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 لخطة االسبوعيةا
 17/3/1179إلــى     77/ 3/ 2019لألســـبـوع مــن  

   ( أ )تاسع:  الصف والشعبة

 الشٗبض٘بد English اللغخ العشث٘خ الزشث٘خ اإلعاله٘خ الوبدح

 ًْارظ الزعلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 رج٘ي هفِْم الزشث٘خ ّأصشُب فٖ اإلعالم . -
 الٌجْٗخ الزشثْٗخ رغزٌزظ ثعض األعبل٘ت  -

ٗؾدددذد الودددزعلن الفئدددش الش ٘غدددخ أى  -

 للٌض هم٘وب األدلخ ّ طؾزِب 
أى ٗمدددددد٘ن الوددددددزعلن هددددددذٓ  فبٗددددددخ  -

 األعبل٘ت ّ دلزِب .

-To use the passive voice. 
-To express opinion. 
 
 
 

 رؾلل الطبلجخ العجبسح ثظ٘غخ ارا بى ــ فبى 

رئزت الطبلجخ عئظ العجبساد الزٖ ثظ٘غخ 

ْعِب ارا بى ــ فبى ّهعئْعِب ّهعئ

 االٗغبثٖ 

 رغزخذم الطبلجخ لبًْى الفظل 

 رغزخذم الطبلجخ لبًْى الم٘بط الوٌطمٖ 
Reading: Activity on page: 156.(C. Book) 
 

 لشاءح ؽشح  ) لظض هزٌْعخ (
Writing: Search for information to write a 
descriptive essay about natural disasters 

لؾ٘بح علٔ هضبل علٔ الجؾش هي ّالع ا

 الزجشٗش االعزمشا ٖ

 االؽذ
 676ؽل روبسٗي هْعِخ ص  C. Book:  page: 156   Ex: 4 دساعخ الٌض الوعلْهبرٖ ) لطبس الوغزمجل ( 717ؽل فمشح ألبسى ص طفٖ

 677( ص  4-7ؽل الزوبسٗي ) W. book: page: 131    Ex: 1-2 796ؽل ص  - 718 زبثخ فمشح ألخض ص ّاعت

 ٘ياالصٌ

 719ؽل فمشح أعجش ص طفٖ
هزبثعددددخ دساعددددخ الددددٌض الوعلْهددددبرٖ ) لطددددبس 

 الوغزمجل  ( 
C. Book:  page: 157   Ex: 1  674ؽل روشٗي هْعَ ص 

 677( ص 6-5ؽل الزوبسٗي ) W. book: page: 132    Ex: 3 798رؾل٘ل ثٌ٘خ الٌض ص  - 774ؽل فمشح أع٘ت ثوفشدٕ ص ّاعت

 الضالصبء 
  طفٖ

و٘خ الْلدذ فدٖ ؽ٘دبح األًغدبى ّ هؾبدصخ عي أُ

  ٘ف ٗذٗشٍ
C. Book:  page: 159    Ex: 1-2  676+675ؽل الزوبسٗي الوْعَِ ص 

 678ؽل الزوبسٗي ص  W. book: page: 133    Ex: 1-2 رؾض٘ش للوؾبدصخ  ّاعت

 االسثعبء
 686ؽل روبسٗي هْعَِ ص  C. Book:  page: 160   Ex: 1-2 رئولخ الوؾبدصخ هع ثبلٖ الطبلجبد 776ؽل فمشح أًظن هفبُ٘وٖ ص طفٖ

 774ؽل فمشح أع٘ت ثوفشدٕ ص ّاعت
الزؾض٘ش ّ المشاءح ؽْل هْضدْ   -

 الوؾبدصخ
W. book: page: 134   Ex: 3  687ؽل الزوبسٗي 

 الخو٘ظ

 685ؽل روبسٗن هْعَِ ص  C. Book:  page: 160    Ex: 3-4  زبثخ ئثذاع٘خ عي ْٗم الوشأح العبلوٖ   طفٖ

 688ؽل الزوبسٗي ص   W. book: page: 135   Ex: 1-2 المشاءح ؽْل هْضْ  الئزبثخ   اعتّ
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 ( أ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 

 

 Computer Science الزشث٘خ األخالل٘خ  الذساعبد االعزوبع٘خ العلْم الوبدح

 ًْارظ الزعلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 ٗعشف رئٌْلْع٘ب االشعب  

 ُو٘زَٗزعشف علٖ عذاد ع٘غش ّأ

رؾذد أعظ العاللَ ث٘ي 

 الؾضبساد االًغبً٘خ

رج٘ي سعبلخ هزؾف للْفش 

 أثْ ظجٖ للعبلن

رْضؼ أُذاف سؤٗخ 

                   SA Summative Assessment 1117االهبساد عبم 

 االؽذ
 الزعشف علٔ أعضاء عذاد  ع٘غش طفٖ

فٖ الئزبة  87ؽل ص

 الوذسعٖ

فغش أعجبة الزغ٘شاد الزٖ 

الؾئْهخ العجبة رمشأ علٔ 

S اعزؾذاس ّصاسح عذٗذح
A

 

  

 االصٌ٘ي

 عوع طْس ّف٘ذُْٗبد عي عذاد ع٘غش  طفٖ

  ّاعت

 الضالصبء 
 عول خشٗطخ رٌُ٘خ  للذسط طفٖ

  ّاعت

 االسثعبء
 187ص 1ؽل الغإال سلن  طفٖ

  ّاعت

 الخو٘ظ
 ؽل ّسلخ المشاءح االعز٘عبث٘خ طفٖ

  ّاعت

 

 األسبوعسيتم تطبيق االختبار العملي لمادة التصميم خالل هذا 
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 الخطة االسبوعية
 17/ 3/  1179إلــى         77/  3/  1179لألســـبـوع مــن  

 ( ب ) تاسع:  الصف والشعبة
 

 الشٗبض٘بد English اللغخ العشث٘خ الزشث٘خ اإلعاله٘خ الوبدح

 ًْارظ الزعلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 رج٘ي هفِْم الزشث٘خ ّأصشُب فٖ اإلعالم . -
 خ الزشثْٗخ رغزٌزظ ثعض األعبل٘ت الٌجْٗ -

أى ٗؾدددذد الودددزعلن الفئدددش الش ٘غدددخ  -

 للٌض هم٘وب األدلخ ّ طؾزِب 
أى ٗمدددددد٘ن الوددددددزعلن هددددددذٓ  فبٗددددددخ  -

 األعبل٘ت ّ دلزِب .

-To use passive voice. 
-To use contrast. 

 رؾلل الطبلجخ العجبسح ثظ٘غخ ارا بى ــ فبى 

رئزت الطبلجخ عئظ العجبساد الزٖ ثظ٘غخ 

ّهعئْعِب  ارا بى ــ فبى ّهعئْعِب

 االٗغبثٖ 

 رغزخذم الطبلجخ لبًْى الفظل 

 رغزخذم الطبلجخ لبًْى الم٘بط الوٌطمٖ 

Reading: Do activity on page: 156.(C. book) 
Writing: Write a descriptive essay about any 
natural disaster. 

  لشاءح ؽشح  ) لظض هزٌْعخ (
علٔ  الجؾش هي ّالع الؾ٘بح علٔ هضبل

 الزجشٗش االعزمشا ٖ

 االؽذ
 676ؽل روبسٗي هْعِخ ص  C. book:  page: 156   Ex: 4 دساعخ الٌض الوعلْهبرٖ ) لطبس الوغزمجل ( 717ؽل فمشح ألبسى ص طفٖ

 677( ص  4-7ؽل الزوبسٗي ) W. book: page: 131    Ex: 1-2 796ؽل ص  - 718 زبثخ فمشح ألخض ص ّاعت

 االصٌ٘ي

 719أعجش ص ؽل فمشح طفٖ
هزبثعددددخ دساعددددخ الددددٌض الوعلْهددددبرٖ ) لطددددبس 

 الوغزمجل  ( 
C. book:  page: 157   Ex: 1  674ؽل روشٗي هْعَ ص 

 677( ص 6-5ؽل الزوبسٗي ) W. book: page: 132    Ex: 3 798رؾل٘ل ثٌ٘خ الٌض ص  - 774ؽل فمشح أع٘ت ثوفشدٕ ص ّاعت

 الضالصبء 
  طفٖ

٘دبح األًغدبى ّ هؾبدصخ عي أُو٘خ الْلدذ فدٖ ؽ

  ٘ف ٗذٗشٍ
C. book:  page: 159    Ex: 1-2  676+675ؽل الزوبسٗي الوْعَِ ص 

 678ؽل الزوبسٗي ص  W. book: page: 133    Ex: 1-2 رؾض٘ش للوؾبدصخ  ّاعت

 االسثعبء
 686ؽل روبسٗي هْعَِ ص  C. book:  page: 160   Ex: 1-2 رئولخ الوؾبدصخ هع ثبلٖ الطبلجبد 776ؽل فمشح أًظن هفبُ٘وٖ ص طفٖ

 774ؽل فمشح أع٘ت ثوفشدٕ ص ّاعت
الزؾض٘ش ّ المشاءح ؽْل هْضدْ   -

 الوؾبدصخ
W. book: page: 134   Ex: 3  687ؽل الزوبسٗي 

 الخو٘ظ

 685ؽل روبسٗن هْعَِ ص  C. book:  page: 160    Ex: 3-4  زبثخ ئثذاع٘خ عي ْٗم الوشأح العبلوٖ   طفٖ

 688ؽل الزوبسٗي ص   W. book: page: 135   Ex: 1-2 ْل هْضْ  الئزبثخ المشاءح ؽ  ّاعت
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 ( )ب تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science الزشث٘خ األخالل٘خ  الذساعبد االعزوبع٘خ اؽ٘بء ف٘ضٗبء الوبدح

 ًْارظ الزعلن
 
 

 ْمـــالــ٘

ٗعشف  ٘ف ٗزن ؽغبة هغبل  -7

الغبرث٘خ علٔ اإلسرفبعبد 

 لفخ .الوخز

 ٗفشق ث٘ي اًْا  الئزلخ | – 1
ٗزعشف علٔ ًظشٗخ  – 6

 اٌٗشزبثي فٖ الغبرث٘خ 

 ٗعشف الؾْاط الخوغخ  -7
 ٗز ش أعضاء األرى  الش ٘غخ

تحدد أسس العالقه بين 

 الحضارات االنسانية

تبين رسالة متحف 

 للوفر أبو ظبي للعالم

رْضؼ أُذاف سؤٗخ 

 SA Summative Assessment 1117االهبساد عبم 

 االؽذ
 طفٖ

عشف  ٘ف ٗزن ؽغبة هغبل الغبرث٘خ 

علٔ اإلسرفبعبد الوخزلفخ . ّ ٗغزٌزظ 

 المبًْى 

 الزعشف علٔ الشعن علٔ أعضاء األرى

فٖ الئزبة  87ؽل ص

 الوذسعٖ

فغش أعجبة الزغ٘شاد 

الزٖ رمشأ علٔ الؾئْهخ 

العجبة اعزؾذاس ّصاسح 

 عذٗذح

S
A

 

 المغنؽل أعئلخ هشاععخ   78+  11ط  796ص  ّاعت

 االصٌ٘ي

  ٗفشق ث٘ي ًْعب الئزلخ  طفٖ

 ّاعت
  14ط  796ص 

 

 الضالصبء
 طفٖ

 ٗفِن ًظشٗخ اٌٗشزبٗي فٖ الغبرث٘خ 
 عول خشٗطخ رٌُ٘خ  للذسط

 ّاعت
  11ط  796ص 

 ؽل أعئلخ المشاءح االعز٘عبث٘خ

 االسثعبء

  ؽل روبسٗي هشاععخ المغن  طفٖ

ت علٔ اإلخزجبس الزذسٗ 117ص  ّاعت

 ؽل ّسلخ الزفئ٘ش الٌبلذ الوع٘بسٕ

 الخو٘ظ
 هشاععخ لجل اإلهزؾبى  طفٖ

 ؽل أعئلخ هشاععخ المغن

 
 
 
 

 سيتم تطبيق االختبار العملي لمادة التصميم خالل هذا األسبوع
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 الخطة االسبوعية

 17/ 3/  1179إلــى         77/  3/  1179لألســـبـوع مــن  
 ( ج)  تاسع:  الصف والشعبة

 

 الشٗبض٘بد English اللغخ العشث٘خ الزشث٘خ اإلعاله٘خ الوبدح

 ًْارظ الزعلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 رج٘ي هفِْم الزشث٘خ ّأصشُب فٖ اإلعالم . -
 رغزٌزظ ثعض األعبل٘ت الٌجْٗخ الزشثْٗخ  -

أى ٗؾدددذد الودددزعلن الفئدددش الش ٘غدددخ  -

 للٌض هم٘وب األدلخ ّ طؾزِب 
أى ٗمدددددد٘ن الوددددددزعلن هددددددذٓ  فبٗددددددخ  -

 األعبل٘ت ّ دلزِب .

-To use passive voice. 
-To use contrast. 

 رؾلل الطبلجخ العجبسح ثظ٘غخ ارا بى ــ فبى 

رئزت الطبلجخ عئظ العجبساد الزٖ ثظ٘غخ 

ارا بى ــ فبى ّهعئْعِب ّهعئْعِب 

 االٗغبثٖ 

 رغزخذم الطبلجخ لبًْى الفظل 

 رغزخذم الطبلجخ لبًْى الم٘بط الوٌطمٖ 

Reading: Do activity on page: 156.(C. book) 
Writing: Write a descriptive essay about any 
natural disaster. 

  لشاءح ؽشح  ) لظض هزٌْعخ (
الجؾش هي ّالع الؾ٘بح علٔ هضبل علٔ 

 الزجشٗش االعزمشا ٖ

 االؽذ
 676ؽل روبسٗي هْعِخ ص  C. book:  page: 156   Ex: 4 دساعخ الٌض الوعلْهبرٖ ) لطبس الوغزمجل ( 717ؽل فمشح ألبسى ص طفٖ

 677( ص  4-7ؽل الزوبسٗي ) W. book: page: 131    Ex: 1-2 796ؽل ص  - 718 زبثخ فمشح ألخض ص اعتّ

 االصٌ٘ي

 719ؽل فمشح أعجش ص طفٖ
هزبثعددددخ دساعددددخ الددددٌض الوعلْهددددبرٖ ) لطددددبس 

 الوغزمجل  ( 
C. book:  page: 157   Ex: 1  674ؽل روشٗي هْعَ ص 

 677( ص 6-5ؽل الزوبسٗي ) W. book: page: 132    Ex: 3 798ٌ٘خ الٌض ص رؾل٘ل ث - 774ؽل فمشح أع٘ت ثوفشدٕ ص ّاعت

 الضالصبء 
  طفٖ

هؾبدصخ عي أُو٘خ الْلدذ فدٖ ؽ٘دبح األًغدبى ّ 

  ٘ف ٗذٗشٍ
C. book:  page: 159    Ex: 1-2  676+675ؽل الزوبسٗي الوْعَِ ص 

 678ٗي ص ؽل الزوبس W. book: page: 133    Ex: 1-2 رؾض٘ش للوؾبدصخ  ّاعت

 االسثعبء
 686ؽل روبسٗي هْعَِ ص  C. book:  page: 160   Ex: 1-2 رئولخ الوؾبدصخ هع ثبلٖ الطبلجبد 776ؽل فمشح أًظن هفبُ٘وٖ ص طفٖ

 774ؽل فمشح أع٘ت ثوفشدٕ ص ّاعت
الزؾض٘ش ّ المشاءح ؽْل هْضدْ   -

 الوؾبدصخ
W. book: page: 134   Ex: 3  687ؽل الزوبسٗي 

 الخو٘ظ

 685ؽل روبسٗن هْعَِ ص  C. book:  page: 160    Ex: 3-4  زبثخ ئثذاع٘خ عي ْٗم الوشأح العبلوٖ   طفٖ

 688ؽل الزوبسٗي ص   W. book: page: 135   Ex: 1-2 المشاءح ؽْل هْضْ  الئزبثخ   ّاعت
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 ( ج) تاسع:  الصف والشعبةتابع 

 

 Computer Science ٘خ األخالل٘خالزشث  الذساعبد االعزوبع٘خ اؽ٘بء ف٘ضٗبء الوبدح

 ًْارظ الزعلن
 
 

 ْمـــالــ٘

ٗعشف  ٘ف ٗزن ؽغبة هغبل  -1

الغبرث٘خ علٔ اإلسرفبعبد 

 الوخزلفخ .

 ٗفشق ث٘ي اًْا  الئزلخ | – 1
ٗزعشف علٔ ًظشٗخ  – 6

 اٌٗشزبثي فٖ الغبرث٘خ 

 ٗعشف الؾْاط الخوغخ  -1
 ٗز ش أعضاء األرى  الش ٘غخ

تحدد أسس العالقه بين 

 ارات االنسانيةالحض

تبين رسالة متحف 

 للوفر أبو ظبي للعالم

رْضؼ أُذاف سؤٗخ 

 SA Summative Assessment 1117االهبساد عبم 

 االؽذ
 طفٖ

عشف  ٘ف ٗزن ؽغبة هغبل الغبرث٘خ 

علٔ اإلسرفبعبد الوخزلفخ . ّ ٗغزٌزظ 

 المبًْى 

 الزعشف علٔ الشعن علٔ أعضاء األرى

فٖ الئزبة  87ؽل ص

 الوذسعٖ

ش أعجبة الزغ٘شاد فغ

الزٖ رمشأ علٔ الؾئْهخ 

العجبة اعزؾذاس ّصاسح 

 عذٗذح

S
A

 

 ؽل أعئلخ هشاععخ المغن  78+  11ط  796ص  ّاعت

 االصٌ٘ي

  ٗفشق ث٘ي ًْعب الئزلخ  طفٖ

 ّاعت
  14ط  796ص 

 

 الضالصبء
 طفٖ

 ٗفِن ًظشٗخ اٌٗشزبٗي فٖ الغبرث٘خ 
 عول خشٗطخ رٌُ٘خ  للذسط

 اعتّ
  11ط  796ص 

 ؽل أعئلخ المشاءح االعز٘عبث٘خ

 االسثعبء

  ؽل روبسٗي هشاععخ المغن  طفٖ

الزذسٗت علٔ اإلخزجبس  117ص  ّاعت

 ؽل ّسلخ الزفئ٘ش الٌبلذ الوع٘بسٕ

 الخو٘ظ
 هشاععخ لجل اإلهزؾبى  طفٖ

 ؽل أعئلخ هشاععخ المغن

 
 
 

 سيتم تطبيق االختبار العملي لمادة التصميم خالل هذا األسبوع
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 الخطة االسبوعية
  21/ 03/  1178إلــى        17/  03/  1178لألســـبـوع مــن  

 ( ) د تاسع:  الصف والشعبة

 الشٗبض٘بد English اللغخ العشث٘خ الزشث٘خ اإلعاله٘خ الوبدح

 ًْارظ الزعلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 716الوٌِظ الٌجْٕ فٖ رشث٘خ الغ٘ل ص

 

 ٗج٘ي هفِْم الزشث٘خ فٖ اإلعالم 

 

 للظؾبثخٗعطٖ أهضلخ علٔ ًوبرط هي رشث٘خ الشعْل 

 

 _  ٗئزت الطبلت ًظب ّطف٘ب.7

 ٗغزْعت الوبدح الوغوْعخ.   -1

To Identify the main idea and details ( natural disasters 
) 

 

Reading :Prepare and read (On Point)  
Pages: ( 118-123 ) 

 : لشاءح ؽشحالؾظخ اإلصشا ٘خ
Writing : Search for information to write a paragraph 
about wildfire 

 : الؾظخ اإلصشا ٘خ

 االؽذ

 هٌبلشخ ؽْل هفِْم الغعبدح 716لشاءح أثبدس ألرعلن ص طفٖ

Unit 7     L: 8  Page : 51 
 هشاععخ عبهخ علٔ هب عجك دساعزَ

 ا زت لب وخ ثبألش٘بء الزٖ رغجت لك الغعبدح 68ص 16 -7ؽفع عْسح الْالعخ  ّاعت

Unit 7      L: 9    Page : 52    EX: 2 
 

 االصٌ٘ي

 الزخط٘ظ لئزبثخ الٌض  طفٖ

Unit 7         L: 10       Page : 53 
 هشاععخ عبهخ علٔ هب عجك دساعزَ

 ا زت الٌض ّفك الوخطظ  ّاعت

Unit 7        L: 11     Page : 54  
 

 الضالصبء

 هٌبلشخ  زبثبد الطالة 717ؽل ًشبط ألبسى ص طفٖ

Unit 7         L: 13 Page : 57 
 هشاععخ عبهخ علٔ هب عجك دساعزَ

 ئعبدح الئزبثخ ثعذ الزظْٗت 68ص 16 -7ؽفع عْسح الْالعخ  ّاعت

Prepare On Point pages: 118 -123 
 

 األسثعبء

 هشاععخ للوِبساد الٌؾْٗخ   طفٖ

On Point pages: 118 -123 
 هشاععخ عبهخ علٔ هب عجك دساعزَ

 _  ّاعت

Search for information to write about wildfire.      
 

 الخو٘ظ

 هشاععخ للوِبساد الجالغ٘خ 776ؽل أًظن هفبُ٘وٖ ص  طفٖ

Write a paragraph about natural disasters       
 هشاععخ عبهخ علٔ هب عجك دساعزَ

 _ 68ص 16 -7ؽفع عْسح الْالعخ  ّاعت

Complete writing the paragraph   
 

  
 

 
 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science الزشث٘خ األخالل٘خ  الذساعبد االعزوبع٘خ العلْم الوبدح

 ًْارظ الزعلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 ٗعشف رئٌْلْع٘ب اإلشعب  -7
 ٗزعشف علٔ عذاد ع٘غش ّأُو٘زخ  -1

 دسط صاٗذ ّالوشأح اإلهبسار٘خ

 ٗزعشف الوفبُ٘ن الْاسدح ثبلذسط

 عٌبلش أصش الج٘ئخ فٖ رئْٗي شخظ٘خ الوشأح اإلهبسار٘خ

 ٗعذد أدّاس الوشأح لجل االرؾبد 

 ٌٗبلش دّس الوشأح فٖ هغ٘شح الزٌو٘خ

ٗؾذد الزغ٘شاد الوِوخ فٖ الٌظبم الغ٘بعٖ هٌز رأع٘ظ 

 اإلرؾبد
 

 االؽذ

 الزعشف ىعلٔ أعضاء عذاد ع٘غش  طفٖ

 96ّص 91ئعبثخ أعئلخ الزطج٘مبد ص

 هي الئزبة الوذسعٖ  57 طفٖ : ؽل ص :

 هي الئزبة الوذسعٖ  51ّاعت : ؽل ص : 

 

 اخـزجبس

 عوع طْس ّف٘ذُْٗبد عي عذاد ع٘غش  ّاعت

 االصٌ٘ي

  طفٖ

  ّاعت

 الضالصبء

 عول خشٗطخ رٌُ٘خ للذسط  طفٖ

 187ص 1ؽل الغإال سلن   ّاعت

 األسثعبء

  طفٖ

 ٘عبث٘خؽل ّسلخ المشاءح اإلعز ّاعت

 الخو٘ظ

  طفٖ

  ّاعت

 
 

 
 

 
 سيتم تطبيق االختبار العملي لمادة التصميم خالل هذا األسبوع 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  21/ 03/  1178إلــى        17/  03/  1178لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ تاسع:  الصف والشعبة

 الشٗبض٘بد English اللغخ العشث٘خ الزشث٘خ اإلعاله٘خ الوبدح

 ًْارظ الزعلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 716لغ٘ل صالوٌِظ الٌجْٕ فٖ رشث٘خ ا

 

 ٗج٘ي هفِْم الزشث٘خ فٖ اإلعالم 

 

 ٗعطٖ أهضلخ علٔ ًوبرط هي رشث٘خ الشعْل للظؾبثخ

 

 

 _  ٗئزت الطبلت ًظب ّطف٘ب.7

 ٗغزْعت الوبدح الوغوْعخ.   -1

To Identify different types of natural disasters           7اخزجبس لظ٘ش 

  ى فا –ارا  بى  –ٗؾلل العجبساد الزٖ ثظ٘غخ- . 

 ٗغزخذم لبًْى الفظل 

 .ٖٗغزخذم لبًْى الم٘بط الوٌطم 
Reading :Prepare and read (On Point)  
Pages: ( 04-04) 

 : لشاءح ؽشحالؾظخ اإلصشا ٘خ
Writing : Search for information to write a paragraph 
about charities  

  Search about Low of Detachment: الؾظخ اإلصشا ٘خ

 االؽذ

 طفٖ
 ٗششػ اٙٗبد األّلٔ ششؽب هغوال هجٌ٘ب هعبًٖ الئلوبد

 
 هٌبلشخ الزْ ٘ذ ّأًْاعَ

Unit 9        L: 8  Page : 153 
 ؽل روشٗي هْعَ ّالزؾمك هي فِوك

 677الٔ  673طفؾخ سلن  

 ّاعت
ٗغزخذم الوعغن ّاالًزشًذ فٖ اعزخشاط الوفشداد الغذٗذح هضل :عذس 

 ؽو٘ن ٗؾوْم
 157بط ص : ًش

Unit 9      L: 9    Page : 153 
 678ٗؾل روبسٗي رار٘خ طفؾخ سلن 

 االصٌ٘ي

 159ًشبط ص :   طفٖ

Unit 9      L: 10       Page : 155 
 680ؽل هغب ل هِبساد الزفئ٘ش العل٘ب طفؾخ سلن 

 161ًشبط ص :   ّاعت

Unit 9      L: 11     Page : 156  
 682طفؾخ سلن  الزوبسٗيٗؾل 

 الضالصبء

 هٌبلشخ ئعشاة الزْ ٘ذ رالّح اٙٗبد ّث٘بى عضاء أطؾبة الشوبل طفٖ

Unit 9      L: 12     Page : 157 
 ؽل روشٗي هْعَ ّالزؾمك هي فِوك

 687الٔ  684طفؾخ سلن  

 ـــــــــــــــــــــــــ 87ؽل فمشح ارأهل ّأعزٌزظ ص ّاعت

Prepare On Point pages: 40-42 
 688سٗي رار٘خ طفؾخ سلن ٗؾل روب

 األسثعبء

 هٌبلشخ ؽْل الشخظ٘خ الم٘بدٗخ الٌبعؾَ عللٔ الذفزش 84 زبثخ أًظن هفبُ٘وٖ ص طفٖ

On Point pages: 40 -42 
 691ؽل هغب ل هِبساد الزفئ٘ش العل٘ب طفؾخ سلن 

 الزخط٘ظ لئزبثخ الٌض ٗؾفع اٙٗبد الئشٗوخ غ٘جب   ّاعت

Search for information to write about natural disasters       
 697ٗؾل رذسٗت علٔ اإلخزجبس طفؾخ سلن 

 الخو٘ظ

  زبثخ الٌض ّهزبثعزَ  طفٖ

Write an essay about charities  
 695ؽل روبسٗي طفؾخ سلن 

 ــــــــــــــــــــــــ  ّاعت

Complete writing the paragraph   
 696ٗؾل روبسٗي طفؾخ سلن 

 

 
 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) تاسع:  الصف والشعبةع تاب
 

 Computer Science الزشث٘خ األخالل٘خ  الذساعبد االعزوبع٘خ الف٘ضٗبء أؽ٘بء الوبدح

 ًْارظ الزعلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 ٗعشف الؾْاط الخوغخ  -6
 ٗز ش أعضاء األرى  الش ٘غخ -4

 ٗزعشف علٔ الغشعخ الوذاسٗخ ّ زلخ الغبرث٘خ

 دسط صاٗذ ّالوشأح اإلهبسار٘خ

 الوفبُ٘ن الْاسدح ثبلذسطٗزعشف 

عٌبلش أصش الج٘ئخ فٖ رئْٗي شخظ٘خ الوشأح 

 اإلهبسار٘خ

 ٗعذد أدّاس الوشأح لجل االرؾبد 

 ٌٗبلش دّس الوشأح فٖ هغ٘شح الزٌو٘خ

ٗؾذد الزغ٘شاد الوِوخ فٖ الٌظبم 

 الغ٘بعٖ هٌز رأع٘ظ اإلرؾبد
 

 االؽذ

 الغشعخ الوذاسٗخ الزعشف علٔ الشعن علٔ أعضاء األرى طفٖ

 96ّص 91ئعبثخ أعئلخ الزطج٘مبد ص

 هي الئزبة الوذسعٖ  57طفٖ : ؽل ص : 

 هي الئزبة الوذسعٖ  51ّاعت : ؽل ص : 

 

 اخـزجبس

 788ص 74روشٗي  ؽل أعئلخ هشاععخ المغن ّاعت

 االصٌ٘ي

  زلخ الغبرث٘خ  طفٖ

 788ص  77روشٗي   ّاعت

 الضالصبء

 المظْس  زلخ عول خشٗطخ رٌُ٘خ  للذسط طفٖ

 796هشاععخ الفظل ص  ؽل أعئلخ المشاءح االعز٘عبث٘خ ّاعت

 األسثعبء

 العاللخ ث٘ي الوزغ٘شاد  طفٖ

 796هشاععخ الفظل ص  ؽل ّسلخ الزفئ٘ش الٌبلذ ّاعت

 الخو٘ظ

 رذسٗجبد ؽل أعئلخ هشاععخ المغن طفٖ

 796رذسٗجبد ص   ّاعت

 
 
 
 
 
 
 سيتم تطبيق االختبار العملي لمادة التصميم خالل هذا األسبوع 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  21/ 03/  1178إلــى        17/  03/  1178لألســـبـوع مــن  

 ( ) و تاسع:  الصف والشعبة

 الشٗبض٘بد English اللغخ العشث٘خ الزشث٘خ اإلعاله٘خ الوبدح

 ًْارظ الزعلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 716الوٌِظ الٌجْٕ فٖ رشث٘خ الغ٘ل ص

 

 ٗج٘ي هفِْم الزشث٘خ فٖ اإلعالم 

 

 ط هي رشث٘خ الشعْل للظؾبثخٗعطٖ أهضلخ علٔ ًوبر

 

 

 _  ٗئزت الطبلت ًظب ّطف٘ب.7

 ٗغزْعت الوبدح الوغوْعخ.   -1

To Identify different types of natural disasters           7اخزجبس لظ٘ش 

  فاى  –ارا  بى  –ٗؾلل العجبساد الزٖ ثظ٘غخ- . 

 ٗغزخذم لبًْى الفظل 

 .ٖٗغزخذم لبًْى الم٘بط الوٌطم 
Reading :Prepare and read (On Point)  
Pages: ( 04-04) 

 : لشاءح ؽشحالؾظخ اإلصشا ٘خ
Writing : Search for information to write a paragraph 
about charities  

  Search about Low of Detachment: الؾظخ اإلصشا ٘خ

 االؽذ

 ءح ؽشح: لشاالؾظخ اإلصشا ٘خ 716لشاءح أثبدس ألرعلن ص طفٖ

Unit 9        L: 8  Page : 153 
 ؽل روشٗي هْعَ ّالزؾمك هي فِوك

 677الٔ  673طفؾخ سلن  

 هٌبلشخ الزْ ٘ذ ّأًْاعَ 68ص 16 -7ؽفع عْسح الْالعخ  ّاعت

Unit 9      L: 9    Page : 153 
 678ٗؾل روبسٗي رار٘خ طفؾخ سلن 

 االصٌ٘ي

 157ًشبط ص :   طفٖ

Unit 9      L: 10       Page : 155 
 680ؽل هغب ل هِبساد الزفئ٘ش العل٘ب طفؾخ سلن 

 159ًشبط ص :   ّاعت

Unit 9      L: 11     Page : 156  
 682طفؾخ سلن  الزوبسٗيٗؾل 

 الضالصبء

 161ًشبط ص :  717ؽل ًشبط ألبسى ص طفٖ

Unit 9      L: 12     Page : 157 
 ؽل روشٗي هْعَ ّالزؾمك هي فِوك

 687الٔ  684ن طفؾخ سل 

 هٌبلشخ ئعشاة الزْ ٘ذ 68ص 16 -7ؽفع عْسح الْالعخ  ّاعت

Prepare On Point pages: 40-42 
 688ٗؾل روبسٗي رار٘خ طفؾخ سلن 

 األسثعبء

 ـــــــــــــــــــــــــ  طفٖ

On Point pages: 40 -42 
 691ؽل هغب ل هِبساد الزفئ٘ش العل٘ب طفؾخ سلن 

 الشخظ٘خ الم٘بدٗخ الٌبعؾَهٌبلشخ ؽْل   ّاعت

Search for information to write about natural disasters       
 697ٗؾل رذسٗت علٔ اإلخزجبس طفؾخ سلن 

 الخو٘ظ

 الزخط٘ظ لئزبثخ الٌض 776ؽل أًظن هفبُ٘وٖ ص  طفٖ

Write an essay about charities  
 695ؽل روبسٗي طفؾخ سلن 

  زبثخ الٌض ّهزبثعزَ 68ص 16 -7ؽفع عْسح الْالعخ  ّاعت

Complete writing the paragraph   
 696ٗؾل روبسٗي طفؾخ سلن 

 
 
 

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science الزشث٘خ األخالل٘خ  الذساعبد االعزوبع٘خ الف٘ضٗبء أؽ٘بء الوبدح

 ًْارظ الزعلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 ٗعشف الؾْاط الخوغخ  -7
 أعضاء األرى  الش ٘غخ ٗز ش-1

 ٗزعشف علٔ الغشعخ الوذاسٗخ ّ زلخ الغبرث٘خ

 دسط صاٗذ ّالوشأح اإلهبسار٘خ

 ٗزعشف الوفبُ٘ن الْاسدح ثبلذسط

عٌبلش أصش الج٘ئخ فٖ رئْٗي شخظ٘خ الوشأح 

 اإلهبسار٘خ

 ٗعذد أدّاس الوشأح لجل االرؾبد 

 ٌٗبلش دّس الوشأح فٖ هغ٘شح الزٌو٘خ

فٖ الٌظبم  ٗؾذد الزغ٘شاد الوِوخ

 الغ٘بعٖ هٌز رأع٘ظ اإلرؾبد
 

 االؽذ

 الغشعخ الوذاسٗخ الزعشف علٔ الشعن علٔ أعضاء األرى طفٖ

 96ّص 91ئعبثخ أعئلخ الزطج٘مبد ص

 هي الئزبة الوذسعٖ  57طفٖ : ؽل ص : 

 هي الئزبة الوذسعٖ  51ّاعت : ؽل ص : 

 

 اخـزجبس

 788ص 74روشٗي  ؽل أعئلخ هشاععخ المغن ّاعت

 االصٌ٘ي

  زلخ الغبرث٘خ  طفٖ

 788ص  77روشٗي   ّاعت

 الضالصبء

  زلخ المظْس عول خشٗطخ رٌُ٘خ  للذسط طفٖ

 796هشاععخ الفظل ص  ؽل أعئلخ المشاءح االعز٘عبث٘خ ّاعت

 األسثعبء

 العاللخ ث٘ي الوزغ٘شاد  طفٖ

 796هشاععخ الفظل ص  ؽل ّسلخ الزفئ٘ش الٌبلذ ّاعت

 الخو٘ظ

 رذسٗجبد ؽل أعئلخ هشاععخ المغن طفٖ

 796رذسٗجبد ص   ّاعت

 

 
 
 
 االختبار العملي لمادة التصميم خالل هذا األسبوعسيتم تطبيق  



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  21/ 03/  1178إلــى        17/  03/  1178لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز تاسع:  الصف والشعبة

   
 

 
 
 

 الشٗبض٘بد English اللغخ العشث٘خ الزشث٘خ اإلعاله٘خ الوبدح

 ًْارظ الزعلن
 
 

 ْمـــــ٘ال

 716الوٌِظ الٌجْٕ فٖ رشث٘خ الغ٘ل ص

 

 ٗج٘ي هفِْم الزشث٘خ فٖ اإلعالم 

 

 ٗعطٖ أهضلخ علٔ ًوبرط هي رشث٘خ الشعْل للظؾبثخ

 

 

 _  ٗئزت الطبلت ًظب ّطف٘ب.7

 ٗغزْعت الوبدح الوغوْعخ.   -1

To Identify different types of natural disasters           7اخزجبس لظ٘ش 

 فاى  –ارا  بى  –لعجبساد الزٖ ثظ٘غخ ٗؾلل ا- . 

 ٗغزخذم لبًْى الفظل 

 .ٖٗغزخذم لبًْى الم٘بط الوٌطم 
Reading :Prepare and read (On Point)  
Pages: ( 04-04) 

 : لشاءح ؽشحالؾظخ اإلصشا ٘خ
Writing : Search for information to write a paragraph 
about charities  

  Search about Low of Detachment: صشا ٘خالؾظخ اإل

 االؽذ

 : لشاءح ؽشحالؾظخ اإلصشا ٘خ 716لشاءح أثبدس ألرعلن ص طفٖ

Unit 9        L: 8  Page : 153 
 ؽل روشٗي هْعَ ّالزؾمك هي فِوك

 677الٔ  673طفؾخ سلن  

 هٌبلشخ الزْ ٘ذ ّأًْاعَ 68ص 16 -7ؽفع عْسح الْالعخ  ّاعت

Unit 9      L: 9    Page : 153 
 678ٗؾل روبسٗي رار٘خ طفؾخ سلن 

 االصٌ٘ي

 157ًشبط ص :   طفٖ

Unit 9      L: 10       Page : 155 
 680ؽل هغب ل هِبساد الزفئ٘ش العل٘ب طفؾخ سلن 

 159ًشبط ص :   ّاعت

Unit 9      L: 11     Page : 156  
 682طفؾخ سلن  الزوبسٗيٗؾل 

 الضالصبء

 161ًشبط ص :  717ألبسى صؽل ًشبط  طفٖ

Unit 9      L: 12     Page : 157 
 ؽل روشٗي هْعَ ّالزؾمك هي فِوك

 687الٔ  684طفؾخ سلن  

 هٌبلشخ ئعشاة الزْ ٘ذ 68ص 16 -7ؽفع عْسح الْالعخ  ّاعت

Prepare On Point pages: 40-42 
 688ٗؾل روبسٗي رار٘خ طفؾخ سلن 

 األسثعبء

 ـــــــــــــــــــــــــ  طفٖ

On Point pages: 40 -42 
 691ؽل هغب ل هِبساد الزفئ٘ش العل٘ب طفؾخ سلن 

 هٌبلشخ ؽْل الشخظ٘خ الم٘بدٗخ الٌبعؾَ  ّاعت

Search for information to write about natural disasters       
 697ٗؾل رذسٗت علٔ اإلخزجبس طفؾخ سلن 

 الخو٘ظ

 ط٘ظ لئزبثخ الٌضالزخ 776ؽل أًظن هفبُ٘وٖ ص  طفٖ

Write an essay about charities  
 695ؽل روبسٗي طفؾخ سلن 

  زبثخ الٌض ّهزبثعزَ 68ص 16 -7ؽفع عْسح الْالعخ  ّاعت

Complete writing the paragraph   
 696ٗؾل روبسٗي طفؾخ سلن 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science الزشث٘خ األخالل٘خ  عزوبع٘خالذساعبد اال الف٘ضٗبء أؽ٘بء الوبدح

 ًْارظ الزعلن
 
 

 ْمـــالــ٘

 ٗعشف الؾْاط الخوغخ    -7
 ٗز ش أعضاء األرى  الش ٘غخ -1

 ٗزعشف علٔ الغشعخ الوذاسٗخ ّ زلخ الغبرث٘خ

 دسط صاٗذ ّالوشأح اإلهبسار٘خ

 ٗزعشف الوفبُ٘ن الْاسدح ثبلذسط

 عٌبلش أصش الج٘ئخ فٖ رئْٗي شخظ٘خ الوشأح

 اإلهبسار٘خ

 ٗعذد أدّاس الوشأح لجل االرؾبد 

 ٌٗبلش دّس الوشأح فٖ هغ٘شح الزٌو٘خ

ٗؾذد الزغ٘شاد الوِوخ فٖ الٌظبم 

 الغ٘بعٖ هٌز رأع٘ظ اإلرؾبد
 

 االؽذ

 الغشعخ الوذاسٗخ الزعشف علٔ الشعن علٔ أعضاء األرى طفٖ

 96ّص 91ئعبثخ أعئلخ الزطج٘مبد ص

 سعٖ هي الئزبة الوذ 57طفٖ : ؽل ص : 

 هي الئزبة الوذسعٖ  51ّاعت : ؽل ص : 

 

 اخـزجبس

 788ص 74روشٗي  ؽل أعئلخ هشاععخ المغن ّاعت

 االصٌ٘ي

  زلخ الغبرث٘خ  طفٖ

 788ص  77روشٗي   ّاعت

 الضالصبء

  زلخ المظْس عول خشٗطخ رٌُ٘خ  للذسط طفٖ

 796هشاععخ الفظل ص  ؽل أعئلخ المشاءح االعز٘عبث٘خ ّاعت

 األسثعبء

 العاللخ ث٘ي الوزغ٘شاد  طفٖ

 796هشاععخ الفظل ص  ؽل ّسلخ الزفئ٘ش الٌبلذ ّاعت

 الخو٘ظ

 رذسٗجبد ؽل أعئلخ هشاععخ المغن طفٖ

 796رذسٗجبد ص   ّاعت

 

 سيتم تطبيق االختبار العملي لمادة التصميم خالل هذا األسبوع


