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 لخطة االسبوعيةا
 14/3/9109إلــى     10/ 3/ 2019لألســـبـوع مــن  

   ( أ )تاسع:  الصف والشعبة

 انشياضياخ English انهغح انؼشتيح انرشتيح اإلسالييح انًادج

 َواذج انرؼهى
 
 

 ووـــانــي

 ذمشأ  انحذيس لشاءج يؼثشج . -
 ذجذ حهوالً نًشكهح االَرحاس . -

جللل ءا أٌ يحهللم انًلللرؼهى انللُض أ   -

 يٍ انُض
أٌ يؼثلللللش انًللللللرؼهى ػللللللٍ يوللللللل   -

انًؤنلل  أ  ذؼهيمللى ػهلل  ل لليح 

 اجًُاػيح أ  يوضوع آخش
أٌ يملللللليى انًللللللرؼهى يللللللذ  ذًكللللللٍ  -

 انًؤن  يٍ ذحميك غايرى

-To describe natural disasters. 
- To use passive and active 

ذثشس انطانثح ذخًيُاخ يثُيح ػه  ذثشيش 

 اسرمشائي 

 ي ادج  ذجذ انطانثح ايصهح

ذحذد انطانثح ليى انظواب نهُفي  الد اخ 

 انشتط  انفظم 

 vennذًصيم اد اخ انشتط  انفظم تاشكال 

Writing: Write a paragraph about charity in 
the UAE. 

لللشاءج حللشج ئششائيللح  يجًوػللح يللٍ انمظللض 

 انًخراسج

Reading: Do activity 1 page: 153 
 

 اخرثاس لظيش 

 االحذ
 658حم ذًشيٍ يوجى ص  C. Book. Page: 153       Ex: 1-2 دساسح   ذحهيم يمال انرؼهيى لشاءج انحذيس لشاءج سهيًح. طفي

 661حم انرًاسيٍ ص  W. Book: page: 129      Ex: 1-2 0،9سلى  087حم انًهًاخ ص  - حفع انحذيس انششي  .  اجة

 االشُيٍ

 659حم ذًشيٍ يوجى ص  C.Book. Page: 155      Ex:3 )ايرحاٌ ) اسرًاع             . 011حم فمشج أسرُرج ص طفي

 . 011حم فمشج أَظى يفاهيًي ص  اجة
ذح للليش أسلللمهح انًملللال   انرفكيلللش  -

 فيها
W. Book: page: 129      Ex: 1  660حم انرًاسيٍ ص 

 انصالشاء 
 665حم ذًشيٍ يوجى ص  C. Book. Page:  156     Ex: 4 يراتؼح  ذحهيم يمال انرؼهيى          طفي

 669حم انرًاسيٍ ص  W. Book: page: 129      Ex: 2 5 -4 -1سلى انسؤال  087حم انًهًاخ ص    اجة

 االستؼاء
 666حم ذًشيٍ يوجى ص C. Book. Page:  157     Ex:1 يحادشح ) حول أهًيح انرؼهيى في ذطوس األيى . 014حم فمشج أجية تًفشدي ص طفي

 . 015حم فمشج أششي خثشاذي ص جة ا
َح للليش   للللشاءج حلللول يوضلللوع  -

 انًحادشح
W. Book: page:  130     Ex: 3  671حم انرًاسيٍ ص 

 انخًيس

 طفي
 
 

 668حم ذًشيٍ يوجى ص  C. Book. Page:  159     Ex: 2 يغ انطانثاخيراتؼح ذحذز        

 670ص  حم انرًاسيٍ W. Book: page: 130      Ex: 4    اجة
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 ( أ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 

 

 Computer Science انرشتيح األخالليح  انذساساخ االجرًاػيح انؼهوو انًادج

 َواذج انرؼهى
 
 

 ووـــانــي

 يؼشف االَحالل انُو   

يفسش يا يحذز نالَويح ػُذ اَطالق جسيًاخ أنفا  تيرا 

  جايا يٍ أَويح انؼُاطش

يثيٍ سسانح يرح  

 أتوظثي نهؼانىانهوفي 

يررثغ أ جى انرؼا ٌ 

انصمافي االياساذي 

 انفشَسي

اٌ ذوضح انسياسح 

انخاسجيح نذ نح 

االياساخ انؼشتيح 

 انًرحذج

Use Java Script  to make web pages 
more interactive 

 االحذ
 ػًم جذ ل يماسَح تيٍ جسيًاخ أنفا  تيرا طفي

في انكراب  74حم ص 

 انًذسسي 
 19حم انُشاط ص

G
e

tt
in

g
 H

T
M

L
 e

le
m

e
n

t 
v

a
lu

e
s

 

  

 االشُيٍ

 يا ه  األضشاس انُاذجح ػٍ االَحالل االشؼاػي  طفي

   اجة

 انصالشاء 
 ػًم يطويح ػٍ جسيًاخ أنفا  تيرا  جايا طفي

   اجة

 االستؼاء
 طفي

ذفسيش انرغيشاخ انري ذحذز نالَويح ػُذ اَطالق 

 انجسيًاخ يُها

   اجة

 انخًيس
 ػًم  سلح تحصيح ػٍ يفاػم ذششَوتيم طفي

 975ص 9-0حم االسمهح سلى   اجة
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 الخطة االسبوعية
 14/ 3/  9109إلــى         10/  3/  9109لألســـبـوع مــن  

 ( ب ) تاسع:  الصف والشعبة
 

 انشياضياخ English انهغح انؼشتيح انرشتيح اإلسالييح انًادج

 ىَواذج انرؼه
 
 

 ووـــانــي

 ذمشأ  انحذيس لشاءج يؼثشج . -
 ذجذ حهوالً نًشكهح االَرحاس . -

أٌ يحهللم انًلللرؼهى انللُض أ  جللل ءا  -

 يٍ انُض
أٌ يؼثلللللش انًللللللرؼهى ػللللللٍ يوللللللل   -

انًؤنلل  أ  ذؼهيمللى ػهلل  ل لليح 

 اجًُاػيح أ  يوضوع آخش
أٌ يملللللليى انًللللللرؼهى يللللللذ  ذًكللللللٍ  -

 انًؤن  يٍ ذحميك غايرى

-To describe natural disasters. 
- To use passive and active 

ذثشس انطانثح ذخًيُاخ يثُيح ػه  ذثشيش 

 اسرمشائي 

 ذجذ انطانثح ايصهح ي ادج 

ذحذد انطانثح ليى انظواب نهُفي  الد اخ 

 انشتط  انفظم 

 vennذًصيم اد اخ انشتط  انفظم تاشكال 

Writing: Write a paragraph about charity in 
the UAE. 

ءج حللشج ئششائيللح  يجًوػللح يللٍ انمظللض لللشا

 انًخراسج

Reading: Do activity 1 page: 153 
 

 اخرثاس لظيش 

 االحذ
 658حم ذًشيٍ يوجى ص  C. Book. Page: 153       Ex: 1-2 دساسح   ذحهيم يمال انرؼهيى لشاءج انحذيس لشاءج سهيًح. طفي

 661حم انرًاسيٍ ص  W. Book: page: 129      Ex: 1-2 0،9سلى  087حم انًهًاخ ص  - حفع انحذيس انششي  .  اجة

 االشُيٍ

 659حم ذًشيٍ يوجى ص  C.Book. Page: 155      Ex:3 )ايرحاٌ ) اسرًاع             . 011حم فمشج أسرُرج ص طفي

 . 011حم فمشج أَظى يفاهيًي ص  اجة
ذح للليش أسلللمهح انًملللال   انرفكيلللش  -

 فيها
W. Book: page: 129      Ex: 1  660حم انرًاسيٍ ص 

 انصالشاء 
 665حم ذًشيٍ يوجى ص  C. Book. Page:  156     Ex: 4 يراتؼح  ذحهيم يمال انرؼهيى          طفي

 669حم انرًاسيٍ ص  W. Book: page: 129      Ex: 2 5 -4 -1سلى انسؤال  087حم انًهًاخ ص    اجة

 االستؼاء
 666حم ذًشيٍ يوجى ص C. Book. Page:  157     Ex:1 يحادشح ) حول أهًيح انرؼهيى في ذطوس األيى . 014حم فمشج أجية تًفشدي ص طفي

 . 015حم فمشج أششي خثشاذي ص  اجة
َح للليش   للللشاءج حلللول يوضلللوع  -

 انًحادشح
W. Book: page:  130     Ex: 3  671حم انرًاسيٍ ص 

 انخًيس

 طفي
 
 

 668حم ذًشيٍ يوجى ص  C. Book. Page:  159     Ex: 2 يراتؼح ذحذز يغ انطانثاخ       

 670حم انرًاسيٍ ص  W. Book: page: 130      Ex: 4    اجة
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 ( )ب تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science انرشتيح األخالليح  انذساساخ االجرًاػيح احياء في ياء انًادج

 َواذج انرؼهى
 
 

 ووـــانــي

ؼاو   انشتط تيٍ انجزب ان -0

 انصانس نكثهش . 
يؼشف كي  ذى لياس شاتد  -9

 انجزب انؼاو .
يؼشف كي  يًكٍ  ط   -1

 انحشكح انًذاسيح 

 يؼشف انسيال انؼظثي -0

 يفسش أنيح اَرمال جهذ انفؼم -9

 

يثيٍ سسانح يرح  

انهوفي أتوظثي 

 نهؼانى

يررثغ أ جى انرؼا ٌ 

انصمافي االياساذي 

 انفشَسي

اٌ ذوضح انسياسح 

انخاسجيح نذ نح 

ياساخ انؼشتيح اال

 انًرحذج

Use Java Script  to make web 
pages more interactive 

 االحذ
 سسى انُهاياخ انؼظثيح نهخاليا  ستثط لاَوٌ كثم تماَوٌ انجزب انؼاو  طفي

في انكراب  74حم ص 

 انًذسسي 
 19حم انُشاط ص
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 لح تحصيح ػٍ انُوالم انؼظثيح ػًم  س 081انًسأنح انرحفي يح ص   اجة

 االشُيٍ

 ػًم يطويح ػٍ جهذ انفؼم  . انؼاو انجزب شاتد لياس ذى كي  يؼشف طفي

  اجة
  00س  085ص 

 يماسٌ تيٍ انًحا س انؼظثيح

 انصالشاء
 طفي

 انًذاسيح انحشكح  ط  يًكٍ كي  يؼشف
 

  اجة
 انثحس ػٍ آنيح اطالق األلًاس انظُاػيح 

 060ص  9   0انسؤال  حم 

 االستؼاء

  انرؼشف ػه  انمواَيٍ  + حم انرًاسيٍ  طفي

 06س  088ص   اجة
 

 انخًيس
انرؼشف ػه  انشك انرشاتكي    انًواد   طفي

 انًوجودج تى

 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 الخطة االسبوعية

 14/ 3/  9109إلــى         10/  3/  9109لألســـبـوع مــن  
 ( ج )سعتا:  الصف والشعبة

 

 انشياضياخ English انهغح انؼشتيح انرشتيح اإلسالييح انًادج

 َواذج انرؼهى
 
 

 ووـــانــي

 ذمشأ  انحذيس لشاءج يؼثشج . -
 ذجذ حهوالً نًشكهح االَرحاس . -

أٌ يحهللم انًلللرؼهى انللُض أ  جللل ءا  -

 يٍ انُض
أٌ يؼثلللللش انًللللللرؼهى ػللللللٍ يوللللللل   -

انًؤنلل  أ  ذؼهيمللى ػهلل  ل لليح 

 شاجًُاػيح أ  يوضوع آخ
أٌ يملللللليى انًللللللرؼهى يللللللذ  ذًكللللللٍ  -

 انًؤن  يٍ ذحميك غايرى

-To describe natural disasters. 
- To use passive and active 

ذثشس انطانثح ذخًيُاخ يثُيح ػه  ذثشيش 

 اسرمشائي 

 ذجذ انطانثح ايصهح ي ادج 

ذحذد انطانثح ليى انظواب نهُفي  الد اخ 

 انشتط  انفظم 

 vennم تاشكال ذًصيم اد اخ انشتط  انفظ

Writing: Write a paragraph about charity in 
the UAE. 

لللشاءج حللشج ئششائيللح  يجًوػللح يللٍ انمظللض 

 انًخراسج

Reading: Do activity 1 page: 153 
 

 اخرثاس لظيش 

 االحذ
 658حم ذًشيٍ يوجى ص  C. Book. Page: 153       Ex: 1-2 دساسح   ذحهيم يمال انرؼهيى لشاءج انحذيس لشاءج سهيًح. طفي

 661حم انرًاسيٍ ص  W. Book: page: 129      Ex: 1-2 0،9سلى  087حم انًهًاخ ص  - حفع انحذيس انششي  .  اجة

 االشُيٍ

 659حم ذًشيٍ يوجى ص  C.Book. Page: 155      Ex:3 )ايرحاٌ ) اسرًاع             . 011حم فمشج أسرُرج ص طفي

 . 011أَظى يفاهيًي صحم فمشج   اجة
ذح للليش أسلللمهح انًملللال   انرفكيلللش  -

 فيها
W. Book: page: 129      Ex: 1  660حم انرًاسيٍ ص 

 انصالشاء 
 665حم ذًشيٍ يوجى ص  C. Book. Page:  156     Ex: 4 يراتؼح  ذحهيم يمال انرؼهيى          طفي

 669حم انرًاسيٍ ص  W. Book: page: 129      Ex: 2 5 -4 -1سلى انسؤال  087حم انًهًاخ ص    اجة

 االستؼاء
 666حم ذًشيٍ يوجى ص C. Book. Page:  157     Ex:1 يحادشح ) حول أهًيح انرؼهيى في ذطوس األيى . 014حم فمشج أجية تًفشدي ص طفي

 . 015حم فمشج أششي خثشاذي ص  اجة
َح للليش   للللشاءج حلللول يوضلللوع  -

 انًحادشح
W. Book: page:  130     Ex: 3  671حم انرًاسيٍ ص 

 انخًيس

 طفي
 
 

 668حم ذًشيٍ يوجى ص  C. Book. Page:  159     Ex: 2 يراتؼح ذحذز يغ انطانثاخ       

 670حم انرًاسيٍ ص  W. Book: page: 130      Ex: 4    اجة
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 ( ج) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science شتيح األخالليحانر  انذساساخ االجرًاػيح احياء في ياء انًادج

 َواذج انرؼهى
 
 

 ووـــانــي

انشتط تيٍ انجزب انؼاو    -4

 انصانس نكثهش . 
يؼشف كي  ذى لياس شاتد  -5

 انجزب انؼاو .
يؼشف كي  يًكٍ  ط   -6

 انحشكح انًذاسيح 

 يؼشف انسيال انؼظثي -1

 يفسش أنيح اَرمال جهذ انفؼم -4

 

يثيٍ سسانح يرح  

انهوفي أتوظثي 

 نهؼانى

رثغ أ جى انرؼا ٌ ير

انصمافي االياساذي 

 انفشَسي

اٌ ذوضح انسياسح 

انخاسجيح نذ نح 

االياساخ انؼشتيح 

 انًرحذج

Use Java Script  to make web 
pages more interactive 

 االحذ
 سسى انُهاياخ انؼظثيح نهخاليا  ستثط لاَوٌ كثم تماَوٌ انجزب انؼاو  طفي

في انكراب  74حم ص 

 انًذسسي 
 19انُشاط ص حم
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 ػًم  سلح تحصيح ػٍ انُوالم انؼظثيح  081انًسأنح انرحفي يح ص   اجة

 االشُيٍ

 ػًم يطويح ػٍ جهذ انفؼم  . انؼاو انجزب شاتد لياس ذى كي  يؼشف طفي

  اجة
  00س  085ص 

 يماسٌ تيٍ انًحا س انؼظثيح

 انصالشاء
 طفي

 انًذاسيح انحشكح  ط  يًكٍ كي  يؼشف
 

  اجة
 انثحس ػٍ آنيح اطالق األلًاس انظُاػيح 

 060ص  9   0حم انسؤال  

 االستؼاء

  انرؼشف ػه  انمواَيٍ  + حم انرًاسيٍ  طفي

 06س  088ص   اجة
 

 انخًيس
انرؼشف ػه  انشك انرشاتكي    انًواد   طفي

 انًوجودج تى
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 الخطة االسبوعية
  14/ 03/  9108إلــى        10/  03/  9108لألســـبـوع مــن  

 ( ) د تاسع:  الصف والشعبة

 انشياضياخ English انهغح انؼشتيح انرشتيح اإلسالييح انًادج

 َواذج انرؼهى
 

 

 ووـــانــي

 ذكًهح سوسج انوالؼح

 88دسس ذثشيش  ذحزيش ص

 ي يسرُرج انهذاياخ في انحذيس انشش

 يسرُرج آشاس سرش األػًال انًُهي ػُها

  يحذد انًرؼهى انفكشج انشئيسيح نهُض 

 يميى كافح األسانية  دلرها 

To Identify different types of natural 
disasters         

 ذحهيم انؼثاساخ تظيغح ئرا كاٌ فإٌ

 يكرة انؼثاساخ انششطيح 

 يسركش  لاَوٌ انفظم 

 5اخرثاس لظيش سلى 
Reading :Prepare and read (On Point)  
Pages: ( 118-121) 

 كراتح اسرجاتح شخظيح: انحظح اإلششائيح
Writing : Search for information to write a 
paragraph about flooding 

 : انًصهصاخ انًرطاتمح انحظح اإلششائيح

 االحذ

 طفي
 ج طحيححشيمشأ انحذيس انششي  لشاءج يؼث

 
 ح ذطوس  سائم انًواطالخ في اإلياساخيُالش

Unit 7     L: 7  Page : 47 
 570حم ذًاسيٍ يوجى ص

 في اإلياساخ كراتح َثزج ػٍ  سائم انًواطالخ 91ص َشذة  يح ش  يحم َشاط َرؼا ٌ  اجة
Unit 7      L: 7    Page : 48    EX: 3 

 575ص 7 5حم ذًاسيٍ 

 االشُيٍ

 حلشاءج انُض لشاءج طاير  طفي
Unit 7         L: 8       Page : 49 

 578+يهاساخ انرفكيش انؼهيا ص574حم ذًاسيٍ يوجى 

 096َشاط  ص :    اجة
Unit 7        L: 8     Page : 50  

 575ص 91 09 08حم ذًاسيٍ 

 انصالشاء

 097َشاط  ص :  91يح ش  يحم َشاط َرؼا ٌ  َشذة ص طفي
Unit 7         L: 9     Page : 51 

 580حم ذًاسيٍ يوجى ص

 098َشاط  ص :  90حم َشاط أذولغ   اجة
Prepare On Point pages: 118 -121 

 585ص 5 4 1حم ذًاسيٍ 

 األستؼاء

 يُالشح االسرجاتح انشخظيح  99يحم َشاط اطُ  ص طفي
On Point pages: 118 -121 

 584حم ذًاسيٍ يوجى ص 

 سرجاتح شخظيحيكرة ا 94حم َشاط اَظى يفاهيًي ص  اجة

Search for information to write about 

natural flooding        590حم ذًاسيٍ ص 

 انخًيس

 يُالشح كراتاخ انطالب 99يحم َشاط اطُ  ص طفي
Write an essay about flooding       

 599حم ذًاسيٍ ص

 ــــــــــــــــــــــــــــ 94حم َشاط اَظى يفاهيًي ص  اجة
Complete writing the essay   

 591حم ذًاسيٍ ص
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 ( د ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science انرشتيح األخالليح  انذساساخ االجرًاػيح انؼهوو انًادج

 َواذج انرؼهى
 

 

 ووـــانــي

 يؼشف االَحالل انُو ي -0
 يفسش يا يحذز نآلَويح ػُذ اَطالق حسيًاخ أن   تيرا  -9

 68ُوس صدسس لثح ان

يسرُرج أ جى انرؼا ٌ انصمافي تيٍ اإلياساخ 

  فشَسا

يررثغ يشاحم انرواطم انح اسي تيٍ األيى 

  انشؼوب

 يثيٍ سسانح يرح  انهوفش تأتوظثي نهؼانى

يوضح انرغيشاخ انًهًح في انُظاو انسياسح 

 يُز ذأسيس اإلذحاد
APP Functionality 

 االحذ

 ا  تيراػًم جذ ل يماسَح تيٍ جسيًاخ أنف طفي

 78أسمهح انرطثيماخ ص
 يٍ انكراب انًذسسي50طفي : حم ص : 

 يٍ انكراب انًذسسي  59 اجة  حم ص : 

- Javascript 
- Variable  
- Data types 
- Activity 33 & 34 p 70&71 

 

 يا هي األضشاس انُاذجح ػٍ االَحالل اإلشؼاػي  اجة

 االشُيٍ

  طفي

   اجة

 انصالشاء

 يح ػٍ جسيًاخ أنفا  تيرا  جاياػًم يطو طفي

 ذفسيش انرغيشاخ انري ذحذز َريجح اَطالق انجسيًاخ يٍ األَويح  اجة

 األستؼاء

  طفي

 ػًم  سلح تحصيح ػٍ يفاػم ذششَوتيم  اجة

 انخًيس

  طفي

 975ص   9   0حم األسمهح سلى   اجة
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 الخطة االسبوعية
  14/ 03/  9108إلــى        10/  03/  9108لألســـبـوع مــن  

 ( هـ ) تاسع:  الصف والشعبة

 انشياضياخ English انهغح انؼشتيح انرشتيح اإلسالييح انًادج

 َواذج انرؼهى
 

 

 ووـــانــي

 ذكًهح سوسج انوالؼح

 88دسس ذثشيش  ذحزيش ص

 يسرُرج انهذاياخ في انحذيس انششي 

 هايسرُرج آشاس سرش األػًال انًُهي ػُ

 

  يحذد انًرؼهى انفكشج انشئيسيح

 نهُض 

 يميى كافح األسانية  دلرها 

To Identify different types of natural 
disasters    

  7اخرثاس لظيش 

 يميس انمطغ انًسرميًح 

 ٍيوجذ انًسافح تيٍ َمطري 

 يكرة تشاهيٍ ذر ًٍ جًغ لطغ يسرميًح 

Reading :Prepare (On Point)  
Pages: ( 121-124) 

 كراتح اسرجاتح شخظيح: انحظح اإلششائيح
Writing :Search for information to write 
about natural disasters  

 Search about: انحظح اإلششائيح
Segment bisector   

 االحذ

 طفي
 ج طحيححشيمشأ انحذيس انششي  لشاءج يؼث

 
 يُالشح ذطوس  سائم انًواطالخ في اإلياساخ

Unit 9     L: 8  Page : 153 حم ذًشيٍ يوجى  انرحمك يٍ فهًك 

 608ان   604طفحح سلى  

 في اإلياساخ كراتح َثزج ػٍ  سائم انًواطالخ 91يح ش  يحم َشاط َرؼا ٌ  َشذة ص  اجة
Unit 9      L: 9    Page : 154 

 609يحم ذًاسيٍ راذيح طفحح سلى 

 االشُيٍ

 لشاءج انُض لشاءج طايرح  طفي
Unit 9         L: 10       Page : 155 

 691حم يسائم يهاساخ انرفكيش انؼهيا طفحح سلى 

 096َشاط  ص :    اجة
Unit 9        L: 11     Page : 156  

 690يحم ذذسية ػه  اإلخرثاس طفحح سلى 

 انصالشاء

 097َشاط  ص :  91يح ش  يحم َشاط َرؼا ٌ  َشذة ص طفي
Unit 9         L: 12  Page : 157 حم ذًشيٍ يوجى  انرحمك يٍ فهًك 

 611ان   695طفحح سلى  

 098َشاط  ص :  90حم َشاط أذولغ   اجة
Prepare On Point pages: 121-124) 

 619يحم ذًاسيٍ راذيح طفحح سلى 

 األستؼاء

 يُالشح االسرجاتح انشخظيح  99يحم َشاط اطُ  ص طفي
On Point pages: 121-124 

 614اساخ انرفكيش انؼهيا طفحح سلى حم يسائم يه

 يكرة اسرجاتح شخظيح 94حم َشاط اَظى يفاهيًي ص  اجة

Search for information to write about 
natural disasters  615يحم ذذسية ػه  اإلخرثاس طفحح سلى 

 انخًيس

 يُالشح كراتاخ انطالب 99يحم َشاط اطُ  ص طفي
Write an essay about natural disasters 

 640حم ذًاسيٍ طفحح سلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 94حم َشاط اَظى يفاهيًي ص  اجة
Complete writing the essay   

 649يحم ذًاسيٍ راذيح طفحح سلى 
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 ( هـ ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science انرشتيح األخالليح  انذساساخ االجرًاػيح انفي ياء أحياء انًادج

 َواذج انرؼهى
 

 

 ووـــانــي

 يؼشف انسيال انؼظثي -5
 يفسش أنيح اَرمال جهذ انفؼم -6

 يرؼشف ػه  انجارتيح  لواَييٍ كثهش 

 68دسس لثح انُوس ص

يسرُرج أ جى انرؼا ٌ انصمافي تيٍ 

 اإلياساخ  فشَسا

يررثغ يشاحم انرواطم انح اسي تيٍ 

 األيى  انشؼوب

أتوظثي يثيٍ سسانح يرح  انهوفش ت

 نهؼانى

يوضح انرغيشاخ انًهًح في 

انُظاو انسياسح يُز ذأسيس 

 اإلذحاد

APP Functionality 

 االحذ

 لاَوٌ كثهش اال ل سسى انُهاياخ انؼظثيح نهخاليا  طفي

 78أسمهح انرطثيماخ ص

يٍ انكراب  50طفي : حم ص : 

 انًذسسي

يٍ انكراب  59 اجة  حم ص : 

 انًذسسي

- Javascript 
- Variable  
- Data types 
- Activity 33 & 34 p 

70&71 

 

 080طفحح  9-0ذًشيٍ  ػًم  سلح تحصيح ػٍ انُوالم انؼظثيح   اجة

 االشُيٍ

 لاَوٌ كثهش انصاَي ػًم يطويح ػٍ جهذ انفؼم  طفي

 080طفحح  6-5ذًشيٍ  يماسٌ تيٍ انًحا س انؼظثيح  اجة

 انصالشاء

 لاَوٌ كثهش انصانس  طفي

 F   rسسى تياَي نهؼاللح تيٍ  060ص  9   0حم انسؤال    اجة

 األستؼاء

 انسشػح انًذاسيح  طفي

 185طفحح  10- 9ذًشيٍ    اجة

 انخًيس

 196يٍ طفحح اسذً انرؼشف ػه  انشك انرشاتكي    انًواد انًوجودج تى طفي

 096 طفحح ذًاسيٍ 060ص   4  1حم انسؤال     اجة
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 خطة االسبوعيةال
  14/ 03/  9108إلــى        10/  03/  9108لألســـبـوع مــن  

 ( ) و تاسع:  الصف والشعبة

 انشياضياخ English انهغح انؼشتيح انرشتيح اإلسالييح انًادج

 َواذج انرؼهى
 

 

 ووـــانــي

 ذكًهح سوسج انوالؼح

 88دسس ذثشيش  ذحزيش ص

 يسرُرج انهذاياخ في انحذيس انششي 

 يسرُرج آشاس سرش األػًال انًُهي ػُها

 

  يحذد انًرؼهى انفكشج انشئيسيح

 نهُض 

 يميى كافح األسانية  دلرها 

To Identify different types of natural 
disasters    

  7اخرثاس لظيش 

 يميس انمطغ انًسرميًح 

 ٍيوجذ انًسافح تيٍ َمطري 

 جًغ لطغ يسرميًحيكرة تشاهيٍ ذر ًٍ  

Reading :Prepare (On Point)  
Pages: ( 121-124) 

 كراتح اسرجاتح شخظيح: انحظح اإلششائيح
Writing :Search for information to write 
about natural disasters  

 Search about: انحظح اإلششائيح
Segment bisector   

 االحذ

 طفي
 ج طحيححشلشاءج يؼث يمشأ انحذيس انششي 

 
 يُالشح ذطوس  سائم انًواطالخ في اإلياساخ

Unit 9     L: 8  Page : 153 حم ذًشيٍ يوجى  انرحمك يٍ فهًك 

 608ان   604طفحح سلى  

 في اإلياساخ كراتح َثزج ػٍ  سائم انًواطالخ 91يح ش  يحم َشاط َرؼا ٌ  َشذة ص  اجة
Unit 9      L: 9    Page : 154 

 609ذًاسيٍ راذيح طفحح سلى يحم 

 االشُيٍ

 لشاءج انُض لشاءج طايرح  طفي
Unit 9         L: 10       Page : 155 

 691حم يسائم يهاساخ انرفكيش انؼهيا طفحح سلى 

 096َشاط  ص :    اجة
Unit 9        L: 11     Page : 156  

 690يحم ذذسية ػه  اإلخرثاس طفحح سلى 

 انصالشاء

 097َشاط  ص :  91ش  يحم َشاط َرؼا ٌ  َشذة صيح  طفي
Unit 9         L: 12  Page : 157 حم ذًشيٍ يوجى  انرحمك يٍ فهًك 

 611ان   695طفحح سلى  

 098َشاط  ص :  90حم َشاط أذولغ   اجة
Prepare On Point pages: 121-124) 

 619يحم ذًاسيٍ راذيح طفحح سلى 

 األستؼاء

 يُالشح االسرجاتح انشخظيح  99ص يحم َشاط اطُ  طفي
On Point pages: 121-124 

 614حم يسائم يهاساخ انرفكيش انؼهيا طفحح سلى 

 يكرة اسرجاتح شخظيح 94حم َشاط اَظى يفاهيًي ص  اجة

Search for information to write about 
natural disasters  615يحم ذذسية ػه  اإلخرثاس طفحح سلى 

 انخًيس

 يُالشح كراتاخ انطالب 99م َشاط اطُ  صيح طفي
Write an essay about natural disasters 

 640حم ذًاسيٍ طفحح سلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 94حم َشاط اَظى يفاهيًي ص  اجة
Complete writing the essay   

 649يحم ذًاسيٍ راذيح طفحح سلى 
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 ( و ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science انرشتيح األخالليح  انذساساخ االجرًاػيح انفي ياء أحياء انًادج

 َواذج انرؼهى
 

 

 ووـــانــي

 يؼشف انسيال انؼظثي -7
 يفسش أنيح اَرمال جهذ انفؼم -8

 يرؼشف ػه  انجارتيح  لواَييٍ كثهش

 68دسس لثح انُوس ص

يسرُرج أ جى انرؼا ٌ انصمافي تيٍ 

 اإلياساخ  فشَسا

يشاحم انرواطم انح اسي تيٍ يررثغ 

 األيى  انشؼوب

يثيٍ سسانح يرح  انهوفش تأتوظثي 

 نهؼانى

يوضح انرغيشاخ انًهًح في 

انُظاو انسياسح يُز ذأسيس 

 اإلذحاد

APP Functionality 

 االحذ

 لاَوٌ كثهش اال ل سسى انُهاياخ انؼظثيح نهخاليا  طفي

 78أسمهح انرطثيماخ ص

 يٍ انكراب 50طفي : حم ص : 

 انًذسسي

يٍ انكراب  59 اجة  حم ص : 

 انًذسسي

- Javascript 
- Variable  
- Data types 
- Activity 33 & 34 p 

70&71 

 

 080طفحح  9-0ذًشيٍ  ػًم  سلح تحصيح ػٍ انُوالم انؼظثيح   اجة

 االشُيٍ

 لاَوٌ كثهش انصاَي ػًم يطويح ػٍ جهذ انفؼم  طفي

 080طفحح  6-5ذًشيٍ  يماسٌ تيٍ انًحا س انؼظثيح  اجة

 انصالشاء

 لاَوٌ كثهش انصانس  طفي

 F   rسسى تياَي نهؼاللح تيٍ  060ص  9   0حم انسؤال    اجة

 األستؼاء

 انسشػح انًذاسيح  طفي

 185طفحح  10- 9ذًشيٍ    اجة

 انخًيس

 196يٍ طفحح اسذً انرؼشف ػه  انشك انرشاتكي    انًواد انًوجودج تى طفي

 096 طفحح ذًاسيٍ 060ص   4  1حم انسؤال     اجة
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 الخطة االسبوعية
  14/ 03/  9108إلــى        10/  03/  9108لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز تاسع:  الصف والشعبة

 انشياضياخ English انهغح انؼشتيح انرشتيح اإلسالييح انًادج

 َواذج انرؼهى
 

 

 ووـــانــي

 سج انوالؼحذكًهح سو

 88دسس ذثشيش  ذحزيش ص

 يسرُرج انهذاياخ في انحذيس انششي 

 يسرُرج آشاس سرش األػًال انًُهي ػُها

 

  يحذد انًرؼهى انفكشج انشئيسيح

 نهُض 

 يميى كافح األسانية  دلرها 

To Identify different types of natural 
disasters    

  7اخرثاس لظيش 

 يميس انمطغ انًسرميًح 

 نًسافح تيٍ َمطريٍيوجذ ا 

 يكرة تشاهيٍ ذر ًٍ جًغ لطغ يسرميًح 

Reading :Prepare (On Point)  
Pages: ( 121-124) 

 كراتح اسرجاتح شخظيح: انحظح اإلششائيح
Writing :Search for information to write 
about natural disasters  

 Search about: انحظح اإلششائيح
Segment bisector   

 االحذ

 طفي
 ج طحيححشيمشأ انحذيس انششي  لشاءج يؼث

 
 يُالشح ذطوس  سائم انًواطالخ في اإلياساخ

Unit 9     L: 8  Page : 153 حم ذًشيٍ يوجى  انرحمك يٍ فهًك 

 608ان   604طفحح سلى  

 في اإلياساخ كراتح َثزج ػٍ  سائم انًواطالخ 91يح ش  يحم َشاط َرؼا ٌ  َشذة ص  اجة
Unit 9      L: 9    Page : 154 

 609يحم ذًاسيٍ راذيح طفحح سلى 

 االشُيٍ

 لشاءج انُض لشاءج طايرح  طفي
Unit 9         L: 10       Page : 155 

 691حم يسائم يهاساخ انرفكيش انؼهيا طفحح سلى 

 096َشاط  ص :    اجة
Unit 9        L: 11     Page : 156  

 690س طفحح سلى يحم ذذسية ػه  اإلخرثا

 انصالشاء

 097َشاط  ص :  91يح ش  يحم َشاط َرؼا ٌ  َشذة ص طفي
Unit 9         L: 12  Page : 157 حم ذًشيٍ يوجى  انرحمك يٍ فهًك 

 611ان   695طفحح سلى  

 098َشاط  ص :  90حم َشاط أذولغ   اجة
Prepare On Point pages: 121-124) 

 619 يحم ذًاسيٍ راذيح طفحح سلى

 األستؼاء

 يُالشح االسرجاتح انشخظيح  99يحم َشاط اطُ  ص طفي
On Point pages: 121-124 

 614حم يسائم يهاساخ انرفكيش انؼهيا طفحح سلى 

 يكرة اسرجاتح شخظيح 94حم َشاط اَظى يفاهيًي ص  اجة

Search for information to write about 
natural disasters 615رثاس طفحح سلى يحم ذذسية ػه  اإلخ 

 انخًيس

 يُالشح كراتاخ انطالب 99يحم َشاط اطُ  ص طفي
Write an essay about natural disasters 

 640حم ذًاسيٍ طفحح سلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 94حم َشاط اَظى يفاهيًي ص  اجة
Complete writing the essay   

 649يحم ذًاسيٍ راذيح طفحح سلى 
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 ( ز ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 

 Computer Science انرشتيح األخالليح  انذساساخ االجرًاػيح انفي ياء أحياء انًادج

 َواذج انرؼهى
 

 

 ووـــانــي

 يؼشف انسيال انؼظثي -0
 يفسش أنيح اَرمال جهذ انفؼم - 9

 يرؼشف ػه  انجارتيح  لواَييٍ كثهش

 68دسس لثح انُوس ص

انصمافي تيٍ  يسرُرج أ جى انرؼا ٌ

 اإلياساخ  فشَسا

يررثغ يشاحم انرواطم انح اسي تيٍ 

 األيى  انشؼوب

يثيٍ سسانح يرح  انهوفش تأتوظثي 

 نهؼانى

يوضح انرغيشاخ انًهًح في 

انُظاو انسياسح يُز ذأسيس 

 اإلذحاد

APP Functionality 

 االحذ

 لاَوٌ كثهش اال ل سسى انُهاياخ انؼظثيح نهخاليا  طفي

 78ثيماخ صأسمهح انرط

يٍ انكراب  50طفي : حم ص : 

 انًذسسي

يٍ انكراب  59 اجة  حم ص : 

 انًذسسي

- Javascript 
- Variable  
- Data types 
- Activity 33 & 34 p 

70&71 

 

 080طفحح  9-0ذًشيٍ  ػًم  سلح تحصيح ػٍ انُوالم انؼظثيح   اجة

 االشُيٍ

 لاَوٌ كثهش انصاَي ػًم يطويح ػٍ جهذ انفؼم  طفي

 080طفحح  6-5ذًشيٍ  يماسٌ تيٍ انًحا س انؼظثيح  اجة

 انصالشاء

 لاَوٌ كثهش انصانس  طفي

 F   rسسى تياَي نهؼاللح تيٍ  060ص  9   0حم انسؤال    اجة

 األستؼاء

 انسشػح انًذاسيح  طفي

 185طفحح  10- 9ذًشيٍ    اجة

 انخًيس

 196يٍ طفحح اسذً  انًواد انًوجودج تى   انرؼشف ػه  انشك انرشاتكي طفي

 096 طفحح ذًاسيٍ 060ص   4  1حم انسؤال     اجة

 
  

 

 


