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 24/   9/   2020      إلــى       20/    9/  2020   مــن  لألســـبـوع :  الخطة االسبوعٌة 
 

 )ا( تاسعوالشعبة : الصف 

 انزَبضُبد English انهغخ انؼزثُخ انتزثُخ اإلطاليُخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 . تؼذد خظب ئض يغفزح هللا تؼبنً

 . تظتُتج يجبالد انؼذل اإلنهٍ
أٌ تحىل ثؼض انُظىص يٍ طُغتهب 

 إنً طُغ أخزي

أٌ تُشئ َظىطب جذَذح يظتثًزح 

يؼزفتهب ثؤَىاع انُظىص و أغزاضهب 

 و ثُبهب

-To use target related vocabulary. 

 -To describe an ideal room. 

-To learn comparisons. 

  تقبرٌ انطبنجخ ثٍُ انُظت

 َجذ انطبنجخ قًُخ انُظجخ انًئىَخ نهتغُز

 َحم انطبنجخ انًؼبدنخ ثبَجبد انًتغُز

 تحم  انطبنجخ يظبئم انحزكخ انًُتظًخ

Reading:  Read the text IN THE course  

book Page 17 and answer Ex 2. 

Writing: To write sentences comparing 

ideal rooms. 

 انُشبط انزثغ -أَىاع انُظىص  ( انجحث فٍ انًؼجى ػٍ يؼًُ ) انغفىر طفٍ االحذ

 

Bridge to Success C Bk Page 14 – Ex 1  3، 2، 1حم تًبرٍَ يىجه يٍ درص انُظت وانتُبطت  رقى 

تحضُز انجشء انثبٍَ يٍ درص انغفىر انؼذل   واجت

  طجحبَه وتؼبنً

 (6ــــــ 1حم تًبرٍَ يٍ درص انُظت وانتُبطت)   Bridge to Success W Bk Page 11 – Ex 1 & 2 29حم ص 

 انُشبط انخبيض -أَىاع انُظىص   طفٍ االثٍُُ

 

Bridge to Success C Bk Page 14 – Ex 2 1) حم تًبرٍَ يىجه يٍ درص  انُظُخ انًئىَخ نهتغُزA  1ــــ B  

 30يٍ انًىضىػبد ص اختز يىضىػب واحذا   واجت

 و اكتت قُه َظٍُ يختهفٍُ يٍ حُث انُىع

Bridge to Success W Bk Page 12 – Ex 3 & 4  ( ٍ11ـ  11حم تًبرٍَ ي ) يٍ درص انُظُخ انًئىَخ نهتغُز 

 1Dــ  1A انحزفُخ وانتحهُم انجؼذٌتًبرٍَ يىجه  درص انًؼبدالد  Bridge to Success C Bk Page 15 – Ex 4 َحى ) انًُشاٌ انظزفٍ (  طفٍ انثالثبء

نهتؼزف ػهً كُفُخ وسٌ  120قزاءح ص   واجت

 انكهًبد فٍ انهغخ انؼزثُخ

Bridge to Success W Bk Page 13 – Ex 1   ٍَيٍ درص انًؼبدالد انحزفُخ وانُحهُم انجؼذٌ 1ــ ــ1حم انتًبر 

 1و 3تًزٍَ يىحه  حم تًبرٍَ يىجه يٍ درص انتحهُم انجؼذٌ Bridge to Success C Bk Page 16 – Ex 1 انًُشاٌ انظزفٍ -تبثغ ) انُحى (   طفٍ األرثؼبء

حم انظؤال انثبنث ) وسٌ األفؼبل و األطًبء (   واجت

 123ص 

Bridge to Success W Bk Page 13 – Ex  2   ٍ13ــــ  9حم تًبرٍَ يٍ درص انتحهُم انجؼذٌ  ي 

 1-1 حم تًبرٍَ يىجه يٍ درص  انًتىطظ انحظبثٍ انًزجح  Bridge to Success C Bk Page 17 – Ex 1 - 2 تبثغ درص انًُشاٌ انظزفٍ . يؼبٍَ انؼذلانجحث فٍ انًؼجى ػٍ  طفٍ انخًُض

 1-1 انًزجح حم تًبرٍَ يٍ درص انًتىطظ انحظبثٍ Bridge to Success W Bk Page 15 – Ex 3  124حم انظؤال انثبٍَ ص  37حم فقزح أثزٌ خجزاتٍ ص واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 )ا(تابع الصف والشعبة :  تاسع 
 

 انًبدح
 Computer Science انذراطبد االجتًبػُخ انفُشَبء االحُبء

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َظتذل ػهً دور انكزثىٌ فٍ انًزكجبد انحُىَخ

  تقبرٌ ثٍُ أَىع انكزثىهُذراد
اٌ َفظز تظجُم َتبئج انقُبطبد  -

 ثهبيش خطؤ

  انضجظ و انذقخاٌ َفزق ثٍُ  -

  اٌ َذكز يظبدر انخطآ انشبئؼخ -

 تظتُتج ػىايم انشزاكخ ثٍُ انجهذٍَ

تظتخهض أطض انؼالقبد األخىَخ ثٍُ 

 دونخ اإليبراد

   و انًًهكخ انؼزثُخ انظؼىدَخ 

Computers Networks 

َفظز تظجُم م هى هبيش انخطب و كاٌ َؼزف انطبنت   تظف ػالقخ انكزثىٌ ثبنًزكجبد انحُىَخ طفٍ االحذ

  َتبئج انقُبطبد ثهبيش انخطب
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Define Network Topology- 

 

Make first LAN network with - 

Cisco Packet Tracer 

 ---- -  واجت

  انطبنت ثٍُ انضجظ و انذقخَفزق  - تظتذل ػهً يفهىو انجىنًُُزاد طفٍ االثٍُُ

َطهت انًؼهى يٍ انطالة اٌ َجحثى فٍ تقُُبد  -  واجت

  انقُبص انجُذ

 17حم تًبرثٍ انكتبة ص   تقبرٌ ثٍُ انجشَئبد انحُىَخ انضخًخ طفٍ انثالثبء

 50انً  46اتقبٌ حم انًظبئم ص  27ص  واجت

  ibt يٍ انتذرَت ػهً االختجبر انًؼُبرٌ + تذرَتاطئهخ  تظتُتج خظبئض انكزثىهُذراد طفٍ األرثؼبء

 ----  واجت

  اختجبر قظُز ثذرص انقُبص  طفٍ انخًُض

 واجت
 

---- 
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 24/   9/   2020      إلــى       20/    9/  2020   مــن  لألســـبـوع :  الخطة االسبوعٌة 
 (ب) تاسعوالشعبة : الصف 

 انزَبضُبد English انهغخ انؼزثُخ اإلطاليُخانتزثُخ  انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 . تؼذد خظب ئض يغفزح هللا تؼبنً

 . تظتُتج يجبالد انؼذل اإلنهٍ
أٌ تحىل ثؼض انُظىص يٍ طُغتهب 

 إنً طُغ أخزي

أٌ تُشئ َظىطب جذَذح يظتثًزح 

يؼزفتهب ثؤَىاع انُظىص و أغزاضهب 

 و ثُبهب

-To use target related vocabulary. 

 -To describe an ideal room. 

-To learn comparisons. 

  تقبرٌ انطبنجخ ثٍُ انُظت

 َجذ انطبنجخ قًُخ انُظجخ انًئىَخ نهتغُز

 َحم انطبنجخ انًؼبدنخ ثبَجبد انًتغُز

 تحم  انطبنجخ يظبئم انحزكخ انًُتظًخ

Reading:  Read the text IN THE course  

book Page 17 and answer Ex 2. 

Writing: To write sentences comparing 

ideal rooms. 

 انُشبط انزثغ -أَىاع انُظىص  ( انجحث فٍ انًؼجى ػٍ يؼًُ ) انغفىر طفٍ االحذ

 

Bridge to Success C Bk Page 14 – Ex 1  3، 2، 1حم تًبرٍَ يىجه يٍ درص انُظت وانتُبطت  رقى 

انجشء انثبٍَ يٍ درص انغفىر انؼذل  تحضُز  واجت

  طجحبَه وتؼبنً

 (6ــــــ 1حم تًبرٍَ يٍ درص انُظت وانتُبطت)   Bridge to Success W Bk Page 11 – Ex 1 & 2 29حم ص 

 انُشبط انخبيض -أَىاع انُظىص   طفٍ االثٍُُ

 

Bridge to Success C Bk Page 14 – Ex 2  1) انًئىَخ نهتغُزحم تًبرٍَ يىجه يٍ درص  انُظُخA  1ــــ B  

 30اختز يىضىػب واحذا يٍ انًىضىػبد ص   واجت

 و اكتت قُه َظٍُ يختهفٍُ يٍ حُث انُىع

Bridge to Success W Bk Page 12 – Ex 3 & 4  ( ٍ11ـ  11حم تًبرٍَ ي ) يٍ درص انُظُخ انًئىَخ نهتغُز 

 1Dــ  1A تًبرٍَ يىجه  درص انًؼبدالد انحزفُخ وانتحهُم انجؼذٌ Bridge to Success C Bk Page 15 – Ex 4 َحى ) انًُشاٌ انظزفٍ (  طفٍ انثالثبء

نهتؼزف ػهً كُفُخ وسٌ  120قزاءح ص   واجت

 انكهًبد فٍ انهغخ انؼزثُخ

Bridge to Success W Bk Page 13 – Ex 1   ٍَانجؼذٌ يٍ درص انًؼبدالد انحزفُخ وانُحهُم 1ــ ــ1حم انتًبر 

 1و 3تًزٍَ يىحه  حم تًبرٍَ يىجه يٍ درص انتحهُم انجؼذٌ Bridge to Success C Bk Page 16 – Ex 1 انًُشاٌ انظزفٍ -تبثغ ) انُحى (   طفٍ األرثؼبء

حم انظؤال انثبنث ) وسٌ األفؼبل و األطًبء (   واجت

 123ص 

Bridge to Success W Bk Page 13 – Ex  2   ٍ13ــــ  9درص انتحهُم انجؼذٌ  يٍ حم تًبرٍَ ي 

 1-1 حم تًبرٍَ يىجه يٍ درص  انًتىطظ انحظبثٍ انًزجح  Bridge to Success C Bk Page 17 – Ex 1 - 2 تبثغ درص انًُشاٌ انظزفٍ . انجحث فٍ انًؼجى ػٍ يؼبٍَ انؼذل طفٍ انخًُض

 1-1 حم تًبرٍَ يٍ درص انًتىطظ انحظبثٍ انًزجح Bridge to Success W Bk Page 15 – Ex 3  124حم انظؤال انثبٍَ ص  37حم فقزح أثزٌ خجزاتٍ ص واجت
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 )ب(تابع الصف والشعبة :  تاسع 

 

 انًبدح
 Computer Science انذراطبد االجتًبػُخ انفُشَبء االحُبء

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َظتذل ػهً دور انكزثىٌ فٍ انًزكجبد انحُىَخ

أَىع انكزثىهُذرادتقبرٌ ثٍُ    
اٌ َفظز تظجُم َتبئج انقُبطبد  -

 ثهبيش خطؤ

  اٌ َفزق ثٍُ انضجظ و انذقخ -

  اٌ َذكز يظبدر انخطآ انشبئؼخ -

 تظتُتج ػىايم انشزاكخ ثٍُ انجهذٍَ

تظتخهض أطض انؼالقبد األخىَخ ثٍُ 

 دونخ اإليبراد

   و انًًهكخ انؼزثُخ انظؼىدَخ 

Computers Networks 

م هى هبيش انخطب و َفظز تظجُم كاٌ َؼزف انطبنت   ػالقخ انكزثىٌ ثبنًزكجبد انحُىَخ تظف طفٍ االحذ

  َتبئج انقُبطبد ثهبيش انخطب

ص 
م 

ح
5

8
 

ُخ
وَ

تز
نك

إل
 ا
خخ

ظ
نُ

 ا
ٍ

ط
ذر

نً
 ا
ة

تب
نك

 ا
ٍ

ف
 

ٍ
زث

نؼ
 ا
ٍ

ط
ى
ان
غ 

ىق
 ي

ص
در

ز 
ضُ

ح
ت

 

 

 

 

 

Define Network Topology- 

 

Make first LAN network with - 

Cisco Packet Tracer 

 ---- -  واجت

  َفزق انطبنت ثٍُ انضجظ و انذقخ - تظتذل ػهً يفهىو انجىنًُُزاد طفٍ االثٍُُ

َطهت انًؼهى يٍ انطالة اٌ َجحثى فٍ تقُُبد  -  واجت

  انقُبص انجُذ

 17حم تًبرثٍ انكتبة ص   تقبرٌ ثٍُ انجشَئبد انحُىَخ انضخًخ طفٍ انثالثبء

 50انً  46انًظبئم ص اتقبٌ حم  27ص  واجت

  ibt اطئهخ يٍ انتذرَت ػهً االختجبر انًؼُبرٌ + تذرَت تظتُتج خظبئض انكزثىهُذراد طفٍ األرثؼبء

 ----  واجت

  اختجبر قظُز ثذرص انقُبص  طفٍ انخًُض

 واجت
 

---- 

 
 
 
 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 

 24/   9/   2020      إلــى       20/    9/  2020   مــن  لألســـبـوع :  الخطة االسبوعٌة 
 (ج) تاسعوالشعبة : الصف 

 انزَبضُبد English انهغخ انؼزثُخ انتزثُخ اإلطاليُخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 . تؼذد خظب ئض يغفزح هللا تؼبنً

 . تظتُتج يجبالد انؼذل اإلنهٍ
أٌ تحىل ثؼض انُظىص يٍ طُغتهب 

 إنً طُغ أخزي

جذَذح يظتثًزح أٌ تُشئ َظىطب 

يؼزفتهب ثؤَىاع انُظىص و أغزاضهب 

 و ثُبهب

-To use target related vocabulary. 

 -To describe an ideal room. 

-To learn comparisons. 

  تقبرٌ انطبنجخ ثٍُ انُظت

 َجذ انطبنجخ قًُخ انُظجخ انًئىَخ نهتغُز

 َحم انطبنجخ انًؼبدنخ ثبَجبد انًتغُز

 يظبئم انحزكخ انًُتظًختحم  انطبنجخ 

Reading:  Read the text IN THE course  

book Page 17 and answer Ex 2. 

Writing: To write sentences comparing 

ideal rooms. 

 انُشبط انزثغ -أَىاع انُظىص  ( انجحث فٍ انًؼجى ػٍ يؼًُ ) انغفىر طفٍ االحذ

 

Bridge to Success C Bk Page 14 – Ex 1  3، 2، 1حم تًبرٍَ يىجه يٍ درص انُظت وانتُبطت  رقى 

تحضُز انجشء انثبٍَ يٍ درص انغفىر انؼذل   واجت

  طجحبَه وتؼبنً

 (6ــــــ 1حم تًبرٍَ يٍ درص انُظت وانتُبطت)   Bridge to Success W Bk Page 11 – Ex 1 & 2 29حم ص 

 انُشبط انخبيض -أَىاع انُظىص   طفٍ االثٍُُ

 

Bridge to Success C Bk Page 14 – Ex 2 1) حم تًبرٍَ يىجه يٍ درص  انُظُخ انًئىَخ نهتغُزA  1ــــ B  

 30اختز يىضىػب واحذا يٍ انًىضىػبد ص   واجت

 و اكتت قُه َظٍُ يختهفٍُ يٍ حُث انُىع

Bridge to Success W Bk Page 12 – Ex 3 & 4  ( ٍ11ـ  11حم تًبرٍَ ي ) يٍ درص انُظُخ انًئىَخ نهتغُز 

 1Dــ  1A تًبرٍَ يىجه  درص انًؼبدالد انحزفُخ وانتحهُم انجؼذٌ Bridge to Success C Bk Page 15 – Ex 4 َحى ) انًُشاٌ انظزفٍ (  طفٍ انثالثبء

نهتؼزف ػهً كُفُخ وسٌ  120قزاءح ص   واجت

 انكهًبد فٍ انهغخ انؼزثُخ

Bridge to Success W Bk Page 13 – Ex 1   ٍَيٍ درص انًؼبدالد انحزفُخ وانُحهُم انجؼذٌ 1ــ ــ1حم انتًبر 

 1و 3تًزٍَ يىحه  حم تًبرٍَ يىجه يٍ درص انتحهُم انجؼذٌ Bridge to Success C Bk Page 16 – Ex 1 انًُشاٌ انظزفٍ -تبثغ ) انُحى (   طفٍ األرثؼبء

و األطًبء (  حم انظؤال انثبنث ) وسٌ األفؼبل  واجت

 123ص 

Bridge to Success W Bk Page 13 – Ex  2   ٍ13ــــ  9حم تًبرٍَ يٍ درص انتحهُم انجؼذٌ  ي 

 1-1 انًزجححم تًبرٍَ يىجه يٍ درص  انًتىطظ انحظبثٍ   Bridge to Success C Bk Page 17 – Ex 1 - 2 تبثغ درص انًُشاٌ انظزفٍ . انجحث فٍ انًؼجى ػٍ يؼبٍَ انؼذل طفٍ انخًُض

 1-1 حم تًبرٍَ يٍ درص انًتىطظ انحظبثٍ انًزجح Bridge to Success W Bk Page 15 – Ex 3  124حم انظؤال انثبٍَ ص  37حم فقزح أثزٌ خجزاتٍ ص واجت
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 )ج(تابع الصف والشعبة :  تاسع 
 

 انًبدح
 Computer Science انذراطبد االجتًبػُخ انفُشَبء االحُبء

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َظتذل ػهً دور انكزثىٌ فٍ انًزكجبد انحُىَخ

  تقبرٌ ثٍُ أَىع انكزثىهُذراد
اٌ َفظز تظجُم َتبئج انقُبطبد  -

 ثهبيش خطؤ

  اٌ َفزق ثٍُ انضجظ و انذقخ -

  اٌ َذكز يظبدر انخطآ انشبئؼخ -

 تظتُتج ػىايم انشزاكخ ثٍُ انجهذٍَ

تظتخهض أطض انؼالقبد األخىَخ ثٍُ 

اإليبراددونخ   

   و انًًهكخ انؼزثُخ انظؼىدَخ 

Computers Networks 

م هى هبيش انخطب و َفظز تظجُم كاٌ َؼزف انطبنت   تظف ػالقخ انكزثىٌ ثبنًزكجبد انحُىَخ طفٍ االحذ

  َتبئج انقُبطبد ثهبيش انخطب
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Define Network Topology- 

 

Make first LAN network with - 

Cisco Packet Tracer 

 ---- -  واجت

  َفزق انطبنت ثٍُ انضجظ و انذقخ - تظتذل ػهً يفهىو انجىنًُُزاد طفٍ االثٍُُ

َطهت انًؼهى يٍ انطالة اٌ َجحثى فٍ تقُُبد  -  واجت

  انقُبص انجُذ

 17حم تًبرثٍ انكتبة ص   انجشَئبد انحُىَخ انضخًختقبرٌ ثٍُ  طفٍ انثالثبء

 50انً  46اتقبٌ حم انًظبئم ص  27ص  واجت

  ibt اطئهخ يٍ انتذرَت ػهً االختجبر انًؼُبرٌ + تذرَت تظتُتج خظبئض انكزثىهُذراد طفٍ األرثؼبء

 ----  واجت

  اختجبر قظُز ثذرص انقُبص  طفٍ انخًُض

 واجت
 

---- 
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 24/   9/   2020      إلــى       20/    9/  2020   مــن  لألســـبـوع :  الخطة االسبوعٌة 

 ( الصف والشعبة : تاسع ) د

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة  

 التعلمنواتج 
 
 

 ومـــالــٌ

 ٌوضح المقصود باسم هللا الغفور واسم هللا العدل
 ٌبٌن خصائص مغفرة هللا تعالى

 ٌحدد مجاالت العدل اإللهً

 ( ٌتعرف مفهوم توقعات الحبكة ) قصة الدرس األخٌر 

 ٌمٌز صفات الشخصٌة فً القصة  

 ًٌفسر معنى الكلمات الجدٌدة مستخدما المعجم الرقم 

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

 للتغٌر المئوٌة النسبة ٌوجد 

 مذكورة متغٌرات الٌجاد المعادلة ٌح 

 المختلطة المسائل ٌحل 

 المرجح الحسابً المتوسط ٌوجد 

Reading: - Course book pages 13-17 

Writing: Course Book Page 8 (Write about your 
dream room) 

 االحد

 36حل األنشطة ص  صفً
 قراءة القصة وتحلٌل األحداث

 
13.  C. Book  Page 

Read and  answer Ex 1,2and 3 

 حل تمرٌن موجه على النسبة المئوٌة للتغٌر 
 119صفحة رقم 

 121التحقق من فهمك صفحة رقم ٌحل  .W. Book Page 10   All exercises  تلخٌص أحداث القصة حفظ حدٌث السبع الموبقات واجب

 االثنٌن

  لٌل الشخصٌات فً القصةحت  صفً
.  C. Book Page 14 

Listen and answer activities 1&2 
  حل مهارات التفكٌر العلٌا على النسبة المئوٌة للتغٌر

 .W. Book Page 11     All exercises ( 58أنشطة الدرس )   واجب
 ٌحل التدرٌب على االختبار والمراجعة الشاملة 

 124صفحة رقم 

 الثالثاء

 صفً
 36حل األنشطة ص 

 
  تصنٌف الكلمات حسب الوظٌفة اللغوٌة

C. Book Page 15. 
Read and answer All exercises 

حل تمرٌن موجه على المعادالت الحرفٌة والتحلٌل البعدي صفحة 
 127و  126رقم 

 128ٌحل التحقق من فهمك صفحة رقم  .W. Book Page 12      All exercises ( 61نشاط صفحة ) السبع الموبقات حفظ حدٌث واجب

 األربعاء

  حول قارئ النص  صفً

C. Book Page 16. 
Read and answer about your dream room 
 Ex 1,2 and 3 

حل تمرٌن ذاتً على المعادالت الحرفٌة والتحلٌل البعدي صفحة 
 1298رقم 

 131ٌحل تدرٌب على االختبار المعٌاري صفحة رقم  .W. Book Page 13   All exercises  نشاط  واجب

 الخمٌس

   صفً
C. Book Page 17. 
Read and answer All exercises 

 135ٌحل التحقق من فهمك صفحة رقم 

   واجب
W. Book Page 14   All exercises. 

 136رقم  ٌحل تمرٌن ذاتً صفحة 
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 ( تابع الصف والشعبة : تاسع ) د

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة الفٌزٌاء  األحٌاء المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــٌ

  ٌعرف الخاصٌة القطبٌة -1
  ٌقٌم خصائص الماء -2

 القٌاس والدقة

 درس ) شراكة إماراتٌة سعودٌة (

  اإلمارات ٌستخلص أسس العالقات األخوٌة بٌن
 والسعودٌة

 .ٌستنتج عوامل الشراكة بٌن البلدٌن 

  ٌبٌن أهداف اإلماراتٌة السعودٌة فً المجال
 السٌاسً.

 . ٌعتز بدور الشراكة اإلماراتٌة السعودٌة 

What is a network 

 االحد

 صفً
واكتب  17صفحة  19تفحص جٌداً الشكل 

  مالحظاتك

  والدقة القٌاس بٌن الطالب ٌمٌز
 
 

ٌحدد الطالب مجاالت التعاون االقتصادي صفً : 

 بٌن البلدٌن.

كتابة تقرٌر عن الشراكة اإلماراتٌة واجب : 

 السعودٌة .

What is a network  
What is a computer network 
Activity 1.1 p 6 

 واجب
رسم جزئٌات ماء موضحاً بها الروابط 

 هٌدروجٌنٌةال

 
  الجٌد القٌاس تقنٌات ٌبٌن

 

 االثنٌن

  صفً
 

 ودقٌقة مضبوطة البٌانات تكون متى ٌحدد

 17 صفحة 20 الى 15من تطبٌقٌة تمارٌن ٌحل 21صفحة     1حل السؤال رقم  واجب

 الثالثاء

  صفً
 

 بالقٌاسات الفنٌة المشكالت اسباب ٌراعً
 

  واجب
 51الى 46من الفصل نهاٌة تمارٌن

 27 صفحة

 األربعاء

 صفً
الذي ٌعطً تصور عن الماء   20الشكل تمعن 

  واكتب أهم النقاط
 الٌة عمل القمر الصناعً

 17 صفحة 20 الى 15من تطبٌقٌة تمارٌن ٌحل  قارن بٌن الجزئٌات القطبٌة والغٌر قطبٌة واجب

 الخمٌس

  صفً
 

 51الى 46من الفصل نهاٌة تمارٌن
 27 صفحة

   واجب



 

QM-119-F3 

kh 

 24/   9/   2020      إلــى       20/    9/  2020   مــن  لألســـبـوع :  الخطة االسبوعٌة 
 ( الصف والشعبة : تاسع ) هـ

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة  

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــٌ

 ٌوضح المقصود باسم هللا الغفور واسم هللا العدل
 ٌبٌن خصائص مغفرة هللا تعالى

 ٌحدد مجاالت العدل اإللهً
 

 ( األخٌر الدرس قصة)  الحبكة توقعات مفهوم ٌتعرف 

 القصة فً الشخصٌة صفات ٌمٌز  

 الرقمً المعجم مستخدما الجدٌدة الكلمات معنى ٌفسر 

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

 للتغٌر المئوٌة النسبة ٌوجد 

 مذكورة متغٌرات الٌجاد المعادلة ٌح 

 المختلطة المسائل ٌحل 

 المرجح الحسابً المتوسط ٌوجد 

Reading: - Course book pages 13-17 

Writing: Course Book Page 8 (Write about 
your dream room) 

 االحد

 قراءة القصة وتحلٌل األحداث  صفً
13.  C. Book  Page 

Read and  answer Ex 1,2and 3 

 حل تمرٌن موجه على النسبة المئوٌة للتغٌر 
 119صفحة رقم 

 121ٌحل التحقق من فهمك صفحة رقم  .W. Book Page 10   All exercises  تلخٌص أحداث القصة  واجب

 االثنٌن

  لٌل الشخصٌات فً القصةحت  36حل األنشطة ص  صفً
.  C. Book Page 14 

Listen and answer activities 1&2 
  حل مهارات التفكٌر العلٌا على النسبة المئوٌة للتغٌر

 واجب
 حفظ حدٌث السبع الموبقات

 
 .W. Book Page 11     All exercises ( 58أنشطة الدرس ) 

 ٌحل التدرٌب على االختبار والمراجعة الشاملة 
 124صفحة رقم 

 الثالثاء

  اللغوٌةتصنٌف الكلمات حسب الوظٌفة   صفً
C. Book Page 15. 
Read and answer All exercises 

حل تمرٌن موجه على المعادالت الحرفٌة والتحلٌل البعدي 
 127و  126صفحة رقم 

 128ٌحل التحقق من فهمك صفحة رقم  .W. Book Page 12      All exercises ( 61نشاط صفحة )  واجب

 األربعاء

 صفً
 36حل األنشطة ص 

 
  قارئ النصحول 

C. Book Page 16. 
Read and answer about your dream room 
 Ex 1,2 and 3 

حل تمرٌن ذاتً على المعادالت الحرفٌة والتحلٌل البعدي 
 1298صفحة رقم 

 واجب
 حفظ حدٌث السبع الموبقات

 
 131رقم ٌحل تدرٌب على االختبار المعٌاري صفحة  .W. Book Page 13   All exercises  نشاط

 الخمٌس

   صفً
C. Book Page 17. 
Read and answer All exercises 

 135ٌحل التحقق من فهمك صفحة رقم 

   واجب
W. Book Page 14   All exercises. 

 136ٌحل تمرٌن ذاتً صفحة رقم  
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 ( تابع الصف والشعبة : تاسع ) هـ

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة الفٌزٌاء  األحٌاء المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــٌ

  ٌعرف الخاصٌة القطبٌة -1
  ٌقٌم خصائص الماء -2

 القٌاس والدقة

 ( سعودٌة إماراتٌة شراكة)  درس
                     بٌن األخوٌة العالقات أسس ٌستخلص •

 والسعودٌة اإلمارات
 .البلدٌن بٌن الشراكة عوامل ٌستنتج •
                                                المجال فً السعودٌة اإلماراتٌة أهداف ٌبٌن  •
  .لسٌاسًا

 السعودٌة اإلماراتٌة الشراكة بدور ٌعتز •

What is a network 

 االحد

 صفً
واكتب  17صفحة  19تفحص جٌداً الشكل 

  مالحظاتك

  والدقة القٌاس بٌن الطالب ٌمٌز
 
 

 التعاون مجاالت الطالب ٌحدد:  صفً
 .البلدٌن بٌن االقتصادي

 
 اإلماراتٌة الشراكة عن تقرٌر كتابة:  واجب

 . السعودٌة

What is a network  
What is a computer network 
Activity 1.1 p 6 

 واجب
رسم جزئٌات ماء موضحاً بها الروابط 

 هٌدروجٌنٌةال

 
  الجٌد القٌاس تقنٌات ٌبٌن

 

 االثنٌن

  صفً
 

 ودقٌقة مضبوطة البٌانات تكون متى ٌحدد

 17 صفحة 20 الى 15من تطبٌقٌة تمارٌن ٌحل 21صفحة     1حل السؤال رقم  واجب

 الثالثاء

  صفً
 

 بالقٌاسات الفنٌة المشكالت اسباب ٌراعً
 

  واجب
 51الى 46من الفصل نهاٌة تمارٌن

 27 صفحة

 األربعاء

 صفً
تصور عن الماء   الذي ٌعطً 20تمعن الشكل 

  واكتب أهم النقاط
 الٌة عمل القمر الصناعً

 17 صفحة 20 الى 15من تطبٌقٌة تمارٌن ٌحل  قارن بٌن الجزئٌات القطبٌة والغٌر قطبٌة واجب

 الخمٌس

  صفً
 

 51الى 46من الفصل نهاٌة تمارٌن
 27 صفحة

   واجب
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 24/   9/   2020      إلــى       20/    9/  2020   مــن  لألســـبـوع :  الخطة االسبوعٌة 
 

 ( الصف والشعبة : تاسع ) و

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــٌ

 ٌوضح المقصود باسم هللا الغفور واسم هللا العدل
 ٌبٌن خصائص مغفرة هللا تعالى

 اإللهًٌحدد مجاالت العدل 
 

 ( ٌتعرف مفهوم توقعات الحبكة ) قصة الدرس األخٌر 

 ٌمٌز صفات الشخصٌة فً القصة  

 ًٌفسر معنى الكلمات الجدٌدة مستخدما المعجم الرقم 

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

 ٌوجد النسبة المئوٌة للتغٌر 

 ٌح المعادلة الٌجاد متغٌرات مذكورة 

 ٌحل المسائل المختلطة 

 ٌوجد المتوسط الحسابً المرجح 

Reading: - Course book pages 13-17 

Writing: Course Book Page 8 (Write about 
your dream room) 

 االحد

 صفً
 36حل األنشطة ص 

 
 قراءة القصة وتحلٌل األحداث

 

13.  C. Book  Page 
Read and  answer Ex 1,2and 3 

 حل تمرٌن موجه على النسبة المئوٌة للتغٌر 
 119صفحة رقم 

 واجب
 حفظ حدٌث السبع الموبقات

 
 121ٌحل التحقق من فهمك صفحة رقم  .W. Book Page 10   All exercises  تلخٌص أحداث القصة

 االثنٌن

  لٌل الشخصٌات فً القصةحت  صفً
.  C. Book Page 14 

Listen and answer activities 1&2 
  حل مهارات التفكٌر العلٌا على النسبة المئوٌة للتغٌر

 .W. Book Page 11     All exercises ( 58أنشطة الدرس )   واجب
 ٌحل التدرٌب على االختبار والمراجعة الشاملة 

 124صفحة رقم 

 الثالثاء

  تصنٌف الكلمات حسب الوظٌفة اللغوٌة  صفً
C. Book Page 15. 
Read and answer All exercises 

حل تمرٌن موجه على المعادالت الحرفٌة والتحلٌل 
 127و  126البعدي صفحة رقم 

 128ٌحل التحقق من فهمك صفحة رقم  .W. Book Page 12      All exercises ( 61نشاط صفحة )  واجب

 األربعاء

 صفً
 36حل األنشطة ص 

 
  حول قارئ النص

C. Book Page 16. 
Read and answer about your dream room 
 Ex 1,2 and 3 

حل تمرٌن ذاتً على المعادالت الحرفٌة والتحلٌل 
 1298البعدي صفحة رقم 

 واجب
 حفظ حدٌث السبع الموبقات

 
 .W. Book Page 13   All exercises  نشاط

ٌحل تدرٌب على االختبار المعٌاري صفحة رقم 
131 

 الخمٌس

   صفً
C. Book Page 17. 
Read and answer All exercises 

 135ٌحل التحقق من فهمك صفحة رقم 

   واجب
W. Book Page 14   All exercises. 

 136ٌحل تمرٌن ذاتً صفحة رقم  
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 ( تابع الصف والشعبة : تاسع ) و   

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة الفٌزٌاء  األحٌاء المادة 

 التعلمنواتج 
 
 

 ومـــالــٌ

  ٌعرف الخاصٌة القطبٌة -1
  ٌقٌم خصائص الماء -2

 القٌاس والدقة

 ( سعودٌة إماراتٌة شراكة)  درس
 اإلمارات بٌن األخوٌة العالقات أسس ٌستخلص •

 والسعودٌة
 .البلدٌن بٌن الشراكة عوامل ٌستنتج •
 المجال فً السعودٌة اإلماراتٌة أهداف ٌبٌن •

 .السٌاسً
 السعودٌة اإلماراتٌة الشراكة بدور ٌعتز •

What is a network 

 االحد

 صفً
واكتب  17صفحة  19تفحص جٌداً الشكل 

  مالحظاتك

  والدقة القٌاس بٌن الطالب ٌمٌز
 
 

 
 

ٌحدد الطالب مجاالت التعاون االقتصادي صفً : 

 بٌن البلدٌن.
 

كتابة تقرٌر عن الشراكة اإلماراتٌة واجب : 

 السعودٌة .
 
 
 

What is a network  
What is a computer network 
Activity 1.1 p 6 

 واجب
رسم جزئٌات ماء موضحاً بها الروابط 

 هٌدروجٌنٌةال

 
  الجٌد القٌاس تقنٌات ٌبٌن

 

 االثنٌن

  صفً
 

 ودقٌقة مضبوطة البٌانات تكون متى ٌحدد

 17 صفحة 20 الى 15من تطبٌقٌة تمارٌن ٌحل 21صفحة     1حل السؤال رقم  واجب

 الثالثاء

  صفً
 

 بالقٌاسات الفنٌة المشكالت اسباب ٌراعً
 

  واجب
 51الى 46من الفصل نهاٌة تمارٌن

 27 صفحة

 األربعاء

 صفً
الذي ٌعطً تصور عن الماء   20تمعن الشكل 

  واكتب أهم النقاط
 الٌة عمل القمر الصناعً

 17 صفحة 20 الى 15من تطبٌقٌة تمارٌن ٌحل  والغٌر قطبٌةقارن بٌن الجزئٌات القطبٌة  واجب

 الخمٌس

  صفً
 

 51الى 46من الفصل نهاٌة تمارٌن
 27 صفحة

   واجب
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