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 الخطة االسبوعية

  4112/ 42/11إلــى        42/ 11/ 2019لألســـبـوع مــن  

 أ التاسعالصف والشعبة: 

 انشٚاضٛاخ English انهغح انؼشتٛح انرشتٛح االعاليٛح نًادجا

 َٕاذج انرؼهى

 انٕٛو

ذثٍٛ أًْٛح انرُاطح كٕاجة 

 اعاليٙ

أٌ ٚحذد انًرؼهى انفكش انشئٛغح  -

 نهُض 

دنح ٔ طحرٓا ٔ أٌ ٚقٛى دقح األ -

 أعهٕب انجًم 

-To describe a personality. 

- To express opinion. 
 يشاجؼح انٕحذج االٔنٗ

 يشاجؼح انٕحذج انثاَٛح ٔانثانثح 

 يشاجؼح انٕحذج انشاتؼح ٔانخايغح

 يشاجؼح انٕحذج انغادعح

Reading: Rad the text on Page 80 in Course 

Book and do activity 6. 

Writing: Choose one of your relatives and 

write a full description of his / her personality. 

 االحذ

 يشاجؼح انٕحذج االٔنٗ C. book   Page:  80        Ex: 6 يفرشانًذاسطدساعح قظح  حم َشاط أَظى يفاًْٛٙ  طفٙ

 حفع حذٚث انغثغ انًٕتقاخ ٔاجة
انؼايح فكشج انيرؼًقح ٔ ذٕضٛح قشاءج  نقظحقشاءج ا

 نهقظح

W. book   Page: 67        Ex: 1-2 
 يشاجؼح انٕحذج االٔنٗ

 االثٍُٛ
  ) ذحهٛم ٔ فٓى ( قظح يفرش انًذاسطيراتؼح   طفٙ

C. book   Page:  81       Ex: 1-2-3 
 يشاجؼح انٕحذج انثاَٛح ٔانثانثح

 جؼح انٕحذج انثاَٛح ٔانثانثحيشا W. book   Page: 68        Ex: 4   ٔاجة

 انثالثاء
  ػشع تاقٙ يشاْذ انًغشحٛاخ انرٙ نى ذؼشع  طفٙ

C. book   Page: 82        Ex: 4-5 
 يشاجؼح انٕحذج انشاتؼح ٔانخايغح

 يشاجؼح انٕحذج انشاتؼح ٔانخايغح W. book   Page: 69        Ex: 1-2   ٔاجة

 االستؼاء
 يشاجؼح انٕحذج انغادعح C. book   Page: 83        Ex: 1-2-3 ػشع تاقٙ يشاْذ انًغشحٛاخ انرٙ نى ذؼشعاتؼح ير ذغًٛغ عٕسج انحجشاخ طفٙ

 يشاجؼح انٕحذج انغادعح W. book   Page: 70        Ex: 4   ٔاجة

 انخًٛظ
 طفٙ

 ايرحاٌ سٚاضٛاخ َٓاٚح انفظم
 ٔاجة

 
 
 



QM-119-F3 

 ( )أ تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 ػهٕو انحاعٕب انذساعاخ االجرًاػٛح  فٛضٚاء اءأحٛ انًادج

 َٕاذج انرؼهى

 انٕٛو

ٚغرُرج ٔظائف انغذد انًكَٕح نجٓاص انغذد -

 انظًاء

ٚظف أنٛح انرغزٚح انشاجؼح انرٙ ذُظى -

 يغرٕٚاخ انٓشيٌٕ فٙ انجغى

 

 اٌ ٚؼشف انطانة انقٕج .  -1

ٚحذد انؼالقح تٍٛ انقٕج ٔ  -2

 انرغاسع 

ا ٚحذد يذٖ ذغٛش انحشكح ػُذي -3

 ذغأ٘ انقٕج طفشا 

ذقاسٌ تٍٛ إٚجاتٛاخ ٔعهثٛاخ اذفاقٛح 

 انجاخ 
 

 االحذ

 ٚرؼشف ػهٗ انقٕٖ ٔ إَاػٓا ٔ ٚظُفٓا  أنٛح ػًم انٓشيَٕاخ  طفٙ
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 يشاجؼح ػهٗ ياعثق ٔحم كراب األَشطح

  93قاخ ص ذطثٛ 48كراب انُشاط ص  ٔاجة

 االثٍُٛ

 انغذد انظًاء ْٔشيَٕاذٓا  طفٙ
ٚرؼشف ػهٗ انؼالقح تٍٛ انقٕج ٔ انرغاسع ٔ 

 انقٕج (  –ٚفغش يٛم ) انرغاسع 

 ------- 49كراب انُشاط ص  ٔاجة

 انثالثاء

 انشتظ تانجٓاص انؼظثٙ طفٙ
ٚرؼشف ػهٗ انقإٌَ انثاَٙ نُٕٛذٍ + ذطثٛقاخ 

  11انٗ  6يٍ ط  96ص 

 89--------- 55كراب انُشاط ص  ٔاجة

 االستؼاء
 نُٕٛذٍ األٔل انقإٌَ ػهٗ ٚرؼشف يشاجؼح دسط جٓاص انغذد انظًاء طفٙ

  99يشاجؼح انقغى  91كراب انطانة ص  ٔاجة

 انخًٛظ

 طفٙ

 ايرحاٌ سٚاضٛاخ َٓاٚح انفظم

 ٔاجة
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 الخطة االسبوعية

  4112/ 42/11إلــى        42/ 11/ 2019لألســـبـوع مــن  

 بالصف والشعبة: التاسع 

 انشٚاضٛاخ English انهغح انؼشتٛح انرشتٛح االعاليٛح انًادج

 َٕاذج انرؼهى

 انٕٛو

ذثٍٛ أًْٛح انرُاطح كٕاجة 

 اعاليٙ

أٌ ٚحذد انًرؼهى انفكش انشئٛغح  -

 نهُض 

أٌ ٚقٛى دقح األدنح ٔ طحرٓا ٔ  -

 أعهٕب انجًم 

-To describe a personality. 

- To express opinion. 
 يشاجؼح انٕحذج االٔنٗ

 يشاجؼح انٕحذج انثاَٛح ٔانثانثح 

 يشاجؼح انٕحذج انشاتؼح ٔانخايغح

 يشاجؼح انٕحذج انغادعح

Reading: Rad the text on Page 80 in Course 

Book and do activity 6. 

Writing: Choose one of your relatives and 

write a full description of his / her personality. 

 االحذ

 يشاجؼح انٕحذج االٔنٗ C. book   Page:  80        Ex: 6 دساعح قظح يفرشانًذاسط حم َشاط أَظى يفاًْٛٙ  طفٙ

 حفع حذٚث انغثغ انًٕتقاخ ٔاجة
قشاءج انقظح قشاءج يرؼًقح ٔ ذٕضٛح انفكشج انؼايح 

 نهقظح

W. book   Page: 67        Ex: 1-2 
 يشاجؼح انٕحذج االٔنٗ

 االثٍُٛ
 يراتؼح قظح يفرش انًذاسط ) ذحهٛم ٔ فٓى (   طفٙ

C. book   Page:  81       Ex: 1-2-3 
 يشاجؼح انٕحذج انثاَٛح ٔانثانثح

 يشاجؼح انٕحذج انثاَٛح ٔانثانثح W. book   Page: 68        Ex: 4   ٔاجة

 انثالثاء
 اقٙ يشاْذ انًغشحٛاخ انرٙ نى ذؼشع ػشع ت  طفٙ

C. book   Page: 82        Ex: 4-5 
 يشاجؼح انٕحذج انشاتؼح ٔانخايغح

 يشاجؼح انٕحذج انشاتؼح ٔانخايغح W. book   Page: 69        Ex: 1-2   ٔاجة

 االستؼاء
 يشاجؼح انٕحذج انغادعح C. book   Page: 83        Ex: 1-2-3 يراتؼح ػشع تاقٙ يشاْذ انًغشحٛاخ انرٙ نى ذؼشع ذغًٛغ عٕسج انحجشاخ طفٙ

 يشاجؼح انٕحذج انغادعح W. book   Page: 70        Ex: 4   ٔاجة

 انخًٛظ
 طفٙ

 ايرحاٌ سٚاضٛاخ َٓاٚح انفظم
 ٔاجة
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 ( ب) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 ػهٕو انحاعٕب انذساعاخ االجرًاػٛح  فٛضٚاء أحٛاء انًادج

 َٕاذج انرؼهى

 انٕٛو

ٚغرُرج ٔظائف انغذد انًكَٕح نجٓاص انغذد -

 انظًاء

ٚظف أنٛح انرغزٚح انشاجؼح انرٙ ذُظى -

 يغرٕٚاخ انٓشيٌٕ فٙ انجغى

 

 اٌ ٚؼشف انطانة انقٕج .  -4

ٚحذد انؼالقح تٍٛ انقٕج ٔ  -5

 انرغاسع 

ٚحذد يذٖ ذغٛش انحشكح ػُذيا  -6

 ذغأ٘ انقٕج طفشا 

خ اذفاقٛح ذقاسٌ تٍٛ إٚجاتٛاخ ٔعهثٛا

 انجاخ 
 

 االحذ

 ٚرؼشف ػهٗ انقٕٖ ٔ إَاػٓا ٔ ٚظُفٓا  أنٛح ػًم انٓشيَٕاخ  طفٙ
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 يشاجؼح ػهٗ ياعثق ٔحم كراب األَشطح

  93ذطثٛقاخ ص  48كراب انُشاط ص  ٔاجة

 االثٍُٛ

 ذٓا انغذد انظًاء ْٔشيَٕا طفٙ
ٚرؼشف ػهٗ انؼالقح تٍٛ انقٕج ٔ انرغاسع ٔ 

 انقٕج (  –ٚفغش يٛم ) انرغاسع 

 ------- 49كراب انُشاط ص  ٔاجة

 انثالثاء

 انشتظ تانجٓاص انؼظثٙ طفٙ
ٚرؼشف ػهٗ انقإٌَ انثاَٙ نُٕٛذٍ + ذطثٛقاخ 

  11انٗ  6يٍ ط  96ص 

 89--------- 55كراب انُشاط ص  ٔاجة

 ءاالستؼا
 نُٕٛذٍ األٔل انقإٌَ ػهٗ ٚرؼشف يشاجؼح دسط جٓاص انغذد انظًاء طفٙ

  99يشاجؼح انقغى  91كراب انطانة ص  ٔاجة

 انخًٛظ

 طفٙ

 ايرحاٌ سٚاضٛاخ َٓاٚح انفظم

 ٔاجة
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 الخطة االسبوعية

  4112/ 42/11إلــى        42/ 11/ 2019لألســـبـوع مــن  

 جسع الصف والشعبة: التا

 انشٚاضٛاخ English انهغح انؼشتٛح انرشتٛح االعاليٛح انًادج

 َٕاذج انرؼهى

 انٕٛو

ذثٍٛ أًْٛح انرُاطح كٕاجة 

 اعاليٙ

أٌ ٚحذد انًرؼهى انفكش انشئٛغح  -

 نهُض 

أٌ ٚقٛى دقح األدنح ٔ طحرٓا ٔ  -

 أعهٕب انجًم 

-To describe a personality. 

- To express opinion. 
 االٔنٗيشاجؼح انٕحذج 

 يشاجؼح انٕحذج انثاَٛح ٔانثانثح 

 يشاجؼح انٕحذج انشاتؼح ٔانخايغح

 يشاجؼح انٕحذج انغادعح

Reading: Rad the text on Page 80 in Course 

Book and do activity 6. 

Writing: Choose one of your relatives and 

write a full description of his / her personality. 

 االحذ

 يشاجؼح انٕحذج االٔنٗ C. book   Page:  80        Ex: 6 دساعح قظح يفرشانًذاسط حم َشاط أَظى يفاًْٛٙ  طفٙ

 حفع حذٚث انغثغ انًٕتقاخ ٔاجة
قشاءج انقظح قشاءج يرؼًقح ٔ ذٕضٛح انفكشج انؼايح 

 نهقظح

W. book   Page: 67        Ex: 1-2 
 يشاجؼح انٕحذج االٔنٗ

 الثٍُٛا
 يراتؼح قظح يفرش انًذاسط ) ذحهٛم ٔ فٓى (   طفٙ

C. book   Page:  81       Ex: 1-2-3 
 يشاجؼح انٕحذج انثاَٛح ٔانثانثح

 يشاجؼح انٕحذج انثاَٛح ٔانثانثح W. book   Page: 68        Ex: 4   ٔاجة

 انثالثاء
 ػشع تاقٙ يشاْذ انًغشحٛاخ انرٙ نى ذؼشع   طفٙ

C. book   Page: 82        Ex: 4-5 
 يشاجؼح انٕحذج انشاتؼح ٔانخايغح

 يشاجؼح انٕحذج انشاتؼح ٔانخايغح W. book   Page: 69        Ex: 1-2   ٔاجة

 االستؼاء
 انغادعح يشاجؼح انٕحذج C. book   Page: 83        Ex: 1-2-3 يراتؼح ػشع تاقٙ يشاْذ انًغشحٛاخ انرٙ نى ذؼشع ذغًٛغ عٕسج انحجشاخ طفٙ

 يشاجؼح انٕحذج انغادعح W. book   Page: 70        Ex: 4   ٔاجة

 انخًٛظ
 طفٙ

 ايرحاٌ سٚاضٛاخ َٓاٚح انفظم
 ٔاجة
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 ( ج) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 ػهٕو انحاعٕب انذساعاخ االجرًاػٛح  فٛضٚاء أحٛاء انًادج

 َٕاذج انرؼهى

 انٕٛو

نجٓاص انغذد  ٚغرُرج ٔظائف انغذد انًكَٕح-

 انظًاء

ٚظف أنٛح انرغزٚح انشاجؼح انرٙ ذُظى -

 يغرٕٚاخ انٓشيٌٕ فٙ انجغى

 

 اٌ ٚؼشف انطانة انقٕج .  -7

ٚحذد انؼالقح تٍٛ انقٕج ٔ  -8

 انرغاسع 

ٚحذد يذٖ ذغٛش انحشكح ػُذيا  -9

 ذغأ٘ انقٕج طفشا 

ذقاسٌ تٍٛ إٚجاتٛاخ ٔعهثٛاخ اذفاقٛح 

 انجاخ 
 

 االحذ

 ٚرؼشف ػهٗ انقٕٖ ٔ إَاػٓا ٔ ٚظُفٓا  خ أنٛح ػًم انٓشيَٕا طفٙ
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 يشاجؼح ػهٗ ياعثق ٔحم كراب األَشطح

  93ذطثٛقاخ ص  48كراب انُشاط ص  ٔاجة

 االثٍُٛ

 انغذد انظًاء ْٔشيَٕاذٓا  طفٙ
ٚرؼشف ػهٗ انؼالقح تٍٛ انقٕج ٔ انرغاسع ٔ 

 انقٕج (  –فغش يٛم ) انرغاسع ٚ

 ------- 49كراب انُشاط ص  ٔاجة

 انثالثاء

 انشتظ تانجٓاص انؼظثٙ طفٙ
ٚرؼشف ػهٗ انقإٌَ انثاَٙ نُٕٛذٍ + ذطثٛقاخ 

  11انٗ  6يٍ ط  96ص 

 89--------- 55كراب انُشاط ص  ٔاجة

 االستؼاء
 نُٕٛذٍ األٔل نقإٌَا ػهٗ ٚرؼشف يشاجؼح دسط جٓاص انغذد انظًاء طفٙ

  99يشاجؼح انقغى  91كراب انطانة ص  ٔاجة

 انخًٛظ

 طفٙ

 ايرحاٌ سٚاضٛاخ َٓاٚح انفظم

 ٔاجة
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 الخطة االسبوعية0
  28/ 11/  2019إلــى        24/  11/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د تاسع:  الصف والشعبة
   

 انشٚاضٛاخ English انؼشتٛحانهغح  انرشتٛح اإلعاليٛح انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 يشاجؼح أحكاو انرجٕٚذ

 ٔحفع انًقطغ االٔل يٍ عٕسج انحجشاخ ٔكزنك انثاَٙ

 ٔاألحادٚث انًقشسج يثم انغثغ انًٕتقاخ ٔانحالل تٍٛ

 ٚكرة عٛشج راذٛح ٔاطفا ذفاطٛم يرًاعكح 

 ٚطثق اعرشاذجٛح انٕطف  ٔانغشد

 فٙ فٙ ٔصٌ انكهًاخ ٔاألفؼالٚغرخذو انًٛضاٌ انظش

  To recognize new vocabulary items.- 
To read for details.- 

 ٚحذد أفضم طشٚقح نحم أَظًح انًؼادالخ -
 ٚطثق أَظًح انًؼادالخ -
ٕٚجذ حم أَظًح انًرثاُٚاخ انخطٛح تانرًثٛم  -

 انثٛاَٙ
 ٚطثق أَظًح انًرثاُٚاخ انخطٛح -

Reading: - Course book pages 26-90 
Chapter 6 
- Course book - Pages 144&146 

Writing: Course Book Page 48 (Write about your 
future plans.)   

 : انحظح اإلثشائٛح
Search about Pythagorean 

Theorem   

 االحذ

 قشاءج انغٛشج انزاذٛح  ) أحًذ صٔٚم ( ػًم يشاجؼح فٙ أحكاو انٌُٕ انغاكُح ٔانرٍُٕٚ طفٙ
C. Book  Page    Read and answer 86  

Ex 1 
 حم ذًشٍٚ يٕجّ ٔانرحقق يٍ فًٓك 

 763انٗ  763يٍ طفحح سقى 

 ٔاجة
يشاجؼح ٔسقح انرالٔج فٙ انثٛد ٔيؼشفح األخطاء انرٙ ٔقغ تٓا 

 انطانة
 كراتح  يٕاقف حٛاذٛح 

W. Book Page 69    All exercises. 
 763ٚحم ذًشٍٚ راذٙ طفحح سقى 

 ثٍُٛاال

 قشاءج انًٕقف انحٛاذٙ   طفٙ
C. Book  Page     Read and answer 87  

Ex 2, 3, 4& 5.  733حم يغائم يٓاساخ انرفكٛش انؼهٛا طفحح سقى 

 كراتح انًٕقف انز٘ اخراسِ  انطانة  ٔاجة
W. Book Page 70      All exercises. 

 733ٚحم ذذسٚة ػهٗ اإلخرثاس انًؼٛاس٘ طفحح سقى 

 ثاءانثال

 ػًم يشاجؼح فٙ أحكاو انًذ تاالعرؼاَح تٕسقح ػًم طفٙ

 ذذسٚثاخ  ) انًٛضاٌ انظشفٙ (

 

 

C. Book  Page 88     Listen  and answer  
Ex 1.2& 3. 
-Pop quiz about the last week topics.  

 

 حم ذًشٍٚ يٕجّ ٔانرحقق يٍ فًٓك 

 736انٗ  733يٍ طفحح سقى 

 ٔاجة
ٔج فٙ انثٛد ٔيؼشفح األخطاء انرٙ ٔقغ تٓا يشاجؼح ٔسقح انرال

 انطانة
 كراتح أٔصاٌ انكهًاخ ٔاألفؼال

W. Book Page 71     All exercises. 
 733ٚحم ذًشٍٚ راذٙ طفحح سقى 

 األستؼاء

 ذذسٚثاخ ) اعى انفاػم (  طفٙ

C. Book  Page 89    Read about first impression and 
answer Ex 1 733انرفكٛش انؼهٛا طفحح سقى  حم يغائم يٓاساخ 

 حم ذذسٚثاخ  ٔاجة
W. Book Page 72      All exercises. 

 733ٚحم ذذسٚة ػهٗ اإلخرثاس انًؼٛاس٘ طفحح سقى 

 انخًٛظ

   طفٙ
 

 

   ٔاجة
 

 

 
 
 
 
 
 



QM-119-F3 

 ( د )  تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science  انذساعاخ االجرًاػٛح انفٛضٚاء أحٛاء انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 ٚؼشف انغذد انظًاء ٔانقُٕٚح -3
ٚقاسٌ تٍٛ انٓشيَٕاخ انغٛرشٔٚذٚح  -2

 ٔانغٛش عٛرشٔٚذٚح

 ٚرؼشف ػهٗ قٕاٍَٛ َٕٛذٍ
 أٌ ٚفغش انًفاْٛى ٔانًظطهحاخ  انٕاسدج تانذسط .

ثاس انغهثٛح نالذفاقٛح انجاخ ػهٙ انذٔل انُايٛح .  أٌ ٚغرُرج االا
 

 االحذ

 طفٙ
ٔيٍ خالنًٓا ٚحذد أياكٍ  37ٔ  32 ذفحض انشكم

 انًغرقثالخ نُٕػٙ انٓشيٌٕ
 حم ذطثٛقاخ ػهٗ قإٌَ َٕٛذٍ االٔل

 يشاجؼح ػهٗ ياعثق ٔحم كراب األَشطح 323& 323&333حم ذطثٛقاخ انكراب 

 ذًاسٍٚ َٓاٚح انٕحذج  ػًم يقاسَح تٍٛ انٓشيٍَٕٛ  ٔاجة

 االثٍُٛ

 ذطثٛقاخ قإٌَ َٕٛذٍ انثاَٙ  طفٙ

 ذًاسٍٚ يخراسج  ٔاجة

 انثالثاء

 قإٌَ َٕٛذٍ انثانث انرؼشف ػهٗ جًٛغ انغذد انظًاء فٙ انجغى طفٙ

 33 - 33ذًاسٍٚ  ػًم جذٔل ٕٚضح انغذج ٔانٓشيٌٕ انًفشص يُٓا ٔاجة

 األستؼاء

 33ذًاسٍٚ َٓاٚح انٕحذج   طفٙ

 ذًاسٍٚ يخراسج  ٔاجة

 انخًٛظ

   طفٙ

   ٔاجة

 
  



QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية
  28/ 11/  2019إلــى        24/  11/  2019لألســـبـوع مــن  

 
 

 ( ) هـ تاسع:  الصف والشعبة
   

 انشٚاضٛاخ English انهغح انؼشتٛح انرشتٛح اإلعاليٛح انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 يشاجؼح أحكاو انرجٕٚذ

 اَٙٔحفع انًقطغ االٔل يٍ عٕسج انحجشاخ ٔكزنك انث

 ٔاألحادٚث انًقشسج يثم انغثغ انًٕتقاخ ٔانحالل تٍٛ

 

 ٚكرة عٛشج راذٛح ٔاطفا ذفاطٛم يرًاعكح 

 ٚطثق اعرشاذجٛح انٕطف  ٔانغشد

 ٚغرخذو انًٛضاٌ انظشفٙ فٙ ٔصٌ انكهًاخ ٔاألفؼال

  To recognize new vocabulary items.- 
To read for details.- 

 ؼادالخٚحذد أفضم طشٚقح نحم أَظًح انً -
 ٚطثق أَظًح انًؼادالخ -
 ٕٚجذ حم أَظًح انًرثاُٚاخ انخطٛح تانرًثٛم انثٛاَٙ -
 ٚطثق أَظًح انًرثاُٚاخ انخطٛح -

Reading: - Course book pages 26-90 
Chapter 6 
- Course book - Pages 144&146 

Writing: Course Book Page 48 (Write about your 
future plans.)   

 : حظح اإلثشائٛحان
Search about Pythagorean 

Theorem   

 االحذ

 قشاءج انغٛشج انزاذٛح  ) أحًذ صٔٚم ( ػًم يشاجؼح فٙ أحكاو انٌُٕ انغاكُح ٔانرٍُٕٚ طفٙ
C. Book  Page    Read and answer 86  

Ex 1 
 حم ذًشٍٚ يٕجّ ٔانرحقق يٍ فًٓك 

 763انٗ  763يٍ طفحح سقى 

 ٔاجة
انرالٔج فٙ انثٛد ٔيؼشفح األخطاء انرٙ ٔقغ تٓا  يشاجؼح ٔسقح

 انطانة
 كراتح  يٕاقف حٛاذٛح 

W. Book Page 69    All exercises. 
 763ٚحم ذًشٍٚ راذٙ طفحح سقى 

 االثٍُٛ

 قشاءج انًٕقف انحٛاذٙ   طفٙ
C. Book  Page     Read and answer 87  

Ex 2, 3, 4& 5.  733طفحح سقى حم يغائم يٓاساخ انرفكٛش انؼهٛا 

 كراتح انًٕقف انز٘ اخراسِ  انطانة  ٔاجة
W. Book Page 70      All exercises. 

 733ٚحم ذذسٚة ػهٗ اإلخرثاس انًؼٛاس٘ طفحح سقى 

 انثالثاء

 ػًم يشاجؼح فٙ أحكاو انًذ تاالعرؼاَح تٕسقح ػًم طفٙ

 ذذسٚثاخ  ) انًٛضاٌ انظشفٙ (

 

 

C. Book  Page 88     Listen  and answer  
Ex 1.2& 3. 
-Pop quiz about the last week topics.  

 

 حم ذًشٍٚ يٕجّ ٔانرحقق يٍ فًٓك 

 736انٗ  733يٍ طفحح سقى 

 ٔاجة
يشاجؼح ٔسقح انرالٔج فٙ انثٛد ٔيؼشفح األخطاء انرٙ ٔقغ تٓا 

 انطانة
 كراتح أٔصاٌ انكهًاخ ٔاألفؼال

W. Book Page 71     All exercises. 
 733ًشٍٚ راذٙ طفحح سقى ٚحم ذ

 األستؼاء

 ذذسٚثاخ ) اعى انفاػم (  طفٙ
C. Book  Page 89    Read about first impression 
and answer Ex 1  733حم يغائم يٓاساخ انرفكٛش انؼهٛا طفحح سقى 

 حم ذذسٚثاخ  ٔاجة
W. Book Page 72      All exercises. 

 733طفحح سقى ٚحم ذذسٚة ػهٗ اإلخرثاس انًؼٛاس٘ 

 انخًٛظ

   طفٙ
 

 

   ٔاجة
 

 

 
 

 
 



QM-119-F3 

 ( هـ ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science  انذساعاخ االجرًاػٛح انفٛضٚاء أحٛاء انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 ٚؼشف انغذد انظًاء ٔانقُٕٚح -3
ٚقاسٌ تٍٛ انٓشيَٕاخ انغٛرشٔٚذٚح ٔانغٛش  -2

 عٛرشٔٚذٚح

 ٍ َٕٛذٍٚرؼشف ػهٗ قٕاَٛ

 أٌ ٚفغش انًفاْٛى ٔانًظطهحاخ  انٕاسدج تانذسط .

ثاس انغهثٛح نالذفاقٛح انجاخ ػهٙ انذٔل  أٌ ٚغرُرج االا

 انُايٛح
 

 االحذ

 طفٙ
ٔيٍ خالنًٓا ٚحذد أياكٍ  37ٔ  32ذفحض انشكم 

 انًغرقثالخ نُٕػٙ انٓشيٌٕ
 حم ذطثٛقاخ ػهٗ قإٌَ َٕٛذٍ االٔل

 يشاجؼح ػهٗ ياعثق ٔحم كراب األَشطح 323& 323&333حم ذطثٛقاخ انكراب 

 ذًاسٍٚ َٓاٚح انٕحذج  ػًم يقاسَح تٍٛ انٓشيٍَٕٛ  ٔاجة

 االثٍُٛ

 ذطثٛقاخ قإٌَ َٕٛذٍ انثاَٙ  طفٙ

 ذًاسٍٚ يخراسج  ٔاجة

 انثالثاء

 قإٌَ َٕٛذٍ انثانث انرؼشف ػهٗ جًٛغ انغذد انظًاء فٙ انجغى طفٙ

 33 - 33ذًاسٍٚ  ج ٔانٓشيٌٕ انًفشص يُٓاػًم جذٔل ٕٚضح انغذ ٔاجة

 األستؼاء

 33ذًاسٍٚ َٓاٚح انٕحذج   طفٙ

 ذًاسٍٚ يخراسج  ٔاجة

 انخًٛظ

   طفٙ

   ٔاجة

 



QM-119-F3 

 
 

 الخطة االسبوعية
  28/ 11/  2019إلــى        24/  11/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) و تاسع:  الصف والشعبة
   

 انشٚاضٛاخ English انهغح انؼشتٛح اإلعاليٛحانرشتٛح  انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 يشاجؼح أحكاو انرجٕٚذ

 ٔحفع انًقطغ االٔل يٍ عٕسج انحجشاخ ٔكزنك انثاَٙ

 ٔاألحادٚث انًقشسج يثم انغثغ انًٕتقاخ ٔانحالل تٍٛ

 ٚكرة عٛشج راذٛح ٔاطفا ذفاطٛم يرًاعكح 

 ٚطثق اعرشاذجٛح انٕطف  ٔانغشد

 خذو انًٛضاٌ انظشفٙ فٙ ٔصٌ انكهًاخ ٔاألفؼالٚغر

  To recognize new vocabulary items.- 
To read for details.- 

 ٚحذد أفضم طشٚقح نحم أَظًح انًؼادالخ -
 ٚطثق أَظًح انًؼادالخ -
 ٕٚجذ حم أَظًح انًرثاُٚاخ انخطٛح تانرًثٛم انثٛاَٙ -
 ٚطثق أَظًح انًرثاُٚاخ انخطٛح -

Reading: - Course book pages 26-90 
Chapter 6 
- Course book - Pages 144&146 

Writing: Course Book Page 48 (Write about your 
future plans.)   

 : انحظح اإلثشائٛح
Search about Pythagorean 

Theorem   

 االحذ

 ح  ) أحًذ صٔٚم (قشاءج انغٛشج انزاذٛ ػًم يشاجؼح فٙ أحكاو انٌُٕ انغاكُح ٔانرٍُٕٚ طفٙ
C. Book  Page    Read and answer 86  

Ex 1 
 حم ذًشٍٚ يٕجّ ٔانرحقق يٍ فًٓك 

 763انٗ  763يٍ طفحح سقى 

 ٔاجة
يشاجؼح ٔسقح انرالٔج فٙ انثٛد ٔيؼشفح األخطاء انرٙ ٔقغ تٓا 

 انطانة
 كراتح  يٕاقف حٛاذٛح 

W. Book Page 69    All exercises. 
 763فحح سقى ٚحم ذًشٍٚ راذٙ ط

 االثٍُٛ

 قشاءج انًٕقف انحٛاذٙ   طفٙ
C. Book  Page     Read and answer 87  

Ex 2, 3, 4& 5.  733حم يغائم يٓاساخ انرفكٛش انؼهٛا طفحح سقى 

 كراتح انًٕقف انز٘ اخراسِ  انطانة  ٔاجة
W. Book Page 70      All exercises. 

 733حح سقى ٚحم ذذسٚة ػهٗ اإلخرثاس انًؼٛاس٘ طف

 انثالثاء

 ػًم يشاجؼح فٙ أحكاو انًذ تاالعرؼاَح تٕسقح ػًم طفٙ

 ذذسٚثاخ  ) انًٛضاٌ انظشفٙ (

 

 

C. Book  Page 88     Listen  and answer  
Ex 1.2& 3. 
-Pop quiz about the last week topics.  

 

 حم ذًشٍٚ يٕجّ ٔانرحقق يٍ فًٓك 

 736انٗ  733يٍ طفحح سقى 

 ٔاجة
شاجؼح ٔسقح انرالٔج فٙ انثٛد ٔيؼشفح األخطاء انرٙ ٔقغ تٓا ي

 انطانة
 كراتح أٔصاٌ انكهًاخ ٔاألفؼال

W. Book Page 71     All exercises. 
 733ٚحم ذًشٍٚ راذٙ طفحح سقى 

 األستؼاء

 ذذسٚثاخ ) اعى انفاػم (  طفٙ
C. Book  Page 89    Read about first impression 
and answer Ex 1  733حم يغائم يٓاساخ انرفكٛش انؼهٛا طفحح سقى 

 حم ذذسٚثاخ  ٔاجة
W. Book Page 72      All exercises. 

 733ٚحم ذذسٚة ػهٗ اإلخرثاس انًؼٛاس٘ طفحح سقى 

 انخًٛظ

   طفٙ

 

 

   ٔاجة
 

 

 
 
 
 



QM-119-F3 

 ( و ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science  انذساعاخ االجرًاػٛح انفٛضٚاء أحٛاء انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 ٚؼشف انغذد انظًاء ٔانقُٕٚح -3
ٚقاسٌ تٍٛ انٓشيَٕاخ انغٛرشٔٚذٚح ٔانغٛش  - 2

 عٛرشٔٚذٚح

 ٚرؼشف ػهٗ قٕاٍَٛ َٕٛذٍ

 أٌ ٚفغش انًفاْٛى ٔانًظطهحاخ  انٕاسدج تانذسط .

ثاس انغهثٛح نالذفاقٛح انجاخ  أٌ ٚغرُرج االا

 ػهٙ انذٔل انُايٛح
 

 االحذ

 طفٙ
ٔيٍ خالنًٓا ٚحذد أياكٍ  37ٔ  32ذفحض انشكم 

 انًغرقثالخ نُٕػٙ انٓشيٌٕ
 حم ذطثٛقاخ ػهٗ قإٌَ َٕٛذٍ االٔل

 يشاجؼح ػهٗ ياعثق ٔحم كراب األَشطح 323& 323&333حم ذطثٛقاخ انكراب 

 ذًاسٍٚ َٓاٚح انٕحذج  ػًم يقاسَح تٍٛ انٓشيٍَٕٛ  ٔاجة

 االثٍُٛ

 ٕذٍ انثاَٙذطثٛقاخ قإٌَ َٛ  طفٙ

 ذًاسٍٚ يخراسج  ٔاجة

 انثالثاء

 قإٌَ َٕٛذٍ انثانث انرؼشف ػهٗ جًٛغ انغذد انظًاء فٙ انجغى طفٙ

 33 - 33ذًاسٍٚ  ػًم جذٔل ٕٚضح انغذج ٔانٓشيٌٕ انًفشص يُٓا ٔاجة

 األستؼاء

 33ذًاسٍٚ َٓاٚح انٕحذج   طفٙ

 ذًاسٍٚ يخراسج  ٔاجة

 انخًٛظ

   طفٙ

   ٔاجة

 



QM-119-F3 

 الخطة االسبوعية
  28/ 11/  2019إلــى        24/  11/  2019لألســـبـوع مــن  

 
 ( ) ز تاسع:  الصف والشعبة

   

 انشٚاضٛاخ English انهغح انؼشتٛح انرشتٛح اإلعاليٛح انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 يشاجؼح أحكاو انرجٕٚذ

 خ ٔكزنك انثاَٙٔحفع انًقطغ االٔل يٍ عٕسج انحجشا

 ٔاألحادٚث انًقشسج يثم انغثغ انًٕتقاخ ٔانحالل تٍٛ

 

 ٚكرة عٛشج راذٛح ٔاطفا ذفاطٛم يرًاعكح 

 ٚطثق اعرشاذجٛح انٕطف  ٔانغشد

 ٚغرخذو انًٛضاٌ انظشفٙ فٙ ٔصٌ انكهًاخ ٔاألفؼال

  To recognize new vocabulary items.- 
To read for details.- 

 م أَظًح انًؼادالخٚحذد أفضم طشٚقح نح -
 ٚطثق أَظًح انًؼادالخ -
 ٕٚجذ حم أَظًح انًرثاُٚاخ انخطٛح تانرًثٛم انثٛاَٙ -
 ٚطثق أَظًح انًرثاُٚاخ انخطٛح -

Reading: - Course book pages 26-90 
Chapter 6 
- Course book - Pages 144&146 

Writing: Course Book Page 48 (Write about your 
future plans.)   

 : انحظح اإلثشائٛح
Search about Pythagorean 

Theorem   

 االحذ

 قشاءج انغٛشج انزاذٛح  ) أحًذ صٔٚم ( ػًم يشاجؼح فٙ أحكاو انٌُٕ انغاكُح ٔانرٍُٕٚ طفٙ
C. Book  Page    Read and answer 86  

Ex 1 
 حم ذًشٍٚ يٕجّ ٔانرحقق يٍ فًٓك 

 763انٗ  763يٍ طفحح سقى 

 ٔاجة
يشاجؼح ٔسقح انرالٔج فٙ انثٛد ٔيؼشفح األخطاء انرٙ ٔقغ تٓا 

 انطانة
 كراتح  يٕاقف حٛاذٛح 

W. Book Page 69    All exercises. 
 763ٚحم ذًشٍٚ راذٙ طفحح سقى 

 االثٍُٛ

 قشاءج انًٕقف انحٛاذٙ   طفٙ
C. Book  Page     Read and answer 87  

Ex 2, 3, 4& 5. 733كٛش انؼهٛا طفحح سقى حم يغائم يٓاساخ انرف 

 كراتح انًٕقف انز٘ اخراسِ  انطانة  ٔاجة
W. Book Page 70      All exercises. 

 733ٚحم ذذسٚة ػهٗ اإلخرثاس انًؼٛاس٘ طفحح سقى 

 انثالثاء

 ػًم يشاجؼح فٙ أحكاو انًذ تاالعرؼاَح تٕسقح ػًم طفٙ

 ذذسٚثاخ  ) انًٛضاٌ انظشفٙ (

 

 

C. Book  Page 88     Listen  and answer  
Ex 1.2& 3. 
-Pop quiz about the last week topics.  

 

 حم ذًشٍٚ يٕجّ ٔانرحقق يٍ فًٓك 

 736انٗ  733يٍ طفحح سقى 

 ٔاجة
يشاجؼح ٔسقح انرالٔج فٙ انثٛد ٔيؼشفح األخطاء انرٙ ٔقغ تٓا 

 انطانة
 كراتح أٔصاٌ انكهًاخ ٔاألفؼال

W. Book Page 71     All exercises. 
 733ٚحم ذًشٍٚ راذٙ طفحح سقى 

 األستؼاء

 ذذسٚثاخ ) اعى انفاػم (  طفٙ
C. Book  Page 89    Read about first impression 
and answer Ex 1  733حم يغائم يٓاساخ انرفكٛش انؼهٛا طفحح سقى 

 حم ذذسٚثاخ  ٔاجة
W. Book Page 72      All exercises. 

 733س انًؼٛاس٘ طفحح سقى ٚحم ذذسٚة ػهٗ اإلخرثا

 انخًٛظ

   طفٙ
 

 

   ٔاجة
 

 

 
 
 
 
 



QM-119-F3 

 ( ز ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science  انذساعاخ االجرًاػٛح انفٛضٚاء أحٛاء انًادج

 َٕاذج انرؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 ٚؼشف انغذد انظًاء ٔانقُٕٚح -3
ٚقاسٌ تٍٛ انٓشيَٕاخ انغٛرشٔٚذٚح ٔانغٛش  - 2 

 عٛرشٔٚذٚح

 ٚرؼشف ػهٗ قٕاٍَٛ َٕٛذٍ

 أٌ ٚفغش انًفاْٛى ٔانًظطهحاخ  انٕاسدج تانذسط .

ثاس انغهثٛح نالذفاقٛح انجاخ ػهٙ انذٔل  أٌ ٚغرُرج االا

 انُايٛح
 

 االحذ

 طفٙ
ٔيٍ خالنًٓا ٚحذد أياكٍ  37ٔ  32ذفحض انشكم 

 انًغرقثالخ نُٕػٙ انٓشيٌٕ
 حم ذطثٛقاخ ػهٗ قإٌَ َٕٛذٍ االٔل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 323& 323&333طثٛقاخ انكراب حم ذ

 يشاجؼح ػهٗ ياعثق ٔحم كراب األَشطح

 ذًاسٍٚ َٓاٚح انٕحذج  ػًم يقاسَح تٍٛ انٓشيٍَٕٛ  ٔاجة

 االثٍُٛ

 ذطثٛقاخ قإٌَ َٕٛذٍ انثاَٙ  طفٙ

 ذًاسٍٚ يخراسج  ٔاجة

 انثالثاء

 قإٌَ َٕٛذٍ انثانث انرؼشف ػهٗ جًٛغ انغذد انظًاء فٙ انجغى طفٙ

 33 - 33ذًاسٍٚ  ػًم جذٔل ٕٚضح انغذج ٔانٓشيٌٕ انًفشص يُٓا ٔاجة

 األستؼاء

 33ذًاسٍٚ َٓاٚح انٕحذج   طفٙ

 ذًاسٍٚ يخراسج  ٔاجة

 انخًٛظ
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