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 لخطة االسبوعيةا
 28/3/9102إلــى    24/ 3/ 2019لألســـبـوع مــن  

   ( أ )تاسع:  الصف والشعبة

 الشيبػيبد English اللغخ الؼشثيخ التشثيخ اإلعالهيخ الوبدح

 ًواتذ التؼلن
 
 

 ومـــالــي

 هشارؼخ ػبهخ . -

أى تتؼرررشل الببلجرررخ ػلررر  ا  ؼرررب   -

التررت تٌظررت هيؼرروليي أطررل وب 

 جش الوجتذأ و الخ
أى تويض ثيٌ رب و ثريي ا  ؼرب  الترت  -

تٌظررت هيؼرروليي لرريظ أطررل وب 

 الوجتذأ و الخجش

-To express obligation. (must/mustn’t) 
-To discuss charity organizations. 
 

 شل الببلجخ ػل  الوٌبقتؼ 

تكتت الببلجخ رذو  الظواة للؼجبساد 

 الششؽيخ 

 عتٌبرت تحذد الببلجه التجشيش االعتقشائت واال
Reading: On Point book. Prepare page 187.  
Writing: Researches and write about charity 
organizations in the UAE.  

 ػول رذاو  الظواة للوٌبق   قشاءح إحشائيخ ) قظض هختبسح (

 االحذ
 هشارؼخ  دسط ال لالًتحبس . طيت

طرل وب هشارؼخ ا  ؼب  التت تٌظرت هيؼروليي أ

 الوجٌذأ و الخجش 
C. book: page:  159  Ex: 1-2  هشارؼه دسط الوٌبق 

 حل تذسيجبد هتٌوػه ػل  دسط الوٌبق  W. book: page: 133   Ex:  1 حل التذسيجبد -  وارت

 االحٌيي

 هشارؼخ دسط الوٌ ذ الٌجوي  ت تشثيخ ا ريب . طيت
هشارؼررخ ا  ؼررب  التررت تٌظررت هيؼرروليي لرريظ 

 وجتذأ و الخجش أطل وب ال
On Point book: page: 187  هشارؼه دسط الؼجبسح الششؽيخ 

 On Point book: page: 189 حل التذسيجبد -  وارت
حل تذسيجبد هتٌوػه ػل  دسط الؼجبسح 

 الششؽيه

 الخالحبء 
 خهشارؼه دسط الؼجبساد الششؽيخ الوشتجب C. book: page: 160   Ex: 1-2 هشارؼخ دسط التوكيذ   طيت

 حل توبسيي ػل  الؼجبساد الششؽيخ الوشتجبخ W. book: page: 133    Ex: 2 حل وسقخ الوارت  وارت

 االسثؼبء
 C. book: page: 160   Ex: 3-4 هشارؼخ التشجيه الجليغ  هشارؼخ دسط تجشيش وتحزيش. طيت

هشارؼه دسط التجشيش االعتقشائت 

 واالعتٌتبرت

  وارت
ف  ي ررب كتبثررخ  قررشح اثذاػيررخ تو رر -

 التشجيه الجليغ
W. book: page: 135    Ex: 1-2 حل توبسيي ػل  التجشيش االعتٌتبرت 

 الخويظ

 حل توبسيي ػل  الوحذح االخيشح كبهلخ  Final Listening هشارؼخ االعتؼبسح   طيت

 حل توبسيي ػل  الوحذح االخيشح كبهلخ   كتبثخ  قشح اثذاػيخ تو ف  ي ب االعتؼبسح  وارت
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 ( أ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 

 

 Computer Science التشثيخ ا خالقيخ  الذساعبد االرتوبػيخ الؼلوم الوبدح

 ًواتذ التؼلن
 
 

 ومـــالــي

 ػول خشيبخ رهٌيخ ػي الٌشبؽ االشؼبػت

توػح أحش الجيئخ  ت  *

 تكويي الوشأح اإلهبساتيخ 

تٌبقش الؼالقخ ثيي الٌظبم 

دولخ االتحبدي لحكوهخ 

 الهبساد الؼشثيخ الوتحذح ا
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 االحذ
 حل أعئلخ هشارؼخ القغن طيت

 ت الكتبة  29حل ص 

 الوذسعت 

هب ال ذل هي الوزلظ 

 التٌييزي  ت دولخ االهبساد 

  

 االحٌيي

 ػول هبويخ ػي ػوش الٌظف طيت

  وارت

 الخالحبء 
 980ص9-0حل الغؤا  سقن  طيت

  توار

 االسثؼبء
 طيت

ػول وسقخ ثحخيخ ػي أهويخ الؼٌبطش الوشؼخ  ت 

 حغبة ػوش الظخوس

  وارت

 الخويظ
 ػول رذو  هقبسًخ ثيي أشؼخ أليب وثيتب وربهب طيت

  وارت
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 لخطة االسبوعيةا
 28/3/9102إلــى    24/ 3/ 2019لألســـبـوع مــن  

   ( ب تاسع):  الصف والشعبة

 الشيبػيبد English اللغخ الؼشثيخ التشثيخ اإلعالهيخ لوبدحا

 ًواتذ التؼلن
 
 

 ومـــالــي

 تجيي هي وم التشثيخ وأحشهب  ت اإلعالم . -
 تغتٌتذ ثؼغ ا عبليت الٌجويخ التشثويخ  -

أى تتؼرررشل الببلجرررخ ػلررر  ا  ؼرررب   -

التررت تٌظررت هيؼرروليي أطررل وب 

 الوجتذأ و الخجش 
ب  الترت أى تويض ثيٌ رب و ثريي ا  ؼر -

تٌظررت هيؼرروليي لرريظ أطررل وب 

 الوجتذأ و الخجش

-To express obligation. (must/mustn’t) 
-To discuss charity organizations. 
 

 تتشػشل الببلجخ ػل  الوٌبق 

تكتت الببلجخ رذو  الظواة للؼجبساد 

 الششؽيخ 

 تحذد الببلجه التجشيش االعتقشائت واالعتٌبرت 
Reading: On Point book. Prepare page 187.  
Writing: Do researches and write about 
charity organizations in the UAE.  

 ػول رذاو  الظواة للوٌبق   قشاءح إحشائيخ ) قظض هختبسح (

 االحذ
 011حل  قشح أقبسى ص طيت

هشارؼخ ا  ؼب  التت تٌظرت هيؼروليي أطرل وب 

 الوجٌذأ و الخجش 
C. book: page:  159  Ex: 1-2  هشارؼه دسط الوٌبق 

 حل تذسيجبد هتٌوػه ػل  دسط الوٌبق  W. book: page: 133   Ex:  1 حل التذسيجبد - 018كتبثخ  قشح ألخض ص وارت

 االحٌيي

 012حل  قشح أػجش ص طيت
هشارؼررخ ا  ؼررب  التررت تٌظررت هيؼرروليي لرريظ 

 أطل وب الوجتذأ و الخجش 
On Point book: page: 187  هشارؼه دسط الؼجبسح الششؽيخ 

 On Point book: page: 189 حل التذسيجبد - 009حل  قشح أريت ثويشدي ص وارت
حل تذسيجبد هتٌوػه ػل  دسط الؼجبسح 

 الششؽيه

 الخالحبء 
 هشارؼه دسط الؼجبساد الششؽيخ الوشتجبخ C. book: page: 160   Ex: 1-2 هشارؼخ دسط التوكيذ   طيت

 حل توبسيي ػل  الؼجبساد الششؽيخ الوشتجبخ W. book: page: 133    Ex: 2 وسقخ الوارت حل  وارت

 االسثؼبء
 C. book: page: 160   Ex: 3-4 هشارؼخ التشجيه الجليغ  001حل  قشح أًظن هيبهيوت ص طيت

هشارؼه دسط التجشيش االعتقشائت 

 واالعتٌتبرت

 009حل  قشح أريت ثويشدي ص وارت
كتبثررخ  قررشح اثذاػيررخ تو ررف  ي ررب  -

 التشجيه الجليغ
W. book: page: 135    Ex: 1-2 حل توبسيي ػل  التجشيش االعتٌتبرت 

 الخويظ

 حل توبسيي ػل  الوحذح االخيشح كبهلخ  Final Listening هشارؼخ االعتؼبسح   طيت

 ذح االخيشح كبهلخ حل توبسيي ػل  الوح  كتبثخ  قشح اثذاػيخ تو ف  ي ب االعتؼبسح  وارت
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 )ب( تاسع:  الصف والشعبةتابع 

 التظوين والتكٌولوريب التشثيخ االخالقيخ  الذساعبد االرتوبػيخ   يضيبء أحيبء الوبدح

 ًواتذ التؼلن

 اليوم

 يؼشل تأحيشاد الؼقبقيش  -0
يوػح دوس الؼقبقيش ػل  الز بص  -9

 الؼظجت

 اى يغتخذم قبًوى الززة الؼبم

 

 

يئت في * تىضح أثز الب

 تكىين المزأة اإلمبراتيت 

تنبقش العالقت بين النظبم 

االتحبدي لحكىمت دولت 

 االمبراث العزبيت المتحدة 
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 االحذ
 021هغبئل التقوين ص ييغش دوس الذوثبهيي  ت الزغن طيت

في الكتبة  49حل ص 

 المدرسي 

مب الهدف من المجلس التنفيذي 

 في دولت االمبراث 

 012حل أعئلخص وارت
اعتخذام قبًوى الززة  021ص

 الؼبم

 االحٌيي
  طيت

اعتخذام قبًوى  021طيت ص

 الززة الؼبم

 التذسيت ػل  االختجبس الوؼيبسي  وارت

 الخالحبء
 ػول خشيبخ رهٌيخ ػتي الؼقبقيش طيت

هشارؼخ التذسيت ػل  االختجبس  

 الوؼيبسي

 22+ص911ص  081حل أعئلخ ص وارت

 االسثؼبء
 هشارؼخ الوحذح  طيت

 الجحج ػي الخقوة الغوداء ػول وسقخ ػي التحول واالدهبى وارت

 الخويظ
 ػشع الجحوث  طيت

  011حل هشارؼخ القغن ص وارت
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 لخطة االسبوعيةا
 28/3/9102إلــى    24/ 3/ 2019لألســـبـوع مــن  

   ( ج تاسع):  الصف والشعبة

 الشيبػيبد English اللغخ الؼشثيخ التشثيخ اإلعالهيخ الوبدح

 ًواتذ التؼلن
 
 

 ومـــالــي

 تجيي هي وم التشثيخ وأحشهب  ت اإلعالم . -
 تغتٌتذ ثؼغ ا عبليت الٌجويخ التشثويخ  -

أى تتؼرررشل الببلجرررخ ػلررر  ا  ؼرررب   -

التررت تٌظررت هيؼرروليي أطررل وب 

 الوجتذأ و الخجش 
  ؼرب  الترت أى تويض ثيٌ رب و ثريي ا -

تٌظررت هيؼرروليي لرريظ أطررل وب 

 الوجتذأ و الخجش

-To express obligation. (must/mustn’t) 
-To discuss charity organizations. 
 

 تتشػشل الببلجخ ػل  الوٌبق 

تكتت الببلجخ رذو  الظواة للؼجبساد 

 الششؽيخ 

 تحذد الببلجه التجشيش االعتقشائت واالعتٌبرت 
Reading: On Point book. Prepare page 187.  
Writing: Do researches and write about 
charity organizations in the UAE.  

 ػول رذاو  الظواة للوٌبق   قشاءح إحشائيخ ) قظض هختبسح (

 االحذ
 011حل  قشح أقبسى ص طيت

هشارؼخ ا  ؼب  التت تٌظرت هيؼروليي أطرل وب 

 الوجٌذأ و الخجش 
C. book: page:  159  Ex: 1-2  هشارؼه دسط الوٌبق 

 حل تذسيجبد هتٌوػه ػل  دسط الوٌبق  W. book: page: 133   Ex:  1 حل التذسيجبد - 018كتبثخ  قشح ألخض ص وارت

 االحٌيي

 012حل  قشح أػجش ص طيت
هشارؼررخ ا  ؼررب  التررت تٌظررت هيؼرروليي لرريظ 

 أطل وب الوجتذأ و الخجش 
On Point book: page: 187  هشارؼه دسط الؼجبسح الششؽيخ 

 On Point book: page: 189 حل التذسيجبد - 009حل  قشح أريت ثويشدي ص وارت
حل تذسيجبد هتٌوػه ػل  دسط الؼجبسح 

 الششؽيه

 الخالحبء 
 هشارؼه دسط الؼجبساد الششؽيخ الوشتجبخ C. book: page: 160   Ex: 1-2 هشارؼخ دسط التوكيذ   طيت

 حل توبسيي ػل  الؼجبساد الششؽيخ الوشتجبخ W. book: page: 133    Ex: 2 حل وسقخ الوارت  وارت

 االسثؼبء
 C. book: page: 160   Ex: 3-4 هشارؼخ التشجيه الجليغ  001حل  قشح أًظن هيبهيوت ص طيت

هشارؼه دسط التجشيش االعتقشائت 

 واالعتٌتبرت

 009حل  قشح أريت ثويشدي ص وارت
 قررشح اثذاػيررخ تو ررف  ي ررب  كتبثررخ -

 التشجيه الجليغ
W. book: page: 135    Ex: 1-2 حل توبسيي ػل  التجشيش االعتٌتبرت 

 الخويظ

 حل توبسيي ػل  الوحذح االخيشح كبهلخ  Final Listening هشارؼخ االعتؼبسح   طيت

 خيشح كبهلخ حل توبسيي ػل  الوحذح اال  كتبثخ  قشح اثذاػيخ تو ف  ي ب االعتؼبسح  وارت
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 )ج( تاسع:  الصف والشعبةتابع 

 التظوين والتكٌولوريب التشثيخ االخالقيخ  الذساعبد االرتوبػيخ   يضيبء أحيبء الوبدح

 ًواتذ التؼلن

 اليوم

 يؼشل تأحيشاد الؼقبقيش  -1
يوػح دوس الؼقبقيش ػل  الز بص  -9

 الؼظجت

 
 اى يغتخذم قبًوى الززة الؼبم

 

 

 ت توػح أحش الجيئخ  *

 تكويي الوشأح اإلهبساتيخ 

تٌبقش الؼالقخ ثيي الٌظبم االتحبدي 

 دولخ االهبساد الؼشثيخ الوتحذح لحكوهخ 
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 االحذ
 021هغبئل التقوين ص ييغش دوس الذوثبهيي  ت الزغن طيت

 ت الكتبة  29حل ص 

 الوذسعت 

هب ال ذل هي الوزلظ التٌييزي  ت 

 دولخ االهبساد 

 012حل أعئلخص وارت
اعتخذام قبًوى الززة  021ص

 الؼبم

 االحٌيي
  طيت

اعتخذام قبًوى  021طيت ص

 الززة الؼبم

 التذسيت ػل  االختجبس الوؼيبسي  وارت

 الخالحبء
 ػول خشيبخ رهٌيخ ػتي الؼقبقيش طيت

هشارؼخ التذسيت ػل  االختجبس  

 الوؼيبسي

 22ص+911ص  081حل أعئلخ ص وارت

 االسثؼبء
 هشارؼخ الوحذح  طيت

 الجحج ػي الخقوة الغوداء ػول وسقخ ػي التحول واالدهبى وارت

 الخويظ
 ػشع الجحوث  طيت

  011حل هشارؼخ القغن ص وارت
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 الخطة االسبوعية
  28/ 03/  9108إلــى        24/  03/  9108لألســـبـوع مــن  

 ( ) د تاسع:  الصف والشعبة

 الشيبػيبد English اللغخ الؼشثيخ التشثيخ اإلعالهيخ الوبدح

 ًواتذ التؼلن
 

 

 ومـــالــي

 011الوٌ ذ الٌجوي  ت تشثيخ الزيل ص

 

 يجيي هي وم التشثيخ 

 يؼبت اهخلخ هي الظحبثخ ػل  التشثيخ

 

 يويض الببلت الويؼوليي  ت الزولخ

 يويض االعتؼبسح الوكٌيخ والتظشيحيخ

To Identify different types of natural 
disasters         

 
Reading :Prepare and read (On Point)  
Pages: ( 521-531) 

 : قشاءح حشحالحظخ اإلحشائيخ
Writing : Search for information to write a 
paragraph about jobs   

 : الحظخ اإلحشائيخ

 االحذ

 هشارؼخ االعتؼبسح وهٌبقشته هغ صهالئه 011قشاح وتحليل أثبدس التؼلن ص طيت
Unit 9        L: 12  Page : 55 

 هشارؼخ ػل  هب عجق دساعته

  أقبسى011حل ًشبؽ ص وارت
Unit 9      L: 13    Page : 56 

 

 االحٌيي

 018هٌبقشخ ألخض ص طيت
هشارؼخ ا  ؼب  التت تٌظت هيؼوليي ليظ أطل وب الوجتذأ 

 والخجش

Unit 9      L: 14       Page : 56 
 هشارؼخ ػل  هب عجق دساعته

  حيظ عوسح الواقؼخ الزضء االو   وتغويؼ ب  ت الظف وارت
Unit 9      L: 15     Page : 57  

 

 الخالحبء

  طيت
هشارؼخ ا  ؼب  التت تٌظت هيؼوليي ليظ أطل وب الوجتذأ 

 والخجش

Unit 9      L: 17     Page : 58 
 ق دساعتههشارؼخ ػل  هب عج

   وارت
Prepare On Point pages: 125 - 130 

 

 ا سثؼبء

 001قشاءح الٌوبرد ص طيت
هشارؼخ ا  ؼب  التت تٌظت هيؼوليي ليظ أطل وب الوجتذأ 

 والخجش

On Point pages: 125 -130 
 هشارؼخ ػل  هب عجق دساعته

  حيظ عوسح الواقؼخ الزضء االو   وتغويؼ ب  ت الظف وارت

Search for information to write about 
natural disasters        

 الخويظ

  طيت
هشارؼخ ا  ؼب  التت تٌظت هيؼوليي ليظ أطل وب الوجتذأ 

 والخجش

Write an essay about jobs 
 هشارؼخ ػل  هب عجق دساعته

   وارت
Complete writing the paragraph   
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 ( د ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 

 Computer Science التشثيخ ا خالقيخ  الذساعبد االرتوبػيخ الؼلوم الوبدح

 ًواتذ التؼلن
 

 

 ومـــالــي

 يؼشل  تشح ػوش الٌظف  -0
 ييغش الؼالقخ ثيي الكتلخ و تشح ػوش الٌظف -9

 
يغتٌتذ هظبهش عؼت الحكوهخ  ت ػول ب إل  

 هشارؼه تبجيق الوجبدئ الواسدح  ت الذعتوس

 االحذ

 ػول خشيبخ رهٌيخ ػي ػوش الٌظف طيت

 
  19طيت  : ص : 

 هشارؼه هي الكتبة الوذسعت11وارت : حل ص : 

 9..................... 0سقن      980حل أعئلخ ص  وارت

 االحٌيي

  طيت

 980حل أعئلخ  ص توار

 الخالحبء

 ػول هبويخ ػي التأسيخ ثبإلشؼبع طيت

 981حل أعئلخ ص وارت

 ا سثؼبء

 ييغش دوس الؼٌبطش الوشؼخ  ت حغبة ػوش الٌظف  طيت

 981حل أعئلخ ص  وارت

 الخويظ

  طيت

  وارت

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  28/ 03/  9108إلــى        24/  03/  9108لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ تاسع:  الصف والشعبة

 الشيبػيبد English اللغخ الؼشثيخ التشثيخ اإلعالهيخ الوبدح

 ًواتذ التؼلن
 

 

 ومـــالــي

 011الوٌ ذ الٌجوي  ت تشثيخ الزيل ص

 

 يجيي هي وم التشثيخ 

 يؼبت اهخلخ هي الظحبثخ ػل  التشثيخ

 

 يويض الببلت الويؼوليي  ت الزولخ

 يويض االعتؼبسح الوكٌيخ والتظشيحيخ

To Identify different types of natural 
disasters         

 يزوغ كخيشاد الحذود 

 يؼشة كخيشاد الحذود 

 يغتخذم خواص ػشة ا عظ 

 يجغؾ التؼبثيش الززسيخ 
Reading :Prepare and read (On Point)  
Pages: ( 44-45) 

 
Writing : Search for information to write a 
paragraph about jobs   

 الحظخ اإلحشائيخ:

Search about Parallel Lines. 

 االحذ

 هشارؼخ االعتؼبسح وهٌبقشته هغ صهالئه 011قشاح وتحليل أثبدس التؼلن ص طيت
Unit 9        L: 12  Page : 157 

 هشارؼخ ػل  الوحذح الغبثؼخ

  أقبسى011حل ًشبؽ ص وارت
Unit 9      L: 13    Page : 158 

 يحل أوساق الوشارؼخ ػل  الوحذح الغبثؼخ

 االحٌيي

 018هٌبقشخ ألخض ص طيت
هشارؼخ ا  ؼب  التت تٌظت هيؼوليي ليظ أطل وب الوجتذأ 

 والخجش

Unit 9      L: 14       Page : 159 
 هشارؼخ ػل  الوحذح الخبهٌخ

  حيظ عوسح الواقؼخ الزضء االو   وتغويؼ ب  ت الظف وارت
Unit 9      L: 15     Page : 160  

 يحل أوساق الوشارؼخ ػل  الوحذح الخبهٌخ

 الخالحبء

  طيت
هشارؼخ ا  ؼب  التت تٌظت هيؼوليي ليظ أطل وب الوجتذأ 

 والخجش

Unit 9      L: 17     Page : 161 
 هشارؼخ ػل  الوحذح التبعؼخ

   وارت
Prepare On Point pages: 44-45 

 يحل أوساق الوشارؼخ ػل  الوحذح التبعؼخ

 ا سثؼبء

 001قشاءح الٌوبرد ص طيت
هشارؼخ ا  ؼب  التت تٌظت هيؼوليي ليظ أطل وب الوجتذأ 

 والخجش

On Point pages: 44 -45 
 ذح الؼبششحهشارؼخ ػل  الوح

  حيظ عوسح الواقؼخ الزضء االو   وتغويؼ ب  ت الظف وارت
Search for information to write about jobs 

 يحل أوساق الوشارؼخ ػل  الوحذح الؼبششح

 الخويظ

  طيت
هشارؼخ ا  ؼب  التت تٌظت هيؼوليي ليظ أطل وب الوجتذأ 

 والخجش

Write an essay about jobs   
   الوحذح الحبديخ ػششحهشارؼخ ػل

   وارت
Complete writing the paragraph   

 يحل أوساق الوشارؼخ ػل  الوحذح الحبديخ ػششح
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 ( هـ ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 

 Computer Science التشثيخ ا خالقيخ  الذساعبد االرتوبػيخ الييضيبء أحيبء الوبدح

 ًواتذ التؼلن
 

 

 ومـــالــي

 يؼشل تأحيشاد الؼقبقيش  -1
 يوػح دوس الؼقبقيش ػل  الز بص الؼظجت -1

  يويض ثيي قواًيي ًيوتي وقواًيي كجلش

يغتٌتذ هظبهش عؼت الحكوهخ  ت 

ػول ب إل  تبجيق الوجبدئ 

 الواسدح  ت الذعتوس
 هشارؼه

 االحذ

 هشارؼه الحشكخ  ت ثؼذيي ييغش دوس الذوثبهيي  ت الزغن طيت

 

  19طيت  : ص : 

هي الكتبة 11وارت : حل ص : 

 الوذسعت
 هشارؼه

  012حل أعئلخص وارت

 االحٌيي

 هشارؼخ الحشكخ  الذائشيخ  طيت

   وارت

 الخالحبء

 هشارؼخ الحشكخ الٌغجيخ ػول خشيبخ رهٌيخ ػتي الؼقبقيش طيت

  081حل أعئلخ ص وارت

 ا سثؼبء

 هشارؼخ الحشكخ الوذاسيخ  طيت

  ػول وسقخ ػي التحول واالدهبى وارت

 الخويظ

 قواًيي الزبرثيخ  طيت

  011حل هشارؼخ القغن ص وارت
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kh 

 الخطة االسبوعية
  28/ 03/  9108إلــى        24/  03/  9108لألســـبـوع مــن  

 ( ) و تاسع:  الصف والشعبة

 الشيبػيبد English اللغخ الؼشثيخ التشثيخ اإلعالهيخ الوبدح

 ًواتذ التؼلن
 

 

 ومـــالــي

 011الوٌ ذ الٌجوي  ت تشثيخ الزيل ص

 

 يجيي هي وم التشثيخ 

 يؼبت اهخلخ هي الظحبثخ ػل  التشثيخ

 

 يويض الببلت الويؼوليي  ت الزولخ

 يويض االعتؼبسح الوكٌيخ والتظشيحيخ

To Identify different types of natural 
disasters         

 يزوغ كخيشاد الحذود 

 يؼشة كخيشاد الحذود 

 يغتخذم خواص ػشة ا عظ 

 سيخيجغؾ التؼبثيش الزز 

Reading :Prepare and read (On Point)  
Pages: ( 44-45) 

 
Writing : Search for information to write a 
paragraph about jobs   

 الحظخ اإلحشائيخ:

Search about Parallel Lines. 

 االحذ

 هشارؼخ االعتؼبسح وهٌبقشته هغ صهالئه 011قشاح وتحليل أثبدس التؼلن ص طيت
Unit 9        L: 12  Page : 157 

 هشارؼخ ػل  الوحذح الغبثؼخ

  أقبسى011حل ًشبؽ ص وارت
Unit 9      L: 13    Page : 158 

 يحل أوساق الوشارؼخ ػل  الوحذح الغبثؼخ

 االحٌيي

 018هٌبقشخ ألخض ص طيت
هشارؼخ ا  ؼب  التت تٌظت هيؼوليي ليظ أطل وب 

 الوجتذأ والخجش

Unit 9      L: 14       Page : 159 
 هشارؼخ ػل  الوحذح الخبهٌخ

  حيظ عوسح الواقؼخ الزضء االو   وتغويؼ ب  ت الظف وارت
Unit 9      L: 15     Page : 160  

 يحل أوساق الوشارؼخ ػل  الوحذح الخبهٌخ

 الخالحبء

  طيت
هشارؼخ ا  ؼب  التت تٌظت هيؼوليي ليظ أطل وب 

 الوجتذأ والخجش

Unit 9      L: 17     Page : 161 
 هشارؼخ ػل  الوحذح التبعؼخ

   وارت
Prepare On Point pages: 44-45 

 يحل أوساق الوشارؼخ ػل  الوحذح التبعؼخ

 ا سثؼبء

 001قشاءح الٌوبرد ص طيت
هشارؼخ ا  ؼب  التت تٌظت هيؼوليي ليظ أطل وب 

 الوجتذأ والخجش

On Point pages: 44 -45 
 ذح الؼبششحهشارؼخ ػل  الوح

  حيظ عوسح الواقؼخ الزضء االو   وتغويؼ ب  ت الظف وارت
Search for information to write about jobs 

 يحل أوساق الوشارؼخ ػل  الوحذح الؼبششح

 الخويظ

  طيت
هشارؼخ ا  ؼب  التت تٌظت هيؼوليي ليظ أطل وب 

 الوجتذأ والخجش

Write an essay about jobs   
   الوحذح الحبديخ ػششحهشارؼخ ػل

   وارت
Complete writing the paragraph   

 يحل أوساق الوشارؼخ ػل  الوحذح الحبديخ ػششح

 
 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 

 Computer Science التشثيخ ا خالقيخ  الذساعبد االرتوبػيخ الييضيبء أحيبء الوبدح

 ًواتذ التؼلن
 

 

 ومـــالــي

 يؼشل تأحيشاد الؼقبقيش  -0
يوػح دوس الؼقبقيش ػل  الز بص  -9

 الؼظجت

  يويض ثيي قواًيي ًيوتي وقواًيي كجلش

يغتٌتذ هظبهش عؼت الحكوهخ 

 ت ػول ب إل  تبجيق الوجبدئ 

 الواسدح  ت الذعتوس
 هشارؼه

 االحذ

 هشارؼه الحشكخ  ت ثؼذيي ييغش دوس الذوثبهيي  ت الزغن طيت

 

  19طيت  : ص : 

هي الكتبة 11وارت : حل ص : 

 الوذسعت
 هشارؼه

  012حل أعئلخص وارت

 االحٌيي

 هشارؼخ الحشكخ  الذائشيخ  طيت

   وارت

 الخالحبء

 هشارؼخ الحشكخ الٌغجيخ ػول خشيبخ رهٌيخ ػتي الؼقبقيش طيت

  081حل أعئلخ ص وارت

 ا سثؼبء

 هشارؼخ الحشكخ الوذاسيخ  طيت

  ػول وسقخ ػي التحول واالدهبى وارت

 الخويظ

 قواًيي الزبرثيخ  طيت

 هشارؼه الحشكخ  ت ثؼذيي 011حل هشارؼخ القغن ص وارت
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 لخطة االسبوعيةا
  28/ 03/  9108إلــى        24/  03/  9108لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز تاسع:  الصف والشعبة

   

 الشيبػيبد English اللغخ الؼشثيخ التشثيخ اإلعالهيخ الوبدح

 ًواتذ التؼلن
 

 

 ومـــالــي

 011الوٌ ذ الٌجوي  ت تشثيخ الزيل ص

 

 يجيي هي وم التشثيخ 

 يؼبت اهخلخ هي الظحبثخ ػل  التشثيخ

 

 يويض الببلت الويؼوليي  ت الزولخ

 يويض االعتؼبسح الوكٌيخ والتظشيحيخ

To Identify different types of natural 
disasters         

 يزوغ كخيشاد الحذود 

 يؼشة كخيشاد الحذود 

 يغتخذم خواص ػشة ا عظ 

 يجغؾ التؼبثيش الززسيخ 
Reading :Prepare and read (On Point)  
Pages: ( 44-45) 

 
Writing : Search for information to write a 
paragraph about jobs   

 الحظخ اإلحشائيخ:

Search about Parallel Lines. 

 االحذ

  وهٌبقشته هغ صهالئه 011قشاح وتحليل أثبدس التؼلن ص طيت
Unit 9        L: 12  Page : 157 

 هشارؼخ ػل  الوحذح الغبثؼخ

  أقبسى011حل ًشبؽ ص وارت
Unit 9      L: 13    Page : 158 

 يحل أوساق الوشارؼخ ػل  الوحذح الغبثؼخ

 االحٌيي

  018هٌبقشخ ألخض ص طيت
Unit 9      L: 14       Page : 159 

 هشارؼخ ػل  الوحذح الخبهٌخ

  االو   وتغويؼ ب  ت الظف حيظ عوسح الواقؼخ الزضء وارت
Unit 9      L: 15     Page : 160  

 يحل أوساق الوشارؼخ ػل  الوحذح الخبهٌخ

 الخالحبء

   طيت
Unit 9      L: 17     Page : 161 

 هشارؼخ ػل  الوحذح التبعؼخ

   وارت
Prepare On Point pages: 44-45 

 يحل أوساق الوشارؼخ ػل  الوحذح التبعؼخ

 ؼبءا سث

  001قشاءح الٌوبرد ص طيت
On Point pages: 44 -45 

 هشارؼخ ػل  الوحذح الؼبششح

  حيظ عوسح الواقؼخ الزضء االو   وتغويؼ ب  ت الظف وارت
Search for information to write about jobs 

 يحل أوساق الوشارؼخ ػل  الوحذح الؼبششح

 الخويظ

   طيت
Write an essay about jobs   

 شارؼخ ػل  الوحذح الحبديخ ػششحه

   وارت
Complete writing the paragraph   

 يحل أوساق الوشارؼخ ػل  الوحذح الحبديخ ػششح
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 ( ز ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science التشثيخ ا خالقيخ  الذساعبد االرتوبػيخ الييضيبء أحيبء الوبدح

 ًواتذ التؼلن
 

 

 ومـــالــي

 يؼشل تأحيشاد الؼقبقيش  -0
يوػح دوس الؼقبقيش ػل   -9

 الز بص الؼظجت

  يويض ثيي قواًيي ًيوتي وقواًيي كجلش

يغتٌتذ هظبهش عؼت الحكوهخ  ت 

ػول ب إل  تبجيق الوجبدئ الواسدح 

  ت الذعتوس
 هشارؼه

 االحذ

 هشارؼه الحشكخ  ت ثؼذيي ييغش دوس الذوثبهيي  ت الزغن طيت

 

  19طيت  : ص : 

هي الكتبة 11وارت : حل ص : 

 الوذسعت
 هشارؼه

  012حل أعئلخص وارت

 االحٌيي

 هشارؼخ الحشكخ  الذائشيخ  طيت

   وارت

 الخالحبء

 هشارؼخ الحشكخ الٌغجيخ ػول خشيبخ رهٌيخ ػتي الؼقبقيش طيت

  081حل أعئلخ ص وارت

 ا سثؼبء

 هشارؼخ الحشكخ الوذاسيخ  طيت

  ػول وسقخ ػي التحول واالدهبى وارت

 الخويظ

 قواًيي الزبرثيخ  طيت

  011حل هشارؼخ القغن ص وارت

 

 


