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 12   / 11 / 2020إلــى          8/  11/  2020لألســـبـوع مــن  :الخطة األسبوعٌة 
 )ا( تاسعوالشعبة : الصف 

 انزَاضُاخ English انهغح انؼزتُح انرزتُح اإلطاليُح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 . ذثٍُ يؼًُ انحج وحكًه
  . ذحذد أركاٌ انحج ويُاطكه

َرىلغ يٍ انطانثح فٍ َهاَح انحظح أٌ ذكىٌ 

 : لادرج ػهً

 ذحذد انفكز انزئُظح نهُض و األفكار انفزػُح

ذمُّى دلح األدنح و طحرها و أطهىب انجًم و 

 فاػهُح انُض

Book: Bridge to Success 
-To read a text for details. 
-To use Quantifiers. 

 ذجذ حم أَظًح انًؼادالخ تاطرخذاو انرؼىَض ـ

  ـرجذ حم أَظًح انًؼادالخ  ػٍ طزَك انحذف تاطرخذاو انجًغ وانطزح

 ــ ذجذ حم ألَظًح انًؼادالخ ػٍ طزَك انحذف تاطرخذاو انضزب

  ـ ذحذد أفضم طزَمح نحم أَظًح انًؼادالخ

  تانرًثُم انثُاٍَـ ذجذ حم أَظًح انًرثاَُاخ انخطُح 

انثحث ػٍ أطًاء انًىالُد انًكاَُح نهًذَُح  طفٍ االحذ

 . انًٍُ -انؼزاق  -طىرَا  -اإلياراخ  -انًُىرج 

 CBk Pg 64 Ex5 and Pg 65  رؤٌة مستقبلٌة للقطاع السٌاحً

Ex 2 

 ،يٍ درص انرؼىَض1،2+ حم ذًزٍَ يىجه  1شزح يثال  

 يٍ درص انرؼىَض 23ــــــ  8حم انرًارٍَ يٍ  WBk Pg 49 Ex 1 and 2 99حم ص   (ً  حم فمزج أجُة تًفزدٌ ) أوال واجة

 رؤٌة مستقبلٌة للقطاع السٌاحً  طفٍ االثٍُُ

 

CBk Pg 70 Ex 1  يٍ درص حم اَظًح انًؼادالخ تانحذف تاطرخذاو  2،3،4+ حم ذًزٍَ يىجه  2شزح يثال

 انجًغ وانطزح

  يٍ درص حم اَظًح انًؼادالخ تاحذف تاطرخذاو انجًغ وانطزح  5ــــــ2حم انرًارٍَ يٍ  WBk Pg 51 Ex 1 and 2 ذهخُض انًمال فٍ َماط يحذدج  واجة

 رؤٌة مستقبلٌة للقطاع السٌاحً  يا حكى انحج ؟ طفٍ انثالثاء

 

CBk Pg 73 Ex 4  ( حم ذًزٍَ يىجه 2شزح يثال + )يٍ درص حم اَظًح انًؼادالخ تانحذف تاطرخذاو  2،3،4

 انضزب

حم انىاجة انًرؼهك تانذرص ػهً انًُظح  واجة

  . األنكرزوَُح

كراتح أفكار نذَها حىل لطاع انظُاحح فٍ انذونح غُز 

 انرٍ وردخ فٍ انًمال

WBk Pg. 58 Ex 1  ٍيٍ درص حم أَظًح انًؼادالخ تانحذف تاطرخذاو انضزب 23ـــــــ  7حم انرًاذزٍَ ي  

  يٍ درص ذطثُك اَظًح انًؼادالخ انخطُح 3، 2+ حم ذًزٍَ يىجه  2شزح يثال  CBk Pg 74 Ex 1  اسم المفعول  طفٍ األرتؼاء

  يٍ درص ذطثُك أَظًح انًؼادالخ انخطُح 22ـــــــ 6حم انرًارٍَ  WBk Pg 60 Ex 1 & Pg 61 Ex 3  انًمارَح تٍُ اطى انفاػم يٍ انثالثٍ و فىق انرالثٍ  واجة

  يٍ درص اَظًح انًرثاَُاخ 3،4، 2+ حم ذًزٍَ يىجه  2شزح يثال  CBk Pg 78 Ex 1 and 2 اطى انًفؼىل  طفٍ انخًُض

كراتح فمزج إتذاػُح يىظفح فُها اطى انًفؼىل ال ذمم ػٍ   واجة  

  خًظح أططز

WBk Pg 62 Ex 1, & Pg 63 Ex 1  ٍيٍ درص أَظًح انًرثاَُاخ  25ـــــــــــــــــ  21حم انرًارٍَ ي 
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 )ا( تاسع :  والشعبة الصفتابع 

 

 Computer Science انذراطاخ االجرًاػُح انفُشَاء االحُاء انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 ذظف كُف َؼًم هزيىٌ األكظٍُ فٍ انُثاخ

 ذمارٌ تٍُ انجثزَهٍُ واألَثهٍُ

 انمىج

 يا انًمظىد تانمىج

يا انًمظىد تانرظارع وانؼاللح تٍُ انمىج 

 وانكرهح وانرظارع

ذفظز لُاو انرجارج انذونُح 

 وظاهزج انرخظض

ذظرُرج طفاخ انرجارج 

   االنكرزوَُح وأشكانها

 

Routing   

   انمىي انًرشَح وغُز انًرشَح ذشزح آنُح ػًم األكظٍُ طفٍ االحذ

 

و طفحح  141انىاجة حم طفحح 

فٍ انكراب انًذرطٍ انُظخح  142

  االنكرزوَُح

 

To be able to describe  

Routing 

:KW 

Router, routing, WLAN 

 أيثهح يٍ انىالغ نهمىج انًرشَح وغُز انًرشَح  واجة

 االَظًح وانًحُظ انخارجٍ ذفظز أهًُح هزيىٌ انجثزَهٍُ نهُثاخ طفٍ االثٍُُ

 جًغ انمىي  واجة

 تُُهًا انمىي وانرظارع و انؼاللح ذجذ انؼاللح تٍُ األكظٍُ وانظاَرىكٍُُُ طفٍ انثالثاء

 94انزطىو انثُاَُح طفحح  واجة

 99طفحح  8\7ذًارٍَ  ذظُف اطرجاتاخ انُثاخ طفٍ األرتؼاء

  39حل أسئلة مراجعة القسم ص  واجة

 الكتبة اإللكتروني

 1يزاجؼح انمظى 

 لاَىٌ َُىذٍ االول وحظاب انىسٌ  طفٍ انخًُض

 واجة
 

 101/ طفحح19/17ذًارٍَ 
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 12   / 11 / 2020إلــى          8/  11/  2020لألســـبـوع مــن   :األسبوعٌة الخطة
 (ب) تاسعوالشعبة : الصف 

 انزَاضُاخ English انهغح انؼزتُح انرزتُح اإلطاليُح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 . ذثٍُ يؼًُ انحج وحكًه
  . ذحذد أركاٌ انحج ويُاطكه

َهاَح انحظح أٌ ذكىٌ َرىلغ يٍ انطانثح فٍ 

 : لادرج ػهً

 ذحذد انفكز انزئُظح نهُض و األفكار انفزػُح

ذمُّى دلح األدنح و طحرها و أطهىب انجًم و 

 فاػهُح انُض

Book: Bridge to Success 
-To read a text for details. 
-To use Quantifiers. 

 ذجذ حم أَظًح انًؼادالخ تاطرخذاو انرؼىَض ـ

  انًؼادالخ  ػٍ طزَك انحذف تاطرخذاو انجًغ وانطزح ـرجذ حم أَظًح

 ــ ذجذ حم ألَظًح انًؼادالخ ػٍ طزَك انحذف تاطرخذاو انضزب

  ـ ذحذد أفضم طزَمح نحم أَظًح انًؼادالخ

  ـ ذجذ حم أَظًح انًرثاَُاخ انخطُح تانرًثُم انثُاٍَ

انثحث ػٍ أطًاء انًىالُد انًكاَُح نهًذَُح  طفٍ االحذ

 . انًٍُ -انؼزاق  -طىرَا  -اإلياراخ  -انًُىرج 

 CBk Pg 64 Ex5 and Pg 65  رؤٌة مستقبلٌة للقطاع السٌاحً

Ex 2 

 ،يٍ درص انرؼىَض1،2+ حم ذًزٍَ يىجه  1شزح يثال  

 يٍ درص انرؼىَض 23ــــــ  8حم انرًارٍَ يٍ  WBk Pg 49 Ex 1 and 2 99حم ص   (ً  حم فمزج أجُة تًفزدٌ ) أوال واجة

 رؤٌة مستقبلٌة للقطاع السٌاحً  طفٍ االثٍُُ

 

CBk Pg 70 Ex 1  يٍ درص حم اَظًح انًؼادالخ تانحذف تاطرخذاو  2،3،4+ حم ذًزٍَ يىجه  2شزح يثال

 انجًغ وانطزح

  تاحذف تاطرخذاو انجًغ وانطزحيٍ درص حم اَظًح انًؼادالخ   5ــــــ2حم انرًارٍَ يٍ  WBk Pg 51 Ex 1 and 2 ذهخُض انًمال فٍ َماط يحذدج  واجة

 رؤٌة مستقبلٌة للقطاع السٌاحً  يا حكى انحج ؟ طفٍ انثالثاء

 

CBk Pg 73 Ex 4  ( حم ذًزٍَ يىجه 2شزح يثال + )يٍ درص حم اَظًح انًؼادالخ تانحذف تاطرخذاو  2،3،4

 انضزب

حم انىاجة انًرؼهك تانذرص ػهً انًُظح  واجة

  . األنكرزوَُح

نذَها حىل لطاع انظُاحح فٍ انذونح غُز  كراتح أفكار

 انرٍ وردخ فٍ انًمال

WBk Pg. 58 Ex 1  ٍيٍ درص حم أَظًح انًؼادالخ تانحذف تاطرخذاو انضزب 23ـــــــ  7حم انرًاذزٍَ ي  

  انخطُحيٍ درص ذطثُك اَظًح انًؼادالخ  3، 2+ حم ذًزٍَ يىجه  2شزح يثال  CBk Pg 74 Ex 1  اسم المفعول  طفٍ األرتؼاء

  يٍ درص ذطثُك أَظًح انًؼادالخ انخطُح 22ـــــــ 6حم انرًارٍَ  WBk Pg 60 Ex 1 & Pg 61 Ex 3  انًمارَح تٍُ اطى انفاػم يٍ انثالثٍ و فىق انرالثٍ  واجة

  انًرثاَُاخيٍ درص اَظًح  3،4، 2+ حم ذًزٍَ يىجه  2شزح يثال  CBk Pg 78 Ex 1 and 2 اطى انًفؼىل  طفٍ انخًُض

كراتح فمزج إتذاػُح يىظفح فُها اطى انًفؼىل ال ذمم ػٍ   واجة  

  خًظح أططز

WBk Pg 62 Ex 1, & Pg 63 Ex 1  ٍيٍ درص أَظًح انًرثاَُاخ  25ـــــــــــــــــ  21حم انرًارٍَ ي 
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 تاسع )ب( :  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science انذراطاخ االجرًاػُح انفُشَاء االحُاء انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 ذظف كُف َؼًم هزيىٌ األكظٍُ فٍ انُثاخ

 ذمارٌ تٍُ انجثزَهٍُ واألَثهٍُ

 انمىج

 يا انًمظىد تانمىج

يا انًمظىد تانرظارع وانؼاللح تٍُ انمىج 

 وانكرهح وانرظارع

ذفظز لُاو انرجارج انذونُح 

 وظاهزج انرخظض

ذظرُرج طفاخ انرجارج 

   االنكرزوَُح وأشكانها

 

Routing   

   انمىي انًرشَح وغُز انًرشَح ذشزح آنُح ػًم األكظٍُ طفٍ االحذ

 

و طفحح  141انىاجة حم طفحح 

فٍ انكراب انًذرطٍ انُظخح  142

  االنكرزوَُح

 

To be able to describe  

Routing 

:KW 

Router, routing, WLAN 

 انًرشَح وغُز انًرشَحأيثهح يٍ انىالغ نهمىج   واجة

 االَظًح وانًحُظ انخارجٍ ذفظز أهًُح هزيىٌ انجثزَهٍُ نهُثاخ طفٍ االثٍُُ

 جًغ انمىي  واجة

 انمىي وانرظارع و انؼاللح تُُهًا ذجذ انؼاللح تٍُ األكظٍُ وانظاَرىكٍُُُ طفٍ انثالثاء

 94انزطىو انثُاَُح طفحح  واجة

 99طفحح  8\7ذًارٍَ  اطرجاتاخ انُثاخذظُف  طفٍ األرتؼاء

  39حل أسئلة مراجعة القسم ص  واجة

 الكتبة اإللكتروني

 1يزاجؼح انمظى 

 لاَىٌ َُىذٍ االول وحظاب انىسٌ  طفٍ انخًُض

 واجة
 

 101/ طفحح19/17ذًارٍَ 
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 12   / 11 / 2020إلــى          8/  11/  2020لألســـبـوع مــن   :الخطة األسبوعٌة
 (ج) تاسعوالشعبة : الصف 

 انزَاضُاخ English انهغح انؼزتُح انرزتُح اإلطاليُح انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 . ذثٍُ يؼًُ انحج وحكًه
  . ذحذد أركاٌ انحج ويُاطكه

َرىلغ يٍ انطانثح فٍ َهاَح انحظح أٌ ذكىٌ 

 : لادرج ػهً

 انزئُظح نهُض و األفكار انفزػُحذحذد انفكز 

ذمُّى دلح األدنح و طحرها و أطهىب انجًم و 

 فاػهُح انُض

Book: Bridge to Success 
-To read a text for details. 
-To use Quantifiers. 

 ذجذ حم أَظًح انًؼادالخ تاطرخذاو انرؼىَض ـ

  وانطزحـرجذ حم أَظًح انًؼادالخ  ػٍ طزَك انحذف تاطرخذاو انجًغ 

 ــ ذجذ حم ألَظًح انًؼادالخ ػٍ طزَك انحذف تاطرخذاو انضزب

  ـ ذحذد أفضم طزَمح نحم أَظًح انًؼادالخ

  ـ ذجذ حم أَظًح انًرثاَُاخ انخطُح تانرًثُم انثُاٍَ

انثحث ػٍ أطًاء انًىالُد انًكاَُح نهًذَُح  طفٍ االحذ

 . انًٍُ -انؼزاق  -طىرَا  -اإلياراخ  -انًُىرج 

 CBk Pg 64 Ex5 and Pg 65  مستقبلٌة للقطاع السٌاحً رؤٌة

Ex 2 

 ،يٍ درص انرؼىَض1،2+ حم ذًزٍَ يىجه  1شزح يثال  

 يٍ درص انرؼىَض 23ــــــ  8حم انرًارٍَ يٍ  WBk Pg 49 Ex 1 and 2 99حم ص   (ً  حم فمزج أجُة تًفزدٌ ) أوال واجة

 رؤٌة مستقبلٌة للقطاع السٌاحً  طفٍ االثٍُُ

 

CBk Pg 70 Ex 1  يٍ درص حم اَظًح انًؼادالخ تانحذف تاطرخذاو  2،3،4+ حم ذًزٍَ يىجه  2شزح يثال

 انجًغ وانطزح

  يٍ درص حم اَظًح انًؼادالخ تاحذف تاطرخذاو انجًغ وانطزح  5ــــــ2حم انرًارٍَ يٍ  WBk Pg 51 Ex 1 and 2 ذهخُض انًمال فٍ َماط يحذدج  واجة

 رؤٌة مستقبلٌة للقطاع السٌاحً  حكى انحج ؟يا  طفٍ انثالثاء

 

CBk Pg 73 Ex 4  ( حم ذًزٍَ يىجه 2شزح يثال + )يٍ درص حم اَظًح انًؼادالخ تانحذف تاطرخذاو  2،3،4

 انضزب

حم انىاجة انًرؼهك تانذرص ػهً انًُظح  واجة

  . األنكرزوَُح

كراتح أفكار نذَها حىل لطاع انظُاحح فٍ انذونح غُز 

 وردخ فٍ انًمالانرٍ 

WBk Pg. 58 Ex 1  ٍيٍ درص حم أَظًح انًؼادالخ تانحذف تاطرخذاو انضزب 23ـــــــ  7حم انرًاذزٍَ ي  

  يٍ درص ذطثُك اَظًح انًؼادالخ انخطُح 3، 2+ حم ذًزٍَ يىجه  2شزح يثال  CBk Pg 74 Ex 1  اسم المفعول  طفٍ األرتؼاء

  يٍ درص ذطثُك أَظًح انًؼادالخ انخطُح 22ـــــــ 6حم انرًارٍَ  WBk Pg 60 Ex 1 & Pg 61 Ex 3  انثالثٍ و فىق انرالثٍانًمارَح تٍُ اطى انفاػم يٍ   واجة

  يٍ درص اَظًح انًرثاَُاخ 3،4، 2+ حم ذًزٍَ يىجه  2شزح يثال  CBk Pg 78 Ex 1 and 2 اطى انًفؼىل  طفٍ انخًُض

اطى انًفؼىل ال ذمم ػٍ كراتح فمزج إتذاػُح يىظفح فُها   واجة  

  خًظح أططز

WBk Pg 62 Ex 1, & Pg 63 Ex 1  ٍيٍ درص أَظًح انًرثاَُاخ  25ـــــــــــــــــ  21حم انرًارٍَ ي 
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 تاسع )ج( :  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science انذراطاخ االجرًاػُح انفُشَاء االحُاء انًادج

 َىاذج انرؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

َؼًم هزيىٌ األكظٍُ فٍ انُثاخذظف كُف   

 ذمارٌ تٍُ انجثزَهٍُ واألَثهٍُ

 انمىج

 يا انًمظىد تانمىج

يا انًمظىد تانرظارع وانؼاللح تٍُ انمىج 

 وانكرهح وانرظارع

ذفظز لُاو انرجارج انذونُح 

 وظاهزج انرخظض

ذظرُرج طفاخ انرجارج 

   االنكرزوَُح وأشكانها

 

Routing   

   انمىي انًرشَح وغُز انًرشَح ػًم األكظٍُذشزح آنُح  طفٍ االحذ

 

و طفحح  141انىاجة حم طفحح 

فٍ انكراب انًذرطٍ انُظخح  142

  االنكرزوَُح

 

To be able to describe  

Routing 

:KW 

Router, routing, WLAN 

 أيثهح يٍ انىالغ نهمىج انًرشَح وغُز انًرشَح  واجة

 االَظًح وانًحُظ انخارجٍ انجثزَهٍُ نهُثاخذفظز أهًُح هزيىٌ  طفٍ االثٍُُ

 جًغ انمىي  واجة

 انمىي وانرظارع و انؼاللح تُُهًا ذجذ انؼاللح تٍُ األكظٍُ وانظاَرىكٍُُُ طفٍ انثالثاء

 94انزطىو انثُاَُح طفحح  واجة

 99طفحح  8\7ذًارٍَ  ذظُف اطرجاتاخ انُثاخ طفٍ األرتؼاء

  39مراجعة القسم ص حل أسئلة  واجة

 الكتبة اإللكتروني

 1يزاجؼح انمظى 

 لاَىٌ َُىذٍ االول وحظاب انىسٌ  طفٍ انخًُض

 واجة
 

 101/ طفحح19/17ذًارٍَ 

 
 
 
 
 



 

QM-119-F3 

kh 

12/ 11/   2020إلــى        08/   11/  2020لألســـبـوع مــن  الخطة األاسبوعٌة:  
     الصف والشعبة : تاسع ) د (

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة  

 نواتج التعلم      
 
 

 الــٌـــوم

 .َثٍُ يؼًُ انحج وحكًه .1

 .َحذد أَىاع انحج ويُاطكه .2

 .َثٍُ أركاٌ انحج، وواجثاذه، وطُُه .3

 .َظرُرج فضائم انحج .4
 

 ٌكتب سٌرة ذاتٌة  -
 ٌستخدم المٌزان الصرفً استخداما صحٌحا -
 الفاعل من األفعالٌشتق اسم -
 ٌشتق اسم المفعول من األفعال -
 

-To read for specific details.  
-To know new vocabulary.  
- To compare among different shapes.  

 ٌحل أنظمة المعادالت باستخدام الحذف -
ٌحدد أفضل طرٌقة لحل أنظمة  -

 المعادالت
ٌحل أنظمة المتباٌنات الخطٌة بالتمثٌل  -

 البٌانً

 االحد
 قراءة السٌرة الذاتٌة ) ألحمد زوٌل ( حل نشاط أنظم مفاهٌمً صفً

Coursebook 
Read and answer page  63               All exercises  

 حل تمرٌن موجه والتحقق من فهمك 
 327الى صفحة رقم  324من  صفحة رقم 

 كتابة سٌرة ذاتٌة  الحجرات ( سورة13-11حفظ اآلٌات الكرٌمة ) واجب
workbook 
Listen and answer page 49               All exercises   328ٌحل التمرٌن وحل المسائل صفحة رقم 

 االثنٌن
 استخدام المٌزان الصرفً  صفً

Coursebook 
Read and answer page  64                All exercises   329العلٌا صفحة رقم حل مسائل مهارات التفكٌر 

 حل ورقة عمل  واجب
workbook 
Read and answer page 50                All exercises   330ٌحل تمرٌن على االختبار المعٌاري صفحة رقم 

 الثالثاء
 صٌاغة اسم الفاعل من األفعال حل أنشطة الطالب صفً

Coursebook 
Read and answer page 65                 All exercises  

 حل تمرٌن موجه والتحقق من فهمك 
 333الى صفحة رقم  331من  صفحة رقم 

 حل ورقة عمل  ( سورة الحجرات13-11حفظ اآلٌات الكرٌمة ) واجب
workbook 
Read  answer page 51                        All exercises  

 334التمرٌن وحل المسائل صفحة رقم ٌحل 

 األربعاء
 صٌاغة اسم المفعول من األفعال  صفً

Coursebook 
Read and answer page  66                All exercises  

 حل تمرٌن موجه والتحقق من فهمك 
 341الى صفحة رقم  329من  صفحة رقم 

 حل ورقة عمل  واجب
workbook 

Read  and answer page 52                        All exercises   341ٌحل التمرٌن وحل المسائل صفحة رقم 

 الخمٌس

 تدرٌبات نحوٌة  صفً
Coursebook 
Read and answer page 67 
All exercises 

 حل تمرٌن موجه والتحقق من فهمك 
 348الى صفحة رقم  349من  صفحة رقم 

   واجب
workbook/ 
Read and answer page 53           All exercises  
Write about shapes and designs in your community.  

 348ٌحل التمرٌن وحل المسائل صفحة رقم 
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    تابع الصف والشعبة : تاسع ) د (

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة والتربٌة األخالقٌة  الفٌزٌاء االحٌاء المادة

 نواتج التعلم     
 
 

 الــٌـــوم

 ٌعرف الجهاز الهٌكلً لإلنسان  -1
ٌقارن بٌن الجهاز الهٌكلً الطرفً  - 2

 والمحوري

 القوة
 ما المقصود بالقوة

 ما المقصود بالتسارع  وعالقته بالكتلة

 قراءة فً كتاب رؤٌتً
قراءة الصفحات المحددة فً كتاب رؤٌتً الفصل 

 )الرؤٌة( الثانً 

Network hardware and 

Protocols 

 االحد

 القوة المتزنة وغٌر المتزنة  صفً

صفً قراءة الصفحات المحددة مع حل 
 األنشطة المصاحبة للدرس

 
 واجب : حل الواجبات على المنصة

Routing protocols 

Wireless LAN (WLAN) 

Internet of Things (IoT) 

 أمثلة من الواقع  واجب

 االثنٌن

 األنظمة والمحٌط الخارجً وٌصنف عظام جسم اإلنسان  9ٌتفحص الشكل   صفً

 واجب
عمل جدول مقارنة بٌن عظام الجهاز الهٌكلً الطرفً 

 والمحوري  وكتابة أسماء العظام والعدد  
 جمع القوى

 الثالثاء

 القوة والتسارع  صفً

 ٩٩الرسوم البٌانٌة صفحه  واجب

 األربعاء

 ٩٩صفحه  ٨و٧تمارٌن  وٌتعرف على أجزاء العظام الطوٌلة   7ٌتفحص الشكل  صفً

 ١تمارٌن مراجعه القسم  المقارنة بٌن العظم الكثٌف والعظم اإلسفنجً  واجب

 الخمٌس
 قانون نٌوتن األول وحساب الوزن  صفً

 ١٠١صفحة   ١٧و ١٩تمارٌن  2من أسئلة مراجعة القسم  2و 1حل السؤال رقم  واجب

 
 

 



 

QM-119-F3 

kh 

12/ 11/   2020إلــى        08/   11/  2020لألســـبـوع مــن  الخطة األاسبوعٌة:  
 

     الصف والشعبة : تاسع ) هـ (

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة  

 نواتج التعلم     
 
 

 الــٌـــوم

 .َثٍُ يؼًُ انحج وحكًه .5

 .ويُاطكهَحذد أَىاع انحج  .6

 .َثٍُ أركاٌ انحج، وواجثاذه، وطُُه .7

 .َظرُرج فضائم انحج .8
 

 ٌكتب سٌرة ذاتٌة  -
 ٌستخدم المٌزان الصرفً استخداما صحٌحا -
 ٌشتق اسم الفاعل من األفعال-
 ٌشتق اسم المفعول من األفعال -
 

-To read for specific details.  
-To know new vocabulary.  
- To compare among different shapes.  

 ٌحل أنظمة المعادالت باستخدام الحذف -
 ٌحدد أفضل طرٌقة لحل أنظمة المعادالت -
 ٌحل أنظمة المتباٌنات الخطٌة بالتمثٌل البٌانً -

 االحد
 قراءة السٌرة الذاتٌة ) ألحمد زوٌل ( حل نشاط أنظم مفاهٌمً صفً

Coursebook 
Read and answer page  63               All exercises  

 حل تمرٌن موجه والتحقق من فهمك 
 327الى صفحة رقم  324من  صفحة رقم 

 كتابة سٌرة ذاتٌة  ( سورة الحجرات13-11حفظ اآلٌات الكرٌمة ) واجب
workbook 
Listen and answer page 49               All exercises   328التمرٌن وحل المسائل صفحة رقم ٌحل 

 االثنٌن
 استخدام المٌزان الصرفً  صفً

Coursebook 
Read and answer page  64                All exercises  

 329حل مسائل مهارات التفكٌر العلٌا صفحة رقم 

 حل ورقة عمل  واجب
workbook 
Read and answer page 50                All exercises  

 330ٌحل تمرٌن على االختبار المعٌاري صفحة رقم 

 الثالثاء
 صٌاغة اسم الفاعل من األفعال حل أنشطة الطالب صفً

Coursebook 
Read and answer page 65                 All exercises  

 حل تمرٌن موجه والتحقق من فهمك 
 333الى صفحة رقم  331صفحة رقم   من

 حل ورقة عمل  ( سورة الحجرات13-11حفظ اآلٌات الكرٌمة ) واجب
workbook 
Read  answer page 51                        All exercises  

 334ٌحل التمرٌن وحل المسائل صفحة رقم 

 األربعاء
 صٌاغة اسم المفعول من األفعال  صفً

Coursebook 
Read and answer page  66                All exercises  

 حل تمرٌن موجه والتحقق من فهمك 
 341الى صفحة رقم  329من  صفحة رقم 

 حل ورقة عمل  واجب
workbook 

Read  and answer page 52                        All exercises  
 341ٌحل التمرٌن وحل المسائل صفحة رقم 

 الخمٌس

 تدرٌبات نحوٌة  صفً
Coursebook 
Read and answer page 67 
All exercises 

 حل تمرٌن موجه والتحقق من فهمك 
 348الى صفحة رقم  349من  صفحة رقم 

   واجب

workbook/ 
Read and answer page 53           All exercises  
Write about shapes and designs in your community.  

 348التمرٌن وحل المسائل صفحة رقم  ٌحل
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       تابع الصف والشعبة : تاسع ) هـ (

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة والتربٌة األخالقٌة  الفٌزٌاء االحٌاء المادة

 نواتج التعلم    
 
 

 الــٌـــوم

 ٌعرف الجهاز الهٌكلً لإلنسان  -1
 ٌقارن بٌن الجهاز الهٌكلً الطرفً - 2

 والمحوري

 

 القوة
 ما المقصود بالقوة

 ما المقصود بالتسارع  وعالقته بالكتلة

 قراءة فً كتاب رؤٌتً
قراءة الصفحات المحددة فً كتاب رؤٌتً الفصل 

 الثانً  )الرؤٌة(

Network hardware and 

Protocols 

 االحد

 القوة المتزنة وغٌر المتزنة  صفً

صفً قراءة الصفحات المحددة مع حل 
 األنشطة المصاحبة للدرس

 
 واجب : حل الواجبات على المنصة

Routing protocols 

Wireless LAN (WLAN) 

Internet of Things (IoT) 

 أمثلة من الواقع  واجب

 االثنٌن

 األنظمة والمحٌط الخارجً وٌصنف عظام جسم اإلنسان  9ٌتفحص الشكل   صفً

 واجب
عمل جدول مقارنة بٌن عظام الجهاز الهٌكلً الطرفً 

 والمحوري  وكتابة أسماء العظام والعدد  
 جمع القوى

 الثالثاء

 القوة والتسارع  صفً

 ٩٩الرسوم البٌانٌة صفحه  واجب

 األربعاء

 ٩٩صفحه  ٨و٧تمارٌن  وٌتعرف على أجزاء العظام الطوٌلة   7ٌتفحص الشكل  صفً

 ١تمارٌن مراجعه القسم  المقارنة بٌن العظم الكثٌف والعظم اإلسفنجً  واجب

 الخمٌس

 قانون نٌوتن األول وحساب الوزن  صفً

 ١٠١صفحة   ١٧و ١٩تمارٌن  2من أسئلة مراجعة القسم  2و 1حل السؤال رقم  واجب



 

QM-119-F3 

kh 

12/ 11/   2020إلــى        08/   11/  2020لألســـبـوع مــن  الخطة األاسبوعٌة:  
 الصف والشعبة : تاسع ) و (

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة  

 نواتج التعلم      
 
 

 الــٌـــوم

 .َثٍُ يؼًُ انحج وحكًه .9

 .َحذد أَىاع انحج ويُاطكه .11

 .َثٍُ أركاٌ انحج، وواجثاذه، وطُُه .11

 .َظرُرج فضائم انحج .12
 

 ٌكتب سٌرة ذاتٌة  -
 ٌستخدم المٌزان الصرفً استخداما صحٌحا -
 ٌشتق اسم الفاعل من األفعال-
 ٌشتق اسم المفعول من األفعال -
 

-To read for specific details.  
-To know new vocabulary.  
- To compare among different shapes.  

 ٌحل أنظمة المعادالت باستخدام الحذف -
ٌحدد أفضل طرٌقة لحل أنظمة  -

 المعادالت
ٌحل أنظمة المتباٌنات الخطٌة بالتمثٌل  -

 البٌانً

 االحد
 قراءة السٌرة الذاتٌة ) ألحمد زوٌل ( حل نشاط أنظم مفاهٌمً صفً

Coursebook 
Read and answer page  63               All exercises  

 حل تمرٌن موجه والتحقق من فهمك 
 327رقم  الى صفحة 324من  صفحة رقم 

 كتابة سٌرة ذاتٌة  ( سورة الحجرات13-11حفظ اآلٌات الكرٌمة ) واجب
workbook 
Listen and answer page 49               All exercises  

 328ٌحل التمرٌن وحل المسائل صفحة رقم 

 االثنٌن
 استخدام المٌزان الصرفً  صفً

Coursebook 
Read and answer page  64                All exercises   329حل مسائل مهارات التفكٌر العلٌا صفحة رقم 

 حل ورقة عمل  واجب
workbook 
Read and answer page 50                All exercises  

 330ٌحل تمرٌن على االختبار المعٌاري صفحة رقم 

 الثالثاء
 صٌاغة اسم الفاعل من األفعال حل أنشطة الطالب صفً

Coursebook 
Read and answer page 65                 All exercises  

 حل تمرٌن موجه والتحقق من فهمك 
 333الى صفحة رقم  331من  صفحة رقم 

 حل ورقة عمل  ( سورة الحجرات13-11حفظ اآلٌات الكرٌمة ) واجب
workbook 
Read  answer page 51                        All exercises   334ٌحل التمرٌن وحل المسائل صفحة رقم 

 األربعاء
 صٌاغة اسم المفعول من األفعال  صفً

Coursebook 
Read and answer page  66                All exercises  

 حل تمرٌن موجه والتحقق من فهمك 
 341الى صفحة رقم  329من  صفحة رقم 

 حل ورقة عمل  واجب
workbook 

Read  and answer page 52                        All exercises   341ٌحل التمرٌن وحل المسائل صفحة رقم 

 الخمٌس

 تدرٌبات نحوٌة  صفً

Coursebook 
Read and answer page 67 
All exercises 

 حل تمرٌن موجه والتحقق من فهمك 
 348الى صفحة رقم  349صفحة رقم  من 

   واجب
workbook/ 
Read and answer page 53           All exercises  
Write about shapes and designs in your community.  

 348ٌحل التمرٌن وحل المسائل صفحة رقم 
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 تابع الصف والشعبة : تاسع ) و (

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة والتربٌة األخالقٌة  الفٌزٌاء االحٌاء المادة 

 نواتج التعلم

 
 

 الــٌـــوم

 ٌعرف الجهاز الهٌكلً لإلنسان  -1
ٌقارن بٌن الجهاز الهٌكلً الطرفً  - 2

 والمحوري

 

 القوة
 ما المقصود بالقوة

 ما المقصود بالتسارع  وعالقته بالكتلة

 قراءة فً كتاب رؤٌتً
المحددة فً كتاب رؤٌتً الفصل  قراءة الصفحات
 الثانً  )الرؤٌة(

Network hardware and Protocols 

 االحد

 القوة المتزنة وغٌر المتزنة  صفً

صفً قراءة الصفحات المحددة مع حل 
 األنشطة المصاحبة للدرس

 
 واجب : حل الواجبات على المنصة

Routing protocols 

Wireless LAN (WLAN) 

Internet of Things (IoT) 

 أمثلة من الواقع  واجب

 االثنٌن

 األنظمة والمحٌط الخارجً وٌصنف عظام جسم اإلنسان  9ٌتفحص الشكل   صفً

 واجب
عمل جدول مقارنة بٌن عظام الجهاز الهٌكلً الطرفً 

 والمحوري  وكتابة أسماء العظام والعدد  
 جمع القوى

 الثالثاء

 القوة والتسارع  صفً

 ٩٩الرسوم البٌانٌة صفحه  واجب

 األربعاء

 ٩٩صفحه  ٨و٧تمارٌن  وٌتعرف على أجزاء العظام الطوٌلة   7ٌتفحص الشكل  صفً

 ١تمارٌن مراجعه القسم  المقارنة بٌن العظم الكثٌف والعظم اإلسفنجً  واجب

 الخمٌس

 قانون نٌوتن األول وحساب الوزن  صفً

 ١٠١صفحة   ١٧و ١٩تمارٌن  2من أسئلة مراجعة القسم  2و 1حل السؤال رقم  واجب

 
 


