

QM-119-F3
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تابع الصف والشعبة  :تاسع ( ا )
انؼهىو

انًبدح

انذساعبد االجزًبػٍخ وانزشثٍخ األخاللٍخ

Computer Science

* توضخ بىود الدستور وموادي
َىارج انزؼهى
انــٍـــىو

األحذ

االصٍٍُ

انضالصبء

األسثؼبء

انخًٍظ

صفً

كٍف ًٌكٍ يمبسَخ انطجٍجؼخ انًىججخ وانًبدٌخ نهضىء
طبلخ انكى وكٍف رشرجظ يغ رغٍش طبلخ انًبدح
يمبسَخ ثٍٍ انطٍف انكهشويغُبطٍغى انًغزًش وطٍف االَجؼبس .

*يبيه أهميت الدستور والقاوون للمجتمع ولدولت
اإلماراث

To be able to set IP address for each devices
on a network

* تطرح أمثلت عه مواقف مه الذياة اليوميت عه
التسامخ

انضىء وانطبلخ انكًٍخ

Define IP protocol

واجت

يب انطجٍؼخ انًىجٍخ نهضىء؟

Lab activities

صفً

انطٍف انكهشويغُبطٍغى

واجت

يب أهًٍخ انًُشىس انضالصى ؟

صفً

انطجٍؼخ انًبدٌخ نهضىء

واجت

يب دوس انؼبنى يبكظ ثالَك ؟

صفً

حم اعئهخ انزطجٍك ص 021

DNS system

واجت

رحصٍش دسط انزبصٍش انكهشوضىئى

Lab activities

صفً

طٍف االَجؼبس

Lab activities

حم اعئهخ اانًشاجؼخ ص 022

Lab activities

واجت

Set IP address for devices
Lab activities

حم  010فً انكزبة
انًذسعً

أكتب موقفا ددث لك يدل
على خلق التسامخ

DHCP Protocol
Lab activities
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الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 11 / 11 / 8102

إلــى

15/ 11 / 8102

الصف والشعبة  :تاسع ( ب )
انزشثٍخ اإلعاليٍخ

انًبدح

َىارج انزؼهى
ٌغًغ انحذٌش انششٌف ثهغخ عهًٍخ
ٌغزُزج اداة انُصٍحخ

انهغخ انؼشثٍخ

أٌ رحهم انًمبل رحهٍال أدثٍب ،يىضحخ األدنخ و انمشائٍ انزً عبلهب
انكبرت أللُبع انمبسيء

English
Reading: prepare reading page:6263
Writing: Write the description of an
object on page: 64 Ex: 4

انــٍـــىو
لشاءح و حم رذسٌجبد انًهضيخ

االحذ

االصٍٍُ

انضالصبء

األسثؼبء

انخًٍظ

صفً

لشاءح انحذٌش ثهغخ عهًٍخ.

واجت

حفع انحذٌش انششٌف ص.21

لشاءح انًمبل و وضغ أعئهخ ػهٍه

صفً

اعزُزجً آداة انُصٍحخ ص.28

يزبثؼخ رحهٍم انًمبل

واجت

حم فمشح أَظى يفبهًًٍ ص.22

انجحش ػٍ يؼبًَ ( انىطٍ – انًىاطٍ –
انًىاطُخ – انىطٍُخ )

رحهٍم يمبل إشبساد ٌشعههب انشهذاء

Ex: 3
Ex: 2

W. book: page: 46

حم انزًبسٌٍ ص 861

Ex: 1

C. book: page: 53

حم رًبسٌٍ يىجهخ ص862

Ex: 1-2-3

W. book: page: 48

حم انزًبسٌٍ ص 862

Ex: 1

C. book: page: 62

حم رًبسٌٍ يىجهخ ص 862

Ex: 1-2

W. book: page: 49

حم انزًبسٌٍ ص 862

دساعخ اعى انًفؼىل

Ex: 5

C. book: page: 63

حم انزًبسٌٍ ص 866

حم ص  081يٍ انكزبة انًذسعً

Ex: 3-4

W. book: page: 50

حم انزًبسٌٍ ص 861

Ex: 1-2

C. book: page: 64

حم انزًبسٌٍ انًىجهخص 811

Ex: 1-2

W. book: page: 51

حم انزًبسٌٍ ص 818

واجت

لشاءح ص  – 012ص  012نًؼشفخ كٍفٍخ كزبثخ
انٍىيٍبد

واجت
صفً
واجت

كزبثخ فمشح رؼجش فٍهب ػٍ حت انىطٍ( اانكزبة
ص.)22

رذسٌت ػهى اخزجبس انمٍبط انذونً ibt
C. book: page: 52

صفً

صفً

رجذ انطبنجخ يؼكىط اي ػاللخ
رحذد انطبنجخ انذوال انذسجٍخ ورًضههب ثٍبٍَب
رحذد دوال انمًٍخ انًطهمخ وانذوال يزؼذدح انزشٌف
ورًضههب ثٍبٍَب
رحم انطبنجخ انًزجبٌُبد يزؼذدح انخطىاد

حم رًبسٌٍ يىجهخ ص 822

كزبثخ ٌىيٍبد ػهى نغبٌ شخصٍخ لصصٍخ

حم فمشح أجٍت ثًفشدي ص.26

انشٌبضٍبد

سحهخ يذسعٍخ

QM-119-F3
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تابع الصف والشعبة  :تاسع ( ب )
فٍضٌبء

انًبدح

احٍبء

انذساعبد االجزًبػٍخ وانزشثٍخ األخاللٍخ

Computer Science

* توضخ بىود الدستور وموادي
َىارج انزؼهى

رؼذد وظبئف انجهبص انهضًً
رصف آنٍخ ػًم انججغٍٍ
رمبسٌ ثٍٍ َىػً انهضى

انــٍـــىو

األحذ

االصٍٍُ

انضالصبء

األسثؼبء

*يبيه أهميت الدستور والقاوون للمجتمع ولدولت اإلماراث

To be able to set IP address for each devices
on a network

* تطرح أمثلت عه مواقف مه الذياة اليوميت عه التسامخ

صفً

رذسٌجبد اخزجبس IBT

لشاءح ص  22-22كزبة انطبنت

Define IP protocol

واجت

رذسٌجبد اخزجبس IBT

حم عؤال رأكذ يٍ انفهى

Lab activities

صفً

رذسٌجبد اخزجبس IBT

االعزذالل ػهى ػًم األيؼبء
انذلٍمخ

Set IP address for devices

واجت

رذسٌجبد اخزجبس IBT

ػًم يطىٌخ انجهبص انهضًً

Lab activities

صفً

انغمىط انحش

وصف وظٍفخ انخًالد واأليؼبء
انغهٍظخ

واجت

رذسٌجبد 28/20

حم يشاجؼخ انمغى ص 22

صفً

انمزف نالػهى

يُبلشخ يفهىو انغؼشاد
انحشاسٌخ

DNS system

واجت

رذسٌت22

عؤال رأكذ يٍ انفهى ص 21

Lab activities

صفً

تدريبات مختارة من اسئلة
الوحدة

Lab activities

تدريبات مختارة من اسئلة
الوحدة

Lab activities

انخًٍظ
واجت

DHCP Protocol

حم  010فً
انكزبة انًذسعً

أكتب موقفا ددث لك يدل
على خلق التسامخ

Lab activities
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الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 11 / 11 / 8102

إلــى

15/ 10 / 8102

الصف والشعبة  :تاسع )ج )
انزشثٍخ اإلعاليٍخ

انًبدح

َىارج انزؼهى
ٌغًغ انحذٌش انششٌف ثهغخ عهًٍخ
ٌغزُزج اداة انُصٍحخ

انهغخ انؼشثٍخ

أٌ رحهم انًمبل رحهٍال أدثٍب ،يىضحخ األدنخ و انمشائٍ انزً عبلهب
انكبرت أللُبع انمبسيء

English
Reading: prepare reading page:6263
Writing: Write the description of an
object on page: 64 Ex: 4

انــٍـــىو
لشاءح و حم رذسٌجبد انًهضيخ

االحذ

االصٍٍُ

انضالصبء

األسثؼبء

انخًٍظ

صفً

لشاءح انحذٌش ثهغخ عهًٍخ.

واجت

حفع انحذٌش انششٌف ص.21

لشاءح انًمبل و وضغ أعئهخ ػهٍه

صفً

اعزُزجً آداة انُصٍحخ ص.28

يزبثؼخ رحهٍم انًمبل

واجت

حم فمشح أَظى يفبهًًٍ ص.22

رحهٍم يمبل إشبساد ٌشعههب انشهذاء

Ex: 3
Ex: 2

W. book: page: 46

حم انزًبسٌٍ ص 861

Ex: 1

C. book: page: 53

حم رًبسٌٍ يىجهخ ص862

Ex: 1-2-3

W. book: page: 48

حم انزًبسٌٍ ص 862

Ex: 1

C. book: page: 62

حم رًبسٌٍ يىجهخ ص 862

Ex: 1-2

W. book: page: 49

حم انزًبسٌٍ ص 862

دساعخ اعى انًفؼىل

Ex: 5

C. book: page: 63

حم انزًبسٌٍ ص 866

حم ص  081يٍ انكزبة انًذسعً

Ex: 3-4

W. book: page: 50

حم انزًبسٌٍ ص 861

Ex: 1-2

C. book: page: 64

حم انزًبسٌٍ انًىجهخص 811

Ex: 1-2

W. book: page: 51

حم انزًبسٌٍ ص 818

انجحش ػٍ يؼبًَ ( انىطٍ – انًىاطٍ –
انًىاطُخ – انىطٍُخ )

واجت

لشاءح ص  – 012ص  012نًؼشفخ كٍفٍخ كزبثخ
انٍىيٍبد

واجت

كزبثخ فمشح رؼجش فٍهب ػٍ حت انىطٍ( اانكزبة
ص.)22

صفً
واجت

رذسٌت ػهى اخزجبس انمٍبط انذونً ibt
C. book: page: 52

صفً

صفً

رجذ انطبنجخ يؼكىط اي ػاللخ
رحذد انطبنجخ انذوال انذسجٍخ ورًضههب ثٍبٍَب
رحذد دوال انمًٍخ انًطهمخ وانذوال يزؼذدح انزشٌف
ورًضههب ثٍبٍَب
رحم انطبنجخ انًزجبٌُبد يزؼذدح انخطىاد

حم رًبسٌٍ يىجهخ ص 822

كزبثخ ٌىيٍبد ػهى نغبٌ شخصٍخ لصصٍخ

حم فمشح أجٍت ثًفشدي ص.26

انشٌبضٍبد

سحهخ يذسعٍخ

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :تاسع (ج )
فٍضٌبء

انًبدح

احٍبء

انذساعبد االجزًبػٍخ وانزشثٍخ األخاللٍخ

Computer Science

* توضخ بىود الدستور وموادي
َىارج انزؼهى

رؼذد وظبئف انجهبص انهضًً
رصف آنٍخ ػًم انججغٍٍ
رمبسٌ ثٍٍ َىػً انهضى

انــٍـــىو

األحذ

االصٍٍُ

انضالصبء

األسثؼبء

*يبيه أهميت الدستور والقاوون للمجتمع ولدولت اإلماراث

To be able to set IP address for each devices
on a network

* تطرح أمثلت عه مواقف مه الذياة اليوميت عه التسامخ

صفً

رذسٌجبد اخزجبس IBT

لشاءح ص  22-22كزبة انطبنت

Define IP protocol

واجت

رذسٌجبد اخزجبس IBT

حم عؤال رأكذ يٍ انفهى

Lab activities

صفً

رذسٌجبد اخزجبس IBT

االعزذالل ػهى ػًم األيؼبء
انذلٍمخ

Set IP address for devices

واجت

رذسٌجبد اخزجبس IBT

ػًم يطىٌخ انجهبص انهضًً

Lab activities

صفً

انغمىط انحش

وصف وظٍفخ انخًالد واأليؼبء
انغهٍظخ

واجت

رذسٌجبد 28/20

حم يشاجؼخ انمغى ص 22

صفً

انمزف نالػهى

يُبلشخ يفهىو انغؼشاد
انحشاسٌخ

DNS system

واجت

رذسٌت22

عؤال رأكذ يٍ انفهى ص 21

Lab activities

صفً

تدريبات مختارة من اسئلة
الوحدة

Lab activities

تدريبات مختارة من اسئلة
الوحدة

Lab activities

انخًٍظ
واجت

DHCP Protocol

حم  010فً
انكزبة انًذسعً

أكتب موقفا ددث لك يدل
على خلق التسامخ

Lab activities
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الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن  11 / 11 / 8102إلــى

15 / 11 / 8102

الصف والشعبة  :تاسع ( د )
انزشثٍخ اإلعاليٍخ

انًبدح

َىارج انزؼهى
انــٍـــىو

انحالل ثٍٍ ص28
ٌؼذد دالنذ انحذٌش انششٌف
ٌجٍٍ أهًٍخ رجُت انشجهبد

انهغخ انؼشثٍخ
ٌ_0زؼشف انًزؼهى اعى انًفؼىل وٌىظفه.
ٌ_8زؼشف انزشجٍه انجهٍؾ وأسكبَه.

انشٌبضٍبد

English
To read for information about food
chain and the wild life.
Reading: Prepare IBT sample exams.

انحصخ اإلصشائٍخ :رذسٌت أي ثً رً

Writing: Search for information to
write a fact file about the wild
animals.

ٌحم يزجبٌُبد انًطهك
ًٌضم انًزجبٌُبد انخطٍخ ثٍبٍَب
ٌحذد ػذد انحهىل نُظبو يؼبدالد
انحصخ اإلصشائٍخ :حم رًبسٌٍ يهضيخ انشٌبضٍبد

Bridge to Success

صفً

حم َشبط ص22

حم رًبسٌٍ يىجه ص826

يُبلشخ حىل اعى انًفؼىل
Page : 55

االحذ
واجت

حفع انحذٌش انششٌف

َشبط ص 081

Page: 55

L:8

Unit 3

Activity 2

Bridge to Success

صفً

Page : 57

Unit 3 L: 9

حم رًبسٌٍ يىجه ص+ 822يهبساد انزفكٍش انؼهٍب
ص821

Page: 58

Exercise 4

حم رًبسٌٍ20و 22ص821

صىؽ اعى انًفؼىل يٍ انفؼم فىق انضالصً

االصٍٍُ
واجت

حم َشبط اخزبس حال ص22

َشبط ص 081

صفً

حفع انحذٌش انششٌف

يُبلشخ حىل انزشجٍه انجهٍؾ وأسكبَه

حم رًبسٌٍ 88و 82ص822

Bridge to Success

جم رًبسٌٍ يىجه ص810
Page : 59

انضالصبء

Unit 3 L: 10

َشبط ص022

Prepare IBT sample exams.

حم رًبسٌٍ 86و 81ص812

صفً

حم أَظى يفبهًًٍ ص22

َشبط ص 022

IBT sample exams.

حم رًبسٌٍ يهبساد انزفكٍش انؼهٍب ص812

واجت

حفع انحذٌش انششٌف

َشبط ص 021

Search for information to write a fact
file about the wild animals

حم رًبسٌٍ يىجه ص818

صفً

كزبثخ ٌىيٍبد ػهى نغبٌ شخصٍخ لصصٍخ

Write a fact file about the wild
animals

جم رًبسٌٍ يىجه ص818

واجت

_

Complete the writing

حم اخزجبس انىحذح ص810

واجت

األسثؼبء

انخًٍظ

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :تاسع ( د )
انًبدح

َىارج انزؼهى
انــٍـــىو

صفً

انؼهىو

انذساعبد االجزًبػٍخ انزشثٍخ األخاللٍخ

Computer Science

كٍف ًٌكٍ يمبسَخ انطجٍجؼخ انًىججخ وانًبدٌخ نهضىء
طبلخ انكى وكٍف رشرجظ يغ رغٍش طبلخ انًبدح
يمبسَخ ثٍٍ انطٍف انكهشويغُبطٍغى انًغزًش وطٍف االَجؼبس

ٌغزُزج اهًٍخ انزجبسح االنكزشوٍَخ
ٌفغش َىػٍبد انخذيبد انغٍش يُظىسح
ٌصُف اَىاع رحًم انًغؤونٍخ

To be able to set IP addresses for Devices in
networks

انضىء وانطبلخ انكًٍخ

Define protocol

االحذ
واجت
صفً
االصٍٍُ
واجت
صفً

يبنطجٍؼخ انًىجٍخ نهضىء؟
انطٍف انكهشويغُبطٍغً

IP –DHCP-DNS-Ethernet

يأهًٍخ انًُشىس انضالصً؟
انطجٍؼخ انًبدٌخ نهضىء
اركش اصٍٍُ يٍ انىاسداد انغٍش يُظىسح

انضالصبء
واجت

يبدوس انؼبنى يبكظ ثالَك؟

صفً

حم اعئهخ انزطجٍك ص 021

واجت

رحضٍش دسط انزأصٍش انكهشوضىئً

صفً

طٍف االَجؼبس

واجت

حم اعئهخ انًشاجؼخ ص 022

ثبنجحثثثثثثثثثثثثثثش االنكزشوَثثثثثثثثثثثثثثى صثثثثثثثثثثثثثثُف
انًغثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثؤونٍبد
انًذسعثثثثثثثثٍخ انزثثثثثثثثى رمثثثثثثثثغ
ػهى ػبرك انطبنت

Set IP address for each device in network

Lab activities

األسثؼبء

Lab activities

انخًٍظ

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن  11 / 11 / 8102إلــى

15 / 11 / 8102

الصف والشعبة  :تاسع ( هـ )
انزشثٍخ اإلعاليٍخ

انًبدح

َىارج انزؼهى
انــٍـــىو

انحالل ثٍٍ ص28
ٌؼذد دالنذ انحذٌش انششٌف
ٌجٍٍ أهًٍخ رجُت انشجهبد

انهغخ انؼشثٍخ

ٌ_0زؼشف انًزؼهى اعى انًفؼىل وٌىظفه.
ٌ_8زؼشف انزشجٍه انجهٍؾ وأسكبَه.

صفً

يُبلشخ حىل اعى انًفؼىل

االحذ
واجت

حفع انحذٌش انششٌف

English
To Identify the dimensional shapes
)Reading :Prepare (On Point
)Pages: ( 22-23

انحصخ اإلصشائٍخ :رذسٌت أي ثً رً

حم َشبط ص22

انشٌبضٍبد

َشبط ص 081

Writing :Search for information to write
about a home equipment
Bridge to Success
Unit 4 L: 1 Page : 58
Work book: Page: 49





اخزجبس لصٍش 6
ًٌضم انًؼبدنخ ثٍبٍَب ثصٍغخ انًٍم وانًمطغ
ٌكزت انًؼبدنخ ثصٍغخ انًٍم وانًمطغ

انحصخ اإلصشائٍخ:
ٌحم رذسٌجبد ػهى اإلخزجبساد انذونٍخ IBT
حم رًشٌٍ يىجه ورحمك يٍ فهًك
صفحخ سلى  806انى 881
ٌحم رًبسٌٍ صفحخ سلى 880

Bridge to Success

صفً

صىؽ اعى انًفؼىل يٍ انفؼم فىق انضالصً

االصٍٍُ
واجت

حم َشبط اخزبس حال ص22

َشبط ص 081

صفً

حفع انحذٌش انششٌف

يُبلشخ حىل انزشجٍه انجهٍؾ وأسكبَه

Unit 4 L: 2 Page : 59
Exercise 3 Reading Page: 50

حم يغبئم يهبساد انزفكٍش انؼهٍب صفحخ سلى 888

ٌحم رًبسٌٍ صفحخ سلى 888

Bridge to Success

انضالصبء
واجت

َشبط ص022

صفً

حم أَظى يفبهًًٍ ص22

َشبط ص 022

واجت

حم َشبط ص22

َشبط ص 021

صفً

حفع انحذٌش انششٌف

كزبثخ ٌىيٍبد ػهى نغبٌ شخصٍخ لصصٍخ

األسثؼبء

انخًٍظ
واجت

_

Unit 4 L: 3 Page : 60
Prepare On Point pages: 20
On Point pages: 22-23
Practice IBT EXAM
write a paragraph about home equipment
Complete writing the paragraph

حم رًشٌٍ يىجه ورحمك يٍ فهًك
صفحخ سلى  886انى881
ٌحم رًبسٌٍ صفحخ سلى 881
حم يغبئم يهبساد انزفكٍش انؼهٍب صفحخ سلى 880
ٌحم رًبسٌٍ صفحخ سلى 888
حم رًبسٌٍ صفحخ سلى 886
ٌحم رًبسٌٍ صفحخ سلى 882

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :تاسع ( هـ )
انًبدح

أحٍبء

َىارج انزؼهى

-0
-8

ٌؼشف انجضئٍبد انضخًخ
ٌمبسٌ ثٍٍ انذهىٌ وانكشثىهٍذساد

انفٍضٌبء

-0
-8

ٌفشق ثٍٍ انزغبسع انًزىعظ وانهحظً
ٌزذسة ػهى حغبة انزغبسع انًزىعظ
وانهحظً

انــٍـــىو

صفً

ػًم يمبسَخ ثٍٍ انذهىٌ وانكشثىهٍشاد

االحذ

انذساعبد االجزًبػٍخ انزشثٍخ األخاللٍخ

Computer Science

ٌغزُزج اهًٍخ انزجبسح االنكزشوٍَخ
ٌفغش َىػٍبد انخذيبد انغٍش يُظىسح
ٌصُف اَىاع رحًم انًغؤونٍخ

To be able to set IP addresses for
Devices in
networks

حم يشاجؼخ انمغى ص62

Define protocol

سعى ثٍبًَ نًُحُى انغشػخ انضيٍ ًٌضم انًشاحم
انًخزهفخ نهزغبسع

واجت
صفً

IP –DHCP-DNS-Ethernet

االصٍٍُ
واجت

ػًم يطىٌخ ػٍ انجضئٍبد انضخًخ

حم أعئهخ انزطجٍك سلى 6. 2

صفً
انضالصبء
واجت

حم وسلخ انمشاءح اإلعزٍؼبثٍخ

حم وسلخ انمشاءح اإلعزٍؼبثٍخ

صفً

اركش اصٍٍُ يٍ انىاسداد
انغٍش يُظىسح

ثبنجحثثثثثش االنكزشوَثثثثثى صثثثثثُف
انًغثثثثثثثثثثثثثؤونٍبد
انًذسعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثٍخ
انزثثثى رمثثثغ ػهثثثى
ػبرك انطبنت

Set IP address for each device in
network

Lab activities

األسثؼبء
واجت

حم  2أعئهخ يٍ اإليزحبَبد انذونٍخ

صفً

دساعخ وحم اعئهخ انزفكٍش انُبلذ ص60

حم  2أعئهخ يٍ اإليزحبَبد انذونٍخ
Lab activities

انخًٍظ
واجت

ػًم جذول يمبسَخ ثٍٍ أَىاع انكشثىهؼٍذساد

ػًم جذول يمبسَخ ثٍٍ أَىاع انزغبسع انهحظً وانًزىعظ

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن  11 / 11 / 8102إلــى

15/ 11 / 8102

الصف والشعبة  :تاسع ( و )
انزشثٍخ اإلعاليٍخ

انًبدح

َىارج انزؼهى

انحالل ثٍٍ ص28
ٌؼذد دالنذ انحذٌش انششٌف
ٌجٍٍ أهًٍخ رجُت انشجهبد

انشٌبضٍبد

انهغخ انؼشثٍخ

English

ٌ_0زؼشف انًزؼهى اعى انًفؼىل وٌىظفه.
ٌ_8زؼشف انزشجٍه انجهٍؾ وأسكبَه.

To Identify the dimensional shapes
)Reading :Prepare (On Point
)Pages: ( 22-23

انــٍـــىو
انحصخ اإلصشائٍخ :رذسٌت أي ثً رً

Writing :Search for information to write
about a home equipment





اخزجبس لصٍش 6
ًٌضم انًؼبدنخ ثٍبٍَب ثصٍغخ انًٍم وانًمطغ
ٌكزت انًؼبدنخ ثصٍغخ انًٍم وانًمطغ

انحصخ اإلصشائٍخ:
ٌحم رذسٌجبد ػهى اإلخزجبساد انذونٍخ IBT

Bridge to Success

صفً

حم َشبط ص22

يُبلشخ حىل اعى انًفؼىل

االحذ
واجت

حفع انحذٌش انششٌف

َشبط ص 081

Unit 4 L: 1 Page : 58
Work book: Page: 49

حم رًشٌٍ يىجه ورحمك يٍ فهًك
صفحخ سلى  806انى 881
ٌحم رًبسٌٍ صفحخ سلى 880

Bridge to Success

صفً

صىؽ اعى انًفؼىل يٍ انفؼم فىق انضالصً

االصٍٍُ
واجت

حم َشبط اخزبس حال ص22

َشبط ص 081

صفً

حفع انحذٌش انششٌف

يُبلشخ حىل انزشجٍه انجهٍؾ وأسكبَه

Unit 4 L: 2 Page : 59
Exercise 3 Reading Page: 50

حم يغبئم يهبساد انزفكٍش انؼهٍب صفحخ سلى 888

ٌحم رًبسٌٍ صفحخ سلى 888

Bridge to Success

انضالصبء
واجت

َشبط ص022

صفً

حم أَظى يفبهًًٍ ص22

َشبط ص 022

واجت

حم َشبط ص22

َشبط ص 021

صفً

حفع انحذٌش انششٌف

كزبثخ ٌىيٍبد ػهى نغبٌ شخصٍخ لصصٍخ

األسثؼبء

انخًٍظ
واجت

_

Unit 4 L: 3 Page : 60
Prepare On Point pages: 20
On Point pages: 22-23
Practice IBT EXAM
write a paragraph about home equipment
Complete writing the paragraph

حم رًشٌٍ يىجه ورحمك يٍ فهًك
صفحخ سلى  886انى881
ٌحم رًبسٌٍ صفحخ سلى 881
حم يغبئم يهبساد انزفكٍش انؼهٍب صفحخ سلى 880
ٌحم رًبسٌٍ صفحخ سلى 888
حم رًبسٌٍ صفحخ سلى 886
ٌحم رًبسٌٍ صفحخ سلى 882

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :تاسع ( و )
انًبدح

أحٍبء

َىارج انزؼهى
ٌ -0ؼشف انجضئٍبد انضخًخ
ٌ -8مبسٌ ثٍٍ انذهىٌ وانكشثىهٍذساد
انــٍـــىو

صفً

ػًم يمبسَخ ثٍٍ انذهىٌ وانكشثىهٍشاد

االحذ

انفٍضٌبء

-0
-8

ٌفشق ثٍٍ انزغبسع انًزىعظ وانهحظً
ٌزذسة ػهى حغبة انزغبسع انًزىعظ
وانهحظً

انذساعبد االجزًبػٍخ انزشثٍخ األخاللٍخ

Computer Science

ٌغزُزج اهًٍخ انزجبسح االنكزشوٍَخ
ٌفغش َىػٍبد انخذيبد انغٍش يُظىسح
ٌصُف اَىاع رحًم انًغؤونٍخ

To be able to set IP addresses for Devices
in
networks

حم يشاجؼخ انمغى ص62

Define protocol

سعى ثٍبًَ نًُحُى انغشػخ انضيٍ ًٌضم انًشاحم
انًخزهفخ نهزغبسع

واجت
صفً

IP –DHCP-DNS-Ethernet

االصٍٍُ
واجت

ػًم يطىٌخ ػٍ انجضئٍبد انضخًخ

حم أعئهخ انزطجٍك سلى 6. 2

صفً
انضالصبء
واجت

حم وسلخ انمشاءح اإلعزٍؼبثٍخ

حم وسلخ انمشاءح اإلعزٍؼبثٍخ

صفً

اركش اصٍٍُ يٍ انىاسداد
انغٍش يُظىسح

ثبنجحثثثثثثثثثثثش االنكزشوَثثثثثثثثثثثى
صثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثُف
انًغثثثثثثثثثثؤونٍب
د
انًذسعثثثثثثثثثثثثٍخ
انزثثثثثثثثى رمثثثثثثثثغ
ػهثثثثثى ػثثثثثبرك
انطبنت

Set IP address for each device in network

Lab activities

األسثؼبء
واجت

حم  2أعئهخ يٍ اإليزحبَبد انذونٍخ

صفً

دساعخ وحم اعئهخ انزفكٍش انُبلذ ص60

حم  2أعئهخ يٍ اإليزحبَبد انذونٍخ
Lab activities

انخًٍظ
واجت

ػًم جذول يمبسَخ ثٍٍ أَىاع انكشثىهؼٍذساد

ػًم جذول يمبسَخ ثٍٍ أَىاع انزغبسع انهحظً وانًزىعظ

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية

لألســـبـوع مــن 11 / 11 / 8102

إلــى

15 / 11 / 8102

الصف والشعبة  :تاسع ( ز )
انزشثٍخ اإلعاليٍخ

انًبدح

َىارج انزؼهى

انحالل ثٍٍ ص28
ٌؼذد دالنذ انحذٌش انششٌف
ٌجٍٍ أهًٍخ رجُت انشجهبد

انشٌبضٍبد

انهغخ انؼشثٍخ

English

ٌ_0زؼشف انًزؼهى اعى انًفؼىل وٌىظفه.
ٌ_8زؼشف انزشجٍه انجهٍؾ وأسكبَه.

To Identify the dimensional shapes
)Reading :Prepare (On Point
)Pages: ( 22-23

انــٍـــىو
انحصخ اإلصشائٍخ :رذسٌت أي ثً رً

Writing :Search for information to write
about a home equipment





اخزجبس لصٍش 6
ًٌضم انًؼبدنخ ثٍبٍَب ثصٍغخ انًٍم وانًمطغ
ٌكزت انًؼبدنخ ثصٍغخ انًٍم وانًمطغ

انحصخ اإلصشائٍخ:
ٌحم رذسٌجبد ػهى اإلخزجبساد انذونٍخ IBT

Bridge to Success

صفً

حم َشبط ص22

يُبلشخ حىل اعى انًفؼىل

االحذ
واجت

حفع انحذٌش انششٌف

َشبط ص 081

Unit 4 L: 1 Page : 58
Work book: Page: 49

حم رًشٌٍ يىجه ورحمك يٍ فهًك
صفحخ سلى  806انى 881
ٌحم رًبسٌٍ صفحخ سلى 880

Bridge to Success

صفً

صىؽ اعى انًفؼىل يٍ انفؼم فىق انضالصً

االصٍٍُ
واجت

حم َشبط اخزبس حال ص22

َشبط ص 081

صفً

حفع انحذٌش انششٌف

يُبلشخ حىل انزشجٍه انجهٍؾ وأسكبَه

Unit 4 L: 2 Page : 59
Exercise 3 Reading Page: 50

حم يغبئم يهبساد انزفكٍش انؼهٍب صفحخ سلى 888

ٌحم رًبسٌٍ صفحخ سلى 888

Bridge to Success

انضالصبء
واجت
صفً

َشبط ص022
حم أَظى يفبهًًٍ ص22

َشبط ص 022

واجت

حم َشبط ص22

َشبط ص 021

صفً

حفع انحذٌش انششٌف

كزبثخ ٌىيٍبد ػهى نغبٌ شخصٍخ لصصٍخ

األسثؼبء

انخًٍظ
واجت

_

Unit 4 L: 3 Page : 60
Prepare On Point pages: 20
On Point pages: 22-23
Practice IBT EXAM
write a paragraph about home equipment
Complete writing the paragraph

حم رًشٌٍ يىجه ورحمك يٍ فهًك
صفحخ سلى  886انى881
ٌحم رًبسٌٍ صفحخ سلى 881
حم يغبئم يهبساد انزفكٍش انؼهٍب صفحخ سلى 880
ٌحم رًبسٌٍ صفحخ سلى 888
حم رًبسٌٍ صفحخ سلى 886
ٌحم رًبسٌٍ صفحخ سلى 882

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :تاسع ( ز )
انًبدح

أحٍبء

َىارج انزؼهى
ٌ -8ؼشف انجضئٍبد انضخًخ
ٌ -2مبسٌ ثٍٍ انذهىٌ وانكشثىهٍذساد
انــٍـــىو

صفً

ػًم يمبسَخ ثٍٍ انذهىٌ وانكشثىهٍشاد

االحذ

انفٍضٌبء

-0
-8

ٌفشق ثٍٍ انزغبسع انًزىعظ وانهحظً
ٌزذسة ػهى حغبة انزغبسع انًزىعظ
وانهحظً

انذساعبد االجزًبػٍخ انزشثٍخ األخاللٍخ

Computer Science

ٌغزُزج اهًٍخ انزجبسح االنكزشوٍَخ
ٌفغش َىػٍبد انخذيبد انغٍش يُظىسح
ٌصُف اَىاع رحًم انًغؤونٍخ

To be able to set IP addresses for Devices
in
networks

حم يشاجؼخ انمغى ص62

Define protocol

سعى ثٍبًَ نًُحُى انغشػخ انضيٍ ًٌضم انًشاحم
انًخزهفخ نهزغبسع

واجت
صفً

IP –DHCP-DNS-Ethernet

االصٍٍُ
واجت

ػًم يطىٌخ ػٍ انجضئٍبد انضخًخ

حم أعئهخ انزطجٍك سلى 6. 2

صفً
انضالصبء
واجت

حم وسلخ انمشاءح اإلعزٍؼبثٍخ

حم وسلخ انمشاءح اإلعزٍؼبثٍخ

صفً

اركش اصٍٍُ يٍ انىاسداد
انغٍش يُظىسح

ثبنجحثثثثثثثثثثثش االنكزشوَثثثثثثثثثثثى
صثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثُف
انًغثثثثثثثثثثؤونٍب
د
انًذسعثثثثثثثثثثثثٍخ
انزثثثثثثثثى رمثثثثثثثثغ
ػهثثثثثى ػثثثثثبرك
انطبنت

Set IP address for each device in network

Lab activities

األسثؼبء
واجت

حم  2أعئهخ يٍ اإليزحبَبد انذونٍخ

صفً

دساعخ وحم اعئهخ انزفكٍش انُبلذ ص60

واجت

ػًم جذول يمبسَخ ثٍٍ أَىاع انكشثىهؼٍذساد

حم  2أعئهخ يٍ اإليزحبَبد انذونٍخ
Lab activities

انخًٍظ
ػًم جذول يمبسَخ ثٍٍ أَىاع انزغبسع انهحظً وانًزىعظ
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