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 لخطة االسبوعيةا
 18/ 10/  2018إلــى         14/  09/  2018لألســـبـوع مــن  

 تاسع ) ا (:  الصف والشعبة

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 أن يتلواآليات تالوة مجودة .

 يستنتج دالالت اآلية الكريمة.

 

 نثرية علم نصوصا شعرية و أعماالأن يقرأ المت

متنوعة و يحللها و يقيمها و يدمج الفكر المقدمة 

فيها لبناء معرفة و فهم جديدين عن الفكرة 

 المحورية و الرسائل المتضمنة في األعمال األدبية 

-To describe an object. 
-To use active and passive. البياني  تحل الطالبة المعادالت الخطية من التمثيل 

 تستخدم الطالبة معدل التغير لحل المسائل 

 تكتب الطالبة معادلة التغير الطردي وتمثلها بيانيا 

 

Reading; On Point page: 94 – 95 
Writing: Write a summary of the 
first 2 paragraphs. 

 حلقراءة  )درس العنقاء( : االثرائية الحصة

 الدولية اراتاالختب ملزمة من تمارين
 

 ملزمة من تمارين حل:  االثرائية الحصة

 الدولية االختبارات

 االحد
 تالوة اآليات بشكل مجود وصحيح. صفي

سيرة ذاتية : قراءة صامتة لتحديد الفكرة في  

 مناقشة وجهة نظر الكاتب  –النص 
C.book: page: 28      Ex: 5  155حل تمارين موجهة  ص 

 159 ص التمارين حل W.book page: 24       Ex: 1-2 ) البحث في المعجم ( 56حل تطوير المفردات ص  (13 11-جرات)حال حفظ آيات سورة واجب

 االثنين
 استخراج األحكام التجويدية من اآليات. صفي

و ص  57لنص ص ا  تناول حول الكاتب و حول

52 
C.book: page: 29     Ex: 1 163 الموجهة التمارين حل 

 166 ص التمارين حل W.book page: 25       Ex: 3 حول قارئ النص 59حل ص  تطبيق األحكام التجويدية أثناء الحفظ. واجب

 الثالثاء
 164 ص الموجهة التمارين حل C.book: page: 32     Ex: 2 كتابة سيرة ذاتية  70حل فقرة أجيب بمفردي ص صفي

 167 ص التمارين حل W.book page: 25       Ex: 4 طاء تصويب األخ 71حل فقرة أثري خبراتي ص واجب

 األربعاء
 173 ص موجهة تمارين حل C.book: page: 33     Ex: 3 كتابة مبيضة السيرة الذاتية   صفي

  واجب
كتابة تغريدة و نشرها من خالل وسم # أوقات 

 الفراغ #
W.book page: 25       Ex: 5 177 ص التمارين حل 

 الخميس
 182حل تمارين موجهة ص C.book: page: 33     Ex: 4 اثراء حول السيرة الذاتية   فيص

 185حل التمارين ص  W.book page: 26       Ex: 1-2 قراءة فصل من كتاب )أنا ( للعقاد   واجب
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 ( ا)  تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science الدراسات االجتماعية العلوم المادة

 تج التعلمنوا
 
 

 ومـــالــي

 تحدد الخواص التى تميز المادة 

 تقارن بين الخواص الفيزيائية والكيميائية 

 تحدد طرق المقارنة بين الحاالت المختلفة 

*يوضح دور التكتالت االقتصادية في مواجهة المشكالت 

 االقتصادية العالمية 

 * توضح معنى المجتمع وأهمية االنتماء إليه أو إلى فئته

 ومجتمعيةعلى االقل

To be able to describe numerical systems  

 األحد
 خصائص المادة صفي

 92وص  91حل ص 

 في الكتاب المدرسي 

اذكر الفئة المجتمعية *

التي تنتمي إليها .وحدد 

المنافع التي تعود عليك 

 من هذا االنتماء 

Hexadecimal system 

  72 حل االسئلة التفكير الناقد ص واجب

 االثنين
 Network protocols الخواص الكيميائية للمادة صفي

  75حل االسئلة ص  واجب

 الثالثاء
 Hard wave /software of network التغيرات فى المادة  صفي

  قارن بين التغيرات الفيزيائية والكيميائية  واجب

 األربعاء
  Solve book activities والفيزيائية حل اسئلة على التغيرات الكيميائية صفي

   79ص  2حل اسئلة القسم  واجب

 الخميس
  Solve book activities المخاليط  صفي

  قارن بين المخاليط المتجانسة وغير المتجانسة  واجب
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 الخطة االسبوعية
 18/ 10/  2018إلــى         14/  09/  2018لألســـبـوع مــن  

 ( ب ) تاسع:  والشعبةالصف 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 أن يتلواآليات تالوة مجودة .

 يستنتج دالالت اآلية الكريمة.

 

أن يقرأ المتعلم نصوصا شعرية و أعماال نثرية 

متنوعة و يحللها و يقيمها و يدمج الفكر المقدمة 

لبناء معرفة و فهم جديدين عن الفكرة  فيها

 المحورية و الرسائل المتضمنة في األعمال األدبية 

-To describe an object. 
-To use active and passive.  تحل الطالبة المعادالت الخطية من التمثيل البياني 

 تستخدم الطالبة معدل التغير لحل المسائل 

 دي وتمثلها بيانيا تكتب الطالبة معادلة التغير الطر

 

Reading; On Point page: 94 – 95 
Writing: Write a summary of the 
first 2 paragraphs. 

 حلقراءة  )درس العنقاء( : االثرائية الحصة

 الدولية االختبارات ملزمة من تمارين
 

 ملزمة من تمارين حل:  االثرائية الحصة

 الدولية االختبارات

 االحد
 تالوة اآليات بشكل مجود وصحيح. صفي

سيرة ذاتية : قراءة صامتة لتحديد الفكرة في  

 مناقشة وجهة نظر الكاتب  –النص 
C.book: page: 28      Ex: 5  155حل تمارين موجهة  ص 

 159 ص التمارين حل W.book page: 24       Ex: 1-2 ) البحث في المعجم ( 56حل تطوير المفردات ص  (13 11-حفظ آيات سورة الحجرات) واجب

 االثنين
 استخراج األحكام التجويدية من اآليات. صفي

و ص  57تناول حول الكاتب و حول  النص ص 

52 
C.book: page: 29     Ex: 1 163 الموجهة التمارين حل 

 166 ص التمارين حل W.book page: 25       Ex: 3 حول قارئ النص 59حل ص  تطبيق األحكام التجويدية أثناء الحفظ. واجب

 الثالثاء
 164 ص الموجهة التمارين حل C.book: page: 32     Ex: 2 كتابة سيرة ذاتية  70حل فقرة أجيب بمفردي ص صفي

 167 ص التمارين حل W.book page: 25       Ex: 4 تصويب األخطاء  71حل فقرة أثري خبراتي ص واجب

 األربعاء
 173 ص موجهة تمارين حل C.book: page: 33     Ex: 3 يرة الذاتية كتابة مبيضة الس  صفي

  واجب
كتابة تغريدة و نشرها من خالل وسم # أوقات 

 الفراغ #
W.book page: 25       Ex: 5 177 ص التمارين حل 

 الخميس
 182حل تمارين موجهة ص C.book: page: 33     Ex: 4 اثراء حول السيرة الذاتية   صفي

 185حل التمارين ص  W.book page: 26       Ex: 1-2 قراءة فصل من كتاب )أنا ( للعقاد   اجبو
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 ( ب ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science التربية األخالقية الدراسات االجتماعية الفيزياء أحياء المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 تحدد الخواص التى تميز المادة 

 ارن بين الخواص الفيزيائية والكيميائية تق

 تحدد طرق المقارنة بين الحاالت المختلفة

حساب السرعة المتجهةوالسرعة المتوسطة 

 ورالرسم البياني

يوضح دور التكتالت االقتصادية في 

 مواجهة المشكالت االقتصادية العالمية 

* توضح معنى المجتمع وأهمية االنتماء 

 معيةعلى االقلإليه أو إلى فئته ومجت

To be able to describe numerical 
systems  

 االحد
 الموقع اللحظي  خصائص المادة صفي

 91حل ص 

في  92وص 

 الكتاب المدرسي 

اذكر الفئة *

المجتمعية التي 

تنتمي إليها 

.وحدد المنافع 

التي تعود 

عليك من هذا 

 االنتماء 

Hexadecimal system 

  44ص  17تمرين  72ر الناقد ص حل االسئلة التفكي واجب

 االثنين
 Network protocols مفهوم السرعة الخواص الكيميائية للمادة صفي

  48ص  27تمرين  75حل االسئلة ص  واجب

 الثالثاء
 Hard wave /software of network معادة السرعة  التغيرات فى المادة  صفي

  51ص  35\ 34تمارين  ية والكيميائية قارن بين التغيرات الفيزيائ واجب

 األربعاء
  Solve book activities 54حل بعض تمارن مراجعة الفصل ص  حل اسئلة على التغيرات الكيميائية والفيزيائية صفي

  54حل بعض تمارن مراجعة الفصل ص   79ص  2حل اسئلة القسم  واجب

 الخميس
  Solve book activities 55عة الفصل ص حل بعض تمارن مراج المخاليط  صفي

  55حل بعض تمارن مراجعة الفصل ص  قارن بين المخاليط المتجانسة وغير المتجانسة  واجب
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 الخطة االسبوعية
 18/ 10/  2018إلــى         14/  09/  2018لألســـبـوع مــن  

   ( ج ) تاسع:  الصف والشعبة

 الرياضيات English اللغة العربية ةالتربية اإلسالمي المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 أن يتلواآليات تالوة مجودة .

 يستنتج دالالت اآلية الكريمة.

 

أن يقرأ المتعلم نصوصا شعرية و أعماال نثرية 

متنوعة و يحللها و يقيمها و يدمج الفكر المقدمة 

فيها لبناء معرفة و فهم جديدين عن الفكرة 

 و الرسائل المتضمنة في األعمال األدبية  المحورية

-To describe an object. 
-To use active and passive.  تحل الطالبة المعادالت الخطية من التمثيل البياني 

 تستخدم الطالبة معدل التغير لحل المسائل 

 تكتب الطالبة معادلة التغير الطردي وتمثلها بيانيا 

 

Reading; On Point page: 94 – 95 
Writing: Write a summary of the 
first 2 paragraphs. 

 حلقراءة  )درس العنقاء( : االثرائية الحصة

 الدولية االختبارات ملزمة من تمارين
 

 ملزمة من تمارين حل:  االثرائية الحصة

 الدولية االختبارات

 االحد
 تالوة اآليات بشكل مجود وصحيح. صفي

راءة صامتة لتحديد الفكرة في  سيرة ذاتية : ق

 مناقشة وجهة نظر الكاتب  –النص 
C.book: page: 28      Ex: 5  155حل تمارين موجهة  ص 

 159 ص التمارين حل W.book page: 24       Ex: 1-2 ) البحث في المعجم ( 56حل تطوير المفردات ص  (13 11-حفظ آيات سورة الحجرات) واجب

 االثنين
 راج األحكام التجويدية من اآليات.استخ صفي

و ص  57تناول حول الكاتب و حول  النص ص 

52 
C.book: page: 29     Ex: 1 163 الموجهة التمارين حل 

 166 ص التمارين حل W.book page: 25       Ex: 3 حول قارئ النص 59حل ص  تطبيق األحكام التجويدية أثناء الحفظ. واجب

 الثالثاء
 164 ص الموجهة التمارين حل C.book: page: 32     Ex: 2 كتابة سيرة ذاتية  70رة أجيب بمفردي صحل فق صفي

 167 ص التمارين حل W.book page: 25       Ex: 4 تصويب األخطاء  71حل فقرة أثري خبراتي ص واجب

 األربعاء
 173 ص موجهة مارينت حل C.book: page: 33     Ex: 3 كتابة مبيضة السيرة الذاتية   صفي

  واجب
كتابة تغريدة و نشرها من خالل وسم # أوقات 

 الفراغ #
W.book page: 25       Ex: 5 177 ص التمارين حل 

 الخميس
 182حل تمارين موجهة ص C.book: page: 33     Ex: 4 اثراء حول السيرة الذاتية   صفي

 185حل التمارين ص  W.book page: 26       Ex: 1-2 قراءة فصل من كتاب )أنا ( للعقاد   واجب
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 ( ج) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science التربية األخالقية الدراسات االجتماعية الفيزياء أحياء المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 تحدد الخواص التى تميز المادة 

 تقارن بين الخواص الفيزيائية والكيميائية 

 رق المقارنة بين الحاالت المختلفةتحدد ط

حساب السرعة المتجهةوالسرعة المتوسطة 

 ورالرسم البياني

يوضح دور التكتالت االقتصادية في 

 مواجهة المشكالت االقتصادية العالمية 

* توضح معنى المجتمع وأهمية االنتماء 

 إليه أو إلى فئته ومجتمعيةعلى االقل

To be able to describe numerical 
systems  

 االحد
 الموقع اللحظي  خصائص المادة صفي

 91حل ص 

في  92وص 

 الكتاب المدرسي 

اذكر الفئة *

المجتمعية التي 

تنتمي إليها 

.وحدد المنافع 

التي تعود 

عليك من هذا 

 االنتماء 

Hexadecimal system 

  44ص  17تمرين  72حل االسئلة التفكير الناقد ص  واجب

 االثنين
 Network protocols مفهوم السرعة لخواص الكيميائية للمادةا صفي

  48ص  27تمرين  75حل االسئلة ص  واجب

 الثالثاء
 Hard wave /software of network معادة السرعة  التغيرات فى المادة  صفي

  51ص  35\ 34تمارين  قارن بين التغيرات الفيزيائية والكيميائية  واجب

 اءاألربع
  Solve book activities 54حل بعض تمارن مراجعة الفصل ص  حل اسئلة على التغيرات الكيميائية والفيزيائية صفي

  54حل بعض تمارن مراجعة الفصل ص   79ص  2حل اسئلة القسم  واجب

 الخميس
  Solve book activities 55حل بعض تمارن مراجعة الفصل ص  المخاليط  صفي

  55حل بعض تمارن مراجعة الفصل ص  قارن بين المخاليط المتجانسة وغير المتجانسة  واجب
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 الخطة االسبوعية
  18/ 10/  2018إلــى         14/  10/  2018لألســـبـوع مــن  

 ( ) د تاسع:  الصف والشعبة

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 تعلمنواتج ال
 
 

 ومـــالــي

 50درس الزكاة في االسالم ص

 

 يوضح كفهوم الزكاة

 يستنتج من اآليات مصارف الزكاة

 

 _يحلل تطور الفكرةالرئيسة.1

 _يحلل النص.2

 _يتعرف اسم الفاغل3

Identify the food quantifiers. 
 يمثل المعادالت الخطية بيانيا •

يحل المعادالت الخطية بالتمثيل  •

 البياني
حلول المعادلة الخطية عن طريق التمثيل يقدر 

 البياني

Reading : Prepare (On Point)  
Pages: ( 14-16) 

 قراءة رواية قنديل أم هاشم: الحصة اإلثرائية

Writing: Search to get 
information about your school 
design. 

 Solving linear: الحصة اإلثرائية
equations using graphs 

 االحد

 صفي
ثم يبين أثر  51يقرأ النصوص الشرعية ص 

 الزكاة
 مناقشة حول أوقات الفراغ 

Bridge to Success 

Unit :2     L:4       CB: Page: 27 

 حل تمرين موجه وتحقق من فهمك 
 159الى  156من صفحة رقم 

 واجب
يبحث عن طريق النت على برنامج الستخراج 

 الزكاة
 56نشاط لغوي ض 

Form 5 sentences about things 

you like or you don’t like. 
 160يحل تمارين صفحة رقم 

 االثنين

 161حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم  Unit :2     L:5      CB: Page: 29 58_57أنشطة حول النص ص  صفي

 Study for the quiz 59نشاط نشر المعرفة ص  واجب
 يحل التدريب على اإلختبار ومراجعة شاملة 

 162صفحة رقم 

 الثالثاء

 صفي
إكمال شرح بقية الدرس بتوزيع الفقرات على 

 الطالب
 مناقشة حول اسم الفاعل

Quiz & Unit :2     L:6       CB: 

Page: 31 

 حل تمرين موجه وتحقق من فهمك 
 165الى  164من صفحة رقم 

 125نشاط ص 56يمي صيحل نشاط انظم مفاه واجب
Prepare (On Point)  

Pages: ( 14-16) 
 166يحل تمارين صفحة رقم 

 األربعاء

 صفي
يستخرج من المعجم ب المصطلحات في 

 54صفحة 
 127:130أنشطة من

(On Point)  
Pages: ( 14-16) 

 167حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 131نشاط ص  55يستنتج من النصوص ما تشير اليها ص واجب
Search to get information 
about your school design. 

 يحل التدريب على اإلختبار ومراجعة شاملة 
 168صفحة رقم 

 الخميس

 اختبار قصير حول اسم الفاعل  صفي
Write a paragraph about your 

school design. 
 حصاد األسبوع

 170فحة رقم يحل تمارين ص Complete the writing _  واجب
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 ( د ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science الدراسات االجتماعية العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 تحدد الخواص التى تميز المادة 

 تقارن بين الخواص الفيزيائية والكيميائية 

 تحدد طرق المقارنة بين الحاالت المختلفة
 العثمانيةيحدد اهم احداث الدولة 

To be able to describe protocols in 
networks 

 االحد

 خصائص المادة صفي

 49قراءة الخريطة ص
البحث الكترونيا عن اسباب 

 التوسع فى الدولة العثمانية

Define network protocols 

  72حل االسئلة التفكير الناقد ص  واجب

 االثنين

 MAC address and IP address protocols الخواص الكيميائية للمادة صفي

  75حل االسئلة صفحة  واجب

 الثالثاء

 Numerical systems التغيرات في المادة صفي

  قارن بين التغيرات الفيزيائية والكيميائية واجب

 األربعاء

 حل اسئلة على التغيرات الكيميائية والفيزيائية صفي
Binary ,Denary and Hexadecimal 

systems 

  79ص  2حل اسئلة القسم  واجب

 الخميس

 Book activities المخاليط صفي

  قارن بين المخاليط المتجانسة وغير المتجانسة واجب
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 الخطة االسبوعية
  18/ 10/  2018إلــى         14/  10/  2018لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ تاسع:  الصف والشعبة

 الرياضيات English اللغة العربية ية اإلسالميةالترب المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 50درس الزكاة في االسالم ص

 

 يوضح كفهوم الزكاة

 يستنتج من اآليات مصارف الزكاة

 

 _يحلل تطور الفكرةالرئيسة.1

 _يحلل النص.2

 _يتعرف اسم الفاغل3

To Identify different types of 
buildings  

 معادالت الخطية بيانيايمثل ال •

يحل المعادالت الخطية بالتمثيل  •

 البياني

يقدر حلول المعادلة الخطية عن  •

 طريق التمثيل البياني

Reading :Prepare (On Point)  
Pages: ( 9-10) 

 قراءة رواية قنديل أم هاشم : الحصة اإلثرائية

Writing :Search for 
information about cities 
population   

 Solving linear: الحصة اإلثرائية
equations using graphs  

 االحد

 صفي
ثم يبين أثر  51يقرأ النصوص الشرعية ص 

 الزكاة
 مناقشة حول أوقات الفراغ 

Bridge to Success 

Unit :2     L:4       CB: Page: 27 

 حل تمرين موجه وتحقق من فهمك 
 159الى  156من صفحة رقم 

 واجب
يبحث عن طريق النت على برنامج الستخراج 

 الزكاة
 160يحل تمارين صفحة رقم  WBK: Page: 35 56نشاط لغوي ض 

 االثنين

 161حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم  Unit :3     L:2        CBK: P: 42 58_57أنشطة حول النص ص  صفي

 WBK: P:36 59نشاط نشر المعرفة ص  واجب
 ب على اإلختبار ومراجعة شاملة يحل التدري

 162صفحة رقم 

 الثالثاء

 صفي
إكمال شرح بقية الدرس بتوزيع الفقرات على 

 الطالب
 Unit :3     L:3        CBK: P: 43 مناقشة حول اسم الفاعل

 حل تمرين موجه وتحقق من فهمك 
 165الى  164من صفحة رقم 

 166يحل تمارين صفحة رقم  WBK: Page: 37 125نشاط ص 56يحل نشاط انظم مفاهيمي ص واجب

 األربعاء

 صفي
يستخرج من المعجم ب المصطلحات في 

 54صفحة 
 167حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم  Unit :3     L:4       CBK: P: 44 127:130أنشطة من

 WBK: P: 38 131نشاط ص  55يستنتج من النصوص ما تشير اليها ص واجب
 لى اإلختبار ومراجعة شاملة يحل التدريب ع

 168صفحة رقم 

 الخميس

 اختبار قصير حول اسم الفاعل  صفي
Write an essay  about  

population in cities  
 حصاد األسبوع

 170يحل تمارين صفحة رقم  Complete writing the essay _  واجب



 

QM-119-F3 

kh 

   
 

 ( هـ ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science التربية األخالقية الدراسات االجتماعية اءالفيزي أحياء المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 يعرف تركيب الذرات  -1
 يفرق بين العناصر والمركبات -2

 يستنتج عدد النيوترونات في النظائر -3

 يعرف رسومات الحركة -1
 يفسر النماذج النقطية -2

 يفرق بين المسافة واإلزاحة -3

 ثمانيةيحدد اهم احداث الدولة الع
To be able to describe 
protocols in networks 

 االحد

 رسم حركة جسم وحساب المسافة واإلزاحة عمل نموذج للنظائر الكربون صفي

قراءة الخريطة 

 49ص

البحث الكترونيا عن 

اسباب التوسع فى 

 الدولة العثمانية

Define network protocols 

  راءة اإلستيعابيةحل الق حل القراءة اإلستيعابية واجب

 االثنين

 يتدرب على حل مسائل على اإلزاحة تمثيل الروابط األيونية والتساهمية صفي
MAC address and IP address 

protocols 

  حل ورقة التفكير الناقد 2.       1رقم  1حل مراجعة القسم  واجب

 الثالثاء

 Numerical systems ياني الموقع الزمنيفسر المنجنى الب تفسير الروابط األيونية صفي

  40ص 2حل مراجعة القسم رقم 4.       3رقم  1حل مراجعة القسم  واجب

 األربعاء

   صفي
Binary ,Denary and 

Hexadecimal systems 

  عمل مطوية عن أنواع الحركة لألجسام حل ورقة التفكير الناقد واجب

 الخميس

 Book activities   صفي

  42حل مسائل التطبيق ص عمل بحث  عن قوى فاندرفال واجب

 
  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  18/ 10/  2018إلــى         14/  10/  2018لألســـبـوع مــن  

 ( ) و تاسع:  الصف والشعبة

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 50س الزكاة في االسالم صدر

 

 يوضح كفهوم الزكاة

 يستنتج من اآليات مصارف الزكاة

 

 

 _يحلل تطور الفكرةالرئيسة.1

 _يحلل النص.2

 _يتعرف اسم الفاغل3

To Identify different types of 
buildings  

 يمثل المعادالت الخطية بيانيا •

يحل المعادالت الخطية بالتمثيل  •

 البياني

عادلة الخطية عن يقدر حلول الم •

 طريق التمثيل البياني

Reading :Prepare (On Point)  
Pages: ( 9-10) 

 قراءة رواية قنديل أم هاشم: الحصة اإلثرائية

Writing :Search for 
information about cities 
population   

 Solving linear: الحصة اإلثرائية
equations using graphs 

 االحد

 صفي
ثم يبين أثر  51يقرأ النصوص الشرعية ص 

 الزكاة
 مناقشة حول أوقات الفراغ 

Bridge to Success 

Unit :2     L:4       CB: Page: 27 

 حل تمرين موجه وتحقق من فهمك 
 159الى  156من صفحة رقم 

 واجب
يبحث عن طريق النت على برنامج الستخراج 

 الزكاة
 160يحل تمارين صفحة رقم  WBK: Page: 35 56نشاط لغوي ض 

 االثنين

 161حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم  Unit :3     L:2        CBK: P: 42 58_57أنشطة حول النص ص  صفي

 WBK: P:36 59نشاط نشر المعرفة ص  واجب
 يحل التدريب على اإلختبار ومراجعة شاملة 

 162صفحة رقم 

 الثالثاء

 صفي
رس بتوزيع الفقرات على إكمال شرح بقية الد

 الطالب
 Unit :3     L:3        CBK: P: 43 مناقشة حول اسم الفاعل

 حل تمرين موجه وتحقق من فهمك 
 165الى  164من صفحة رقم 

 166يحل تمارين صفحة رقم  WBK: Page: 37 125نشاط ص 56يحل نشاط انظم مفاهيمي ص واجب

 األربعاء

 صفي
طلحات في يستخرج من المعجم ب المص

 54صفحة 
 167حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم  Unit :3     L:4       CBK: P: 44 127:130أنشطة من

 WBK: P: 38 131نشاط ص  55يستنتج من النصوص ما تشير اليها ص واجب
 يحل التدريب على اإلختبار ومراجعة شاملة 

 168صفحة رقم 

 الخميس

 فاعلاختبار قصير حول اسم ال  صفي
Write an essay  about  

population in cities  
 حصاد األسبوع

 170يحل تمارين صفحة رقم  Complete writing the essay _  واجب

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science التربية األخالقية الدراسات االجتماعية الفيزياء أحياء المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 يعرف تركيب الذرات  -4
 يفرق بين العناصر والمركبات -5

 يستنتج عدد النيوترونات في النظائر -6

 يعرف رسومات الحركة1
 يفسر النماذج النقطية-2

 يفرق بين المسافة واإلزاحة  -3         

 يحدد اهم احداث الدولة العثمانية
To be able to describe 
protocols in networks 

 االحد

 رسم حركة جسم وحساب المسافة واإلزاحة عمل نموذج للنظائر الكربون صفي

قراءة الخريطة 

 49ص

البحث الكترونيا عن 

اسباب التوسع فى 

 الدولة العثمانية

Define network protocols 

  حل القراءة اإلستيعابية حل القراءة اإلستيعابية واجب

 االثنين

 يتدرب على حل مسائل على اإلزاحة ميةتمثيل الروابط األيونية والتساه صفي
MAC address and IP address 

protocols 

  حل ورقة التفكير الناقد 2.       1رقم  1حل مراجعة القسم  واجب

 الثالثاء

 Numerical systems يفسر المنجنى البياني الموقع الزمن تفسير الروابط األيونية صفي

  40ص 2حل مراجعة القسم رقم 4.       3رقم  1حل مراجعة القسم  واجب

 األربعاء

   صفي
Binary ,Denary and 

Hexadecimal systems 

  عمل مطوية عن أنواع الحركة لألجسام حل ورقة التفكير الناقد واجب

 الخميس

 Book activities   صفي

  42حل مسائل التطبيق ص عمل بحث  عن قوى فاندرفال واجب

 
  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  18/ 10/  2018إلــى         14/  10/  2018لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز تاسع:  الصف والشعبة

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 50درس الزكاة في االسالم ص

 

 يوضح كفهوم الزكاة

 رف الزكاةيستنتج من اآليات مصا

 

 

 _يحلل تطور الفكرةالرئيسة.1

 _يحلل النص.2

 _يتعرف اسم الفاغل3

To Identify different types of 
buildings  

 يمثل المعادالت الخطية بيانيا •

يحل المعادالت الخطية بالتمثيل  •

 البياني

يقدر حلول المعادلة الخطية عن  •

 طريق التمثيل البياني

Reading :Prepare (On Point)  
Pages: ( 9-10) 

 قراءة رواية قنديل أم هاشم: الحصة اإلثرائية

Writing :Search for 
information about cities 
population   

 Solving linear: الحصة اإلثرائية
equations using graphs 

 االحد

 صفي
ثم يبين أثر  51يقرأ النصوص الشرعية ص 

 الزكاة
 فراغ مناقشة حول أوقات ال

Bridge to Success 

Unit :2     L:4       CB: Page: 27 

 حل تمرين موجه وتحقق من فهمك 
 159الى  156من صفحة رقم 

 واجب
يبحث عن طريق النت على برنامج الستخراج 

 الزكاة
 160يحل تمارين صفحة رقم  WBK: Page: 35 56نشاط لغوي ض 

 االثنين

 161حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم  Unit :3     L:2        CBK: P: 42 58_57أنشطة حول النص ص  صفي

 WBK: P:36 59نشاط نشر المعرفة ص  واجب
 يحل التدريب على اإلختبار ومراجعة شاملة 

 162صفحة رقم 

 الثالثاء

 صفي
إكمال شرح بقية الدرس بتوزيع الفقرات على 

 الطالب
 Unit :3     L:3        CBK: P: 43 مناقشة حول اسم الفاعل

 حل تمرين موجه وتحقق من فهمك 
 165الى  164من صفحة رقم 

 166يحل تمارين صفحة رقم  WBK: Page: 37 125نشاط ص 56يحل نشاط انظم مفاهيمي ص واجب

 األربعاء

 صفي
يستخرج من المعجم ب المصطلحات في 

 54صفحة 
 167حل مهارات التفكير العليا صفحة رقم  Unit :3     L:4       CBK: P: 44 127:130أنشطة من

 WBK: P: 38 131نشاط ص   واجب
 يحل التدريب على اإلختبار ومراجعة شاملة 

 168صفحة رقم 

 الخميس

 اختبار قصير حول اسم الفاعل  صفي
Write an essay  about  

population in cities  
 حصاد األسبوع

 170يحل تمارين صفحة رقم  Complete writing the essay _  واجب

 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science التربية األخالقية الدراسات االجتماعية الفيزياء أحياء المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 يعرف تركيب الذرات  -1
 يفرق بين العناصر والمركبات -2

 يستنتج عدد النيوترونات في النظائر-3      

 ف رسومات الحركةيعر -1
 يفسر النماذج النقطية -2

 يفرق بين المسافة واإلزاحة

 يحدد اهم احداث الدولة العثمانية
To be able to describe 
protocols in networks 

 االحد

 رسم حركة جسم وحساب المسافة واإلزاحة عمل نموذج للنظائر الكربون صفي

قراءة الخريطة 

 49ص

البحث الكترونيا عن 

التوسع فى اسباب 

 الدولة العثمانية

Define network protocols 

  حل القراءة اإلستيعابية حل القراءة اإلستيعابية واجب

 االثنين

 يتدرب على حل مسائل على اإلزاحة تمثيل الروابط األيونية والتساهمية صفي
MAC address and IP address 

protocols 

  حل ورقة التفكير الناقد 2.       1رقم  1حل مراجعة القسم  واجب

 الثالثاء

 Numerical systems يفسر المنجنى البياني الموقع الزمن تفسير الروابط األيونية صفي

  40ص 2حل مراجعة القسم رقم 4.       3رقم  1حل مراجعة القسم  واجب

 األربعاء

   صفي
Binary ,Denary and 

Hexadecimal systems 

  عمل مطوية عن أنواع الحركة لألجسام حل ورقة التفكير الناقد بواج

 الخميس

 Book activities   صفي

  42حل مسائل التطبيق ص عمل بحث  عن قوى فاندرفال واجب

 
  

 
 


