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 22/ 10/  2020إنــً     18/  10/     2020نألصـــبـىع يــٍ : انخطت االصبىػُت
 ( أالصف والشعبة : تاسع ) 

 انرَبضُبث English انهغت انؼربُت انتربُت اإلصاليُت انًبدة  

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

  . تقرأ انحذَج انشرَف فراءة صهًُت
 تفضر يفرداث انحذَج انشرَف

 

المتعلم التشبٌه البلٌغ من باقً  أن ٌمٌز -

 التشبٌهات 

-  

أن ٌوظف المتعلم التشبٌه البلٌغ فً كتاباته  -

 االبداعٌة  

Book: Bridge To Success  
-To read for details.  
-To write a Fact File.  بصُغت انًُم وانًقطغ  انًضُتقُى ـ تكتب انطبنبت يؼبدنت

  . ببصتخذاو يُم وَقطت واحذة
يؼبدنت يضتقُى بصُغت انًُم وانتقبطغ ببصتخذاو َقطتٍُ  ـ تكتب

  يحذدتٍُ
   تكتب يؼبدالث انًضتقًُبث فٍ صُغت َقطت ويُم .

  . تكتب يؼبدالث خطُت بصُغ يختهفت .
 

Reading: Read about Animal Extinction 
Course Book Page 35 Ex 5 and 6.  
_________________________________  
Writing: Search for information to write a 
fact file-Workbook Pg 34 Ex 1  

Book: Bridge To Success  
-To read for details.  
-To write a Fact File.  

 االحذ

 صفٍ
خُم انًؼبدالث يٍ درس تً 2و 1حم تًرٍَ يىجه   Course book Pg 35 Ex5   التشبٌه البلٌغ  . قراءة انحذَج قراءة صهًُت

   انًُم وانتقبطغ  َصُغت انخطُت

 واجب
  ابحخٍ ػٍ أَىاع انتشبُهبث األخري    . تحفظ انحذَج انشرَف

   

Workbook Pg 22 Ex 1, 2 and 3   يٍ درس تًخُم انًؼبدالث انخطُت بصُغت  12و 17حم صؤال

   انًُم وانتقبطغ

 االحٍُُ

 صفٍ
   تببغ درس انتشبُه انبهُغ   Course book Page 35 Ex 6   يٍ درس تًخُم انًؼبدالث انخطُت  5و 4حم تًرٍَ يىجه

  بصُغت انًُم وانتقبطغ

 واجب
   ـــــــــــــــــــــ  Work book Pg 31 Ex 1 and 2   يٍ درس تًخُم انًؼبدالث انخطُت بصُغت انًُم  15حم صؤال

  وانتقبطغ

 انخالحبء

 صفٍ
ًُشتبهبث ( يٍ درس كتببت انًؼبدالث بصُغت 2و) ( 1حم تًرٍَ يىجه )  Course book Pg 35 Ex 7   تببغ انتشبُه انبهُغ  . تتحذث ػٍ خطىرة ان

   انًُم وانتقبطغ

 واجب
الث بصُغت انًُم ( يٍ درس كتببت انًؼبد4( و)2حم صؤال )  Workbook Pg 31 Ex 3 and 4  قصت انًُبورة و قراءة تحضُر  ( بٍُ ) انحالل تجُب ػٍ أَشطت انطبنب نذرس

  وانتقبطغ

 األربؼبء

 صفٍ
( يٍ درس كتببت انًؼبدالث بصُغت 4( و)3حم تًرٍَ يىجه )  Coursebook Pg 36 Ex 1 and 3   قصة المناورة  

  انًُم وانتقبطغ

 واجب
ػهُب يٍ درس كتببت انًؼبدالث بصُغت حم صؤال يهبراث تفكُر   Workbook Page 32 Ex 1 and 2  انكهًت و اصتخذايبث ابحخٍ ػٍ يؼًُ انًُبورة  

  انًُم وانتقبطغ

 انخًُش

 صفٍ
 Course book Pg 37 Ex 1 and Page 38 Ex 1  تببغ قصت انًُبورة  

and 3  
( يٍ درس كتببت انًؼبدالث بصُغت 2( و)1حم تًرٍَ يىجه )

   انُقطت وانًُم

   واجب
  Workbook Page 34 Ex 1  ـــــــــــــــــ

( يٍ درس كتببت انًؼبدالث بصُغت انُقطت 10) حم صؤال

   وانًُم
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 ) أتابع الصف والشعبة : تاسع ) 

 

 االحُبء انًبدة

 
 انتصًُى وانتكُىنىجُب انذراصبث االجتًبػُت انفُزَبء

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

  تشرح ػًهُت انُقم انُشظ

  تقبرٌ بٍُ انهُكم انًحىرٌ وانطرفٍ

فتصف بُُت انؼظى انكخُ   
 

 انحركت انغُر  اانطبنب اٌ َصف

   . يُتظًت

  َحذد اوجه االختالف بٍُ انضرػت

  . و انتضبرع انًتجهت

 ًُاٌ َفضر انرصى انبُبٍَ نًُح  (

   ( انزيٍ -انًتجهت  انضرػت

 

 Network protocols  ٌحدد مظاهر فساد الحكم العثمانً للبالد العربٌة

 االحذ

 صفٍ
ٍ غشبء يُبقشت ػًهُت انُقم انُشظ ضً

  انخهُت

   اٌ َتؼرف انطبنب ػهً يفهىو انتضبرع

ب:
ج
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 حل
ة 

ح
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ب
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 ا
ً

ف
  

 

To be able to describe  

   

ethernet and IP  

-  

 واجب
   ----  

 االحٍُُ

 صفٍ
و  بٍُ انتضبرع اتالختالف اٌ َحذد انطبنب اوجه   يقبرَت ػظبو انهُكم انًحىرٌ وانطرفٍ

   ًتجهتان انضرػت

 واجب
  -----  

 انخالحبء

 صفٍ
   ( انزيٍ -انًتجهت  ) انضرػت تفضُر انرصى انبُبٍَ نًُحًُ  يقبرَت انؼظى اإلصفُجٍ وانكخُف

 واجب
  ------  

 األربؼبء

 صفٍ
   انهحظٍ و انتضبرع اٌ َفرق انطبنب بٍُ انتضبرع  ػهً ػًهُت تكىٌ انؼظى اإلصتذالل

 واجب
  -----  

 انخًُش

 صفٍ
   66حم تًبرٍَ ص   

   واجب
   15انً  11يٍ س  67اصئهت يراجؼت انقضى ص 
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 22/ 10/  2020إنــً     18/  10/     2020نألصـــبـىع يــٍ : انخطت االصبىػُت
 ( بالصف والشعبة : تاسع )

 انرَبضُبث English انهغت انؼربُت انتربُت اإلصاليُت انًبدة  

 اتج انتؼهىَى
 

 

 ىوـــانــُ

  . تقرأ انحذَج انشرَف فراءة صهًُت

 تفضر يفرداث انحذَج انشرَف
 

 أن ٌمٌز المتعلم التشبٌه البلٌغ من باقً التشبٌهات  -

-  

 أن ٌوظف المتعلم التشبٌه البلٌغ فً كتاباته االبداعٌة   -

Book: Bridge To Success  
-To read for details.  
-To write a Fact File.  

بصُغت انًُم وانًقطغ ببصتخذاو يُم  انًضُتقُى ـ تكتب انطبنبت يؼبدنت

  . وَقطت واحذة

ـ تكتب يؼبدنت يضتقُى بصُغت انًُم وانتقبطغ ببصتخذاو َقطتٍُ 

  يحذدتٍُ
   تكتب يؼبدالث انًضتقًُبث فٍ صُغت َقطت ويُم .

  . تكتب يؼبدالث خطُت بصُغ يختهفت .
 

Reading: Read about Animal Extinction Course 
Book Page 35 Ex 5 and 6.  
_________________________________  
Writing: Search for information to write a fact file-
Workbook Pg 34 Ex 1  

Book: Bridge To Success  
-To read for details.  
-To write a Fact File.  

 االحذ

 صفٍ

انًُم   َصُغت يٍ درس تًخُم انًؼبدالث انخطُت 2و 1حم تًرٍَ يىجه   Course book Pg 35 Ex5   التشبٌه البلٌغ  . ة انحذَج قراءة صهًُتقراء

   وانتقبطغ

 واجب

  ابحخٍ ػٍ أَىاع انتشبُهبث األخري    . تحفظ انحذَج انشرَف

   

Workbook Pg 22 Ex 1, 2 and 3   خُم انًؼبدالث انخطُت بصُغت انًُم يٍ درس تً 12و 17حم صؤال

   وانتقبطغ

 االحٍُُ

 صفٍ

   تببغ درس انتشبُه انبهُغ   
Course book Page 35 Ex 6   يٍ درس تًخُم انًؼبدالث انخطُت بصُغت انًُم  5و 4حم تًرٍَ يىجه

  وانتقبطغ

 واجب

   ـــــــــــــــــــــ  
Work book Pg 31 Ex 1 and 2   درس تًخُم انًؼبدالث انخطُت بصُغت انًُم وانتقبطغيٍ  15حم صؤال  

 انخالحبء

 صفٍ

ًُشتبهبث ( يٍ درس كتببت انًؼبدالث بصُغت انًُم 2و) ( 1حم تًرٍَ يىجه )  Course book Pg 35 Ex 7   تببغ انتشبُه انبهُغ  . تتحذث ػٍ خطىرة ان

   وانتقبطغ

 واجب

  ( يٍ درس كتببت انًؼبدالث بصُغت انًُم وانتقبطغ4( و)2حم صؤال )  Workbook Pg 31 Ex 3 and 4  قصت انًُبورة و قراءة تحضُر  ( بٍُ ) انحالل تجُب ػٍ أَشطت انطبنب نذرس

 األربؼبء

 صفٍ

( يٍ درس كتببت انًؼبدالث بصُغت انًُم 4( و)3حم تًرٍَ يىجه )  Coursebook Pg 36 Ex 1 and 3   قصة المناورة  

  وانتقبطغ

 واجب

حم صؤال يهبراث تفكُر ػهُب يٍ درس كتببت انًؼبدالث بصُغت انًُم   Workbook Page 32 Ex 1 and 2  انكهًت و اصتخذايبث بحخٍ ػٍ يؼًُ انًُبورةا  

  وانتقبطغ

 انخًُش

 صفٍ

ت انًؼبدالث بصُغت انُقطت ( يٍ درس كتبب2( و)1حم تًرٍَ يىجه )  Course book Pg 37 Ex 1 and Page 38 Ex 1 and 3  تببغ قصت انًُبورة  

   وانًُم

   واجب
  ـــــــــــــــــ

Workbook Page 34 Ex 1  

   ( يٍ درس كتببت انًؼبدالث بصُغت انُقطت وانًُم10حم صؤال )
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 ) بتابع الصف والشعبة : تاسع ) 

 االحُبء انًبدة

 

 انتصًُى وانتكُىنىجُب انذراصبث االجتًبػُت انفُزَبء

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

  تشرح ػًهُت انُقم انُشظ

  تقبرٌ بٍُ انهُكم انًحىرٌ وانطرفٍ

  تصف بُُت انؼظى انكخُف
 

 انحركت  اانطبنب اٌ َصف

   . انغُر يُتظًت

  ٍَُحذد اوجه االختالف ب

  . و انتضبرع انضرػت انًتجهت

  ٍَاٌ َفضر انرصى انبُب

 -انًتجهت  ) انضرػت نًُحًُ

   ( انزيٍ

 

فساد الحكم العثمانً للبالد ٌحدد مظاهر 

 العربٌة
Network protocols 

 االحذ

 صفٍ
   اٌ َتؼرف انطبنب ػهً يفهىو انتضبرع  يُبقشت ػًهُت انُقم انُشظ ضًٍ غشبء انخهُت

ب:
ج
وا

ال
  

 حل
ة 

ح
صف

1
1
1

 
ً

س
در

لم
 ا
ب

تا
لك

 ا
ً

ف
  

 

To be able to describe  

   

ethernet and IP  

-  

 واجب
   ----  

 االحٍُُ

 ٍصف
بٍُ  اتالختالف اٌ َحذد انطبنب اوجه   يقبرَت ػظبو انهُكم انًحىرٌ وانطرفٍ

   انًتجهت و انضرػت انتضبرع

 واجب
  -----  

 انخالحبء

 صفٍ
 -انًتجهت  ) انضرػت تفضُر انرصى انبُبٍَ نًُحًُ  يقبرَت انؼظى اإلصفُجٍ وانكخُف

   ( انزيٍ

 واجب
  ------  

 األربؼبء

 صفٍ
   انهحظٍ و انتضبرع اٌ َفرق انطبنب بٍُ انتضبرع  ػهً ػًهُت تكىٌ انؼظى إلصتذاللا

 واجب
  -----  

 انخًُش

 صفٍ
   66حم تًبرٍَ ص   

   واجب
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 22/ 10/  2020إنــً     18/  10/     2020نألصـــبـىع يــٍ : انخطت االصبىػُت
 ( جالصف والشعبة : تاسع )

 انرَبضُبث English انهغت انؼربُت تربُت اإلصاليُتان انًبدة  

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

  . تقرأ انحذَج انشرَف فراءة صهًُت
 تفضر يفرداث انحذَج انشرَف

 

أن ٌمٌز المتعلم التشبٌه البلٌغ من باقً  -

 التشبٌهات 

-  

أن ٌوظف المتعلم التشبٌه البلٌغ فً كتاباته  -

 االبداعٌة  

Book: Bridge To Success  
-To read for details.  
-To write a Fact File.  بصُغت انًُم وانًقطغ ببصتخذاو يُم  انًضُتقُى ـ تكتب انطبنبت يؼبدنت

  . وَقطت واحذة
ـ تكتب يؼبدنت يضتقُى بصُغت انًُم وانتقبطغ ببصتخذاو َقطتٍُ 

  يحذدتٍُ
   تكتب يؼبدالث انًضتقًُبث فٍ صُغت َقطت ويُم .

  . يؼبدالث خطُت بصُغ يختهفت تكتب .
 

Reading: Read about Animal Extinction 
Course Book Page 35 Ex 5 and 6.  
_________________________________  
Writing: Search for information to write a 
fact file-Workbook Pg 34 Ex 1  

Book: Bridge To Success  
-To read for details.  
-To write a Fact File.  

 االحذ

 صفٍ
  َصُغت يٍ درس تًخُم انًؼبدالث انخطُت 2و 1حم تًرٍَ يىجه   Course book Pg 35 Ex5   التشبٌه البلٌغ  . قراءة انحذَج قراءة صهًُت

   انًُم وانتقبطغ

 واجب
  ابحخٍ ػٍ أَىاع انتشبُهبث األخري    . تحفظ انحذَج انشرَف

   

Workbook Pg 22 Ex 1, 2 and 3   يٍ درس تًخُم انًؼبدالث انخطُت بصُغت انًُم  12و 17حم صؤال

   وانتقبطغ

 االحٍُُ

 صفٍ
   تببغ درس انتشبُه انبهُغ   Course book Page 35 Ex 6   يٍ درس تًخُم انًؼبدالث انخطُت بصُغت  5و 4حم تًرٍَ يىجه

  انًُم وانتقبطغ

 واجب
   ـــــــــــــــــــــ  Work book Pg 31 Ex 1 and 2   يٍ درس تًخُم انًؼبدالث انخطُت بصُغت انًُم  15حم صؤال

  وانتقبطغ

 انخالحبء

 صفٍ
ًُشتبهبث ( يٍ درس كتببت انًؼبدالث بصُغت انًُم 2و) ( 1حم تًرٍَ يىجه )  Course book Pg 35 Ex 7   تببغ انتشبُه انبهُغ  . تتحذث ػٍ خطىرة ان

   وانتقبطغ

 واجب
( يٍ درس كتببت انًؼبدالث بصُغت انًُم 4( و)2حم صؤال )  Workbook Pg 31 Ex 3 and 4  قصت انًُبورة و قراءة تحضُر  ( بٍُ ) انحالل تجُب ػٍ أَشطت انطبنب نذرس

  وانتقبطغ

 األربؼبء

 صفٍ
رس كتببت انًؼبدالث بصُغت انًُم ( يٍ د4( و)3حم تًرٍَ يىجه )  Coursebook Pg 36 Ex 1 and 3   قصة المناورة  

  وانتقبطغ

 واجب
حم صؤال يهبراث تفكُر ػهُب يٍ درس كتببت انًؼبدالث بصُغت انًُم   Workbook Page 32 Ex 1 and 2  انكهًت و اصتخذايبث ابحخٍ ػٍ يؼًُ انًُبورة  

  وانتقبطغ

 انخًُش

 صفٍ
 Course book Pg 37 Ex 1 and Page 38 Ex 1  تببغ قصت انًُبورة  

and 3  
( يٍ درس كتببت انًؼبدالث بصُغت انُقطت 2( و)1حم تًرٍَ يىجه )

   وانًُم

   واجب
  Workbook Page 34 Ex 1  ـــــــــــــــــ

   ( يٍ درس كتببت انًؼبدالث بصُغت انُقطت وانًُم10حم صؤال )
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 ) جتابع الصف والشعبة : تاسع ) 

 االحُبء انًبدة

 

 انتصًُى وانتكُىنىجُب نذراصبث االجتًبػُتا  انفُزَبء

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

  تشرح ػًهُت انُقم انُشظ

  تقبرٌ بٍُ انهُكم انًحىرٌ وانطرفٍ

  تصف بُُت انؼظى انكخُف
 

 انحركت انغُر  اانطبنب اٌ َصف

   . يُتظًت

  َحذد اوجه االختالف بٍُ انضرػت

  . و انتضبرع انًتجهت

 ُبٍَ نًُحًُاٌ َفضر انرصى انب  (

   ( انزيٍ -انًتجهت  انضرػت

 

 Network protocols ٌحدد مظاهر فساد الحكم العثمانً للبالد العربٌة

 االحذ

 صفٍ
   اٌ َتؼرف انطبنب ػهً يفهىو انتضبرع  يُبقشت ػًهُت انُقم انُشظ ضًٍ غشبء انخهُت

ب:
ج
وا

ال
  

 حل
ة 

ح
صف

1
1
1

 
ً

س
در

لم
 ا
ب

تا
لك

 ا
ً

ف
  

 

To be able to describe  

   

ethernet and IP  

-  

 واجب
   ----  

 االحٍُُ

 صفٍ
و  بٍُ انتضبرع اتالختالف اٌ َحذد انطبنب اوجه   يقبرَت ػظبو انهُكم انًحىرٌ وانطرفٍ

   انًتجهت انضرػت

 واجب
  -----  

 انخالحبء

 صفٍ
   ( انزيٍ -تجهت انً ) انضرػت تفضُر انرصى انبُبٍَ نًُحًُ  يقبرَت انؼظى اإلصفُجٍ وانكخُف

 واجب
  ------  

 األربؼبء

 صفٍ
   انهحظٍ و انتضبرع اٌ َفرق انطبنب بٍُ انتضبرع  ػهً ػًهُت تكىٌ انؼظى اإلصتذالل

 واجب
  -----  

 انخًُش

 صفٍ
   66حم تًبرٍَ ص   

   واجب
   15انً  11يٍ س  67اصئهت يراجؼت انقضى ص 
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 22/ 10/  2020إنــً     18/  10/     2020نألصـــبـىع يــٍ : انخطت االصبىػُت
 الصف والشعبة : تاسع ) د (

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم             

 
 

 الــٌـــوم   

 .َضًغ انحذَج انشرَف بهغت صهًُت .1
َبٍُ انهذاَبث انىاردة فٍ انحذَج  .2

 .انشرَف
 .كتشف أهًُت تجُب انشبهبثَ .3
َحرص ػهً صاليت انقهب بتجُب  .4

 .انشبهبث
 

 
 ٌحدد الفكرة فً النص القصصً )قصة المناورة(

 ٌمٌز بٌن ) قصة شخصٌة وقصة حدث (
 ٌتعرف المفارقة فً القصة

 ٌحدد أفكار النص المسموع ) تجارب عظٌمة (
 

-To read for specific information  
-To learn and use new vocabulary.  
-To generate ideas about different topics.  

 ٌكتب معادلة المستقٌم بصٌغة النقطة والمٌل -
ٌكتب معادلة مستقٌم ٌمر بنقطة معٌنة  -

 وٌوازي مستقٌم محدد
ٌكتب معادلة مستقٌم ٌمر بنقطة معٌنة وٌكون  -

 عمودي على مستقٌم محدد

Reading: On Point - Read & prepare pages 
(4 to 6) 

Writing: Search for information to write 
about food chains.  

 االحد

 قراءة القصة ) المناورة ( وتحدٌد عناصر القصة تحلٌل الحدٌث الشرٌف صفً
Course book page 36 
Read and answer all questions  

 حل تمرٌن موجه والتحقق من فهمك 
 235الى صفحة رقم  233من صفحة رقم  

 تلخٌص القصة  ( سورة الحجرات13-11حفظ اآلٌات الكرٌمة ) واجب
Workbook page 32   All exercises  

 236ٌحل تمارٌن ذاتٌة صفحة رقم 

 االثنٌن

  صفً
 أنشطة الدرس 

 

Course book page 37  
Listen and answer all questions  237م حل مهارات التفكٌر العلٌا صفحة رق 

 حول قارئ النص   واجب
Workbook page 33     All exercises   ٌحل التدرٌب على االختبار ومراجعة شاملة 

 238صفحة رقم 

 الثالثاء

 تتمة األنشطة ) حول لغة النص ( تحلٌل الحدٌث الشرٌف صفً

course book page 38  
Read and  
answer all questions  

 من فهمك  حل تمرٌن موجه والتحقق
 242الى صفحة رقم  239من صفحة رقم  

 حول قارئ النص )تتمة ( ( سورة الحجرات13-11حفظ اآلٌات الكرٌمة ) واجب
Workbook page 34     All exercises  

 243ٌحل تمارٌن ذاتٌة صفحة رقم 

 األربعاء

 االستماع إلى النص ) تجارب عظٌمة (  صفً
On point - Read & prepare pages 4 to 6 

 244حل مهارات التفكٌر العلٌا صفحة رقم 

 كتابة فقرة ) كٌف تكون طالبا مبدعا (  واجب
On point Chapter 1 exercises  ٌحل التدرٌب على االختبار ومراجعة شاملة 

 245صفحة رقم 

 الخمٌس

   صفً
course book page 39 

 251حل اختبار نصف الوحدة صفحة رقم 

   واجب
Workbook page 35    All exercises   ٌحل تدرٌب على االختبار المعٌاري فً نهاٌة الوحدة

 الرابعة
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 )تابع الصف والشعبة : تاسع ) د 

 الفٌزٌاء أحٌاء المادة
 الدراسات االجتماعٌة والتربٌة األخالقٌة

 
Computer Science 

 نواتج التعلم             

 
 

 الــٌـــوم   

االنتشار  واالنتشار المٌسر   ٌفسر عملٌات -1
 والنقل النشط 

ٌستقصى التغٌرات التً تحدث  للخالٌا  ●
النباتٌة والحٌوانٌة فً محالٌل متنوعة  

 التركٌز 

 ٌرسم العالقة بٌن السرعة المتجهة والزمن
 ٌحسب مٌل الخط البٌانً للسرعة المتجهة والزمن
ٌحدد العالقات التً تربط بٌن الموقع والسرعه 

 ارعوالتس

 ٌحدد مظاهر فساد الحكم العثمانً للبالد العربٌة . -
 ٌستنتج مساوئ الحكم العثمانً للبالد العربٌة . -

Cisco Packet Tracer 

 االحد

 الموقع مع التسارع الثابت إجراء تجربة افتراضٌة لخاصٌة االنتشار  صفً

صفً : ٌتعرف الطالب على مظاهر فساد ومساوئ الحكم الثمانً 
 ربٌة .للبالد الع

 lmsواجب : حل الواجبات على المنصة 

Cisco Packet Trace 
make star network 
connect peer to peer 

 ٌفرق بٌن التسارع السالب والموجب ٌفرق بٌن المحلول منخفض التركٌز وعالً التركٌز  واجب

 االثنٌن

 التسارع المتوسط   صفً

 واجب
 2وٌشمل القسم   1رقم مراجعة مادة االختبار التكوٌنً 

 من الوحدة األولى     4و 3و 
 69صفحة  16تمرٌن 

 الثالثاء

 التسارع اللحظً وعالقته بالمٌل والمماس  صفً

 69صفحة   18تمرٌن   واجب

 األربعاء

 قراءة الخطوط البٌانٌة للسرعة المتجهة بدالله الزمن إجراء تجربة افتراضٌة عن الخاصٌة الشعرٌة  صفً

 واجب
تفسٌر التغٌرات التً تحدث على جانبً الغشاء البالزمً  

 فً حالة االنتشار المٌسر 
 تمارٌن ذاتٌة للطالب

 الخمٌس

 المعادالت البدٌلة  صفً

 72.    صفحة 26.25.24تمرٌنات  قارن وقابل  بٌن خاصٌتً االنتشار واألسموزٌة  واجب
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 22/ 10/  2020إنــً     18/  10/     2020ــٍ نألصـــبـىع ي: انخطت االصبىػُت
 

 الصف والشعبة : تاسع ) هـ (

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة  

 نواتج التعلم

 
 

 الــٌـــوم

 .َضًغ انحذَج انشرَف بهغت صهًُت -1
 .َبٍُ انهذاَبث انىاردة فٍ انحذَج انشرَف -2
 .انشبهبث َكتشف أهًُت تجُب - 3
َحرص ػهً صاليت انقهب بتجُب  - 4

 .انشبهبث
 

 
 ٌحدد الفكرة فً النص القصصً )قصة المناورة(

 ٌمٌز بٌن ) قصة شخصٌة وقصة حدث (
 ٌتعرف المفارقة فً القصة

 ٌحدد أفكار النص المسموع ) تجارب عظٌمة (
 

-To read for specific information  
-To learn and use new vocabulary.  
-To generate ideas about different topics.  

 ٌكتب معادلة المستقٌم بصٌغة النقطة والمٌل -
ٌكتب معادلة مستقٌم ٌمر بنقطة معٌنة  -

 وٌوازي مستقٌم محدد
ٌكتب معادلة مستقٌم ٌمر بنقطة معٌنة  -

 وٌكون عمودي على مستقٌم محدد

Reading : On Point - Read & prepare  
pages (4 to 6) 

Writing: Search for information to write 
about food chains.  

 االحد

 قراءة القصة ) المناورة ( وتحدٌد عناصر القصة تحلٌل الحدٌث الشرٌف صفً
course book page 36 
Read and answer all questions  

 حل تمرٌن موجه والتحقق من فهمك 
 235رقم  الى صفحة 233من صفحة رقم  

 تلخٌص القصة  ( سورة الحجرات13-11حفظ اآلٌات الكرٌمة ) واجب
Workbook page 32   All exercises  

 236ٌحل تمارٌن ذاتٌة صفحة رقم 

 االثنٌن

  صفً
 أنشطة الدرس 

 

course book page 37  
Listen and answer all questions   237حل مهارات التفكٌر العلٌا صفحة رقم 

 حول قارئ النص   اجبو
Workbook page 33     All exercises   ٌحل التدرٌب على االختبار ومراجعة شاملة 

 238صفحة رقم 

 الثالثاء

 تتمة األنشطة ) حول لغة النص ( تحلٌل الحدٌث الشرٌف صفً

course book page 38  
Read and  
answer all questions  

 حل تمرٌن موجه والتحقق من فهمك 
 242الى صفحة رقم  239من صفحة رقم  

 حول قارئ النص )تتمة ( ( سورة الحجرات13-11حفظ اآلٌات الكرٌمة ) واجب
Workbook page 34     All exercises  

 243ٌحل تمارٌن ذاتٌة صفحة رقم 

 األربعاء

 االستماع إلى النص ) تجارب عظٌمة (  صفً
On point - Read & prepare - pages 4 to 6 

 244حل مهارات التفكٌر العلٌا صفحة رقم 

 كتابة فقرة ) كٌف تكون طالبا مبدعا (  واجب
On point - Chapter 1 exercises  ٌحل التدرٌب على االختبار ومراجعة شاملة 

 245صفحة رقم 

 الخمٌس

   صفً
course book page 39 

 251حل اختبار نصف الوحدة صفحة رقم 

   واجب
Workbook page 35    All exercises   ٌحل تدرٌب على االختبار المعٌاري فً نهاٌة الوحدة

 الرابعة
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 تابع الصف والشعبة : تاسع ) هـ (

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة والتربٌة األخالقٌة الفيزياء أحياء المادة

 نواتج التعلم            

 
 

 الــٌـــوم   

ار  واالنتشار المٌسر  ٌفسر عملٌات االنتش -1
 والنقل النشط 

ٌستقصى التغٌرات التً تحدث  للخالٌا  ●
النباتٌة والحٌوانٌة فً محالٌل متنوعة  

 التركٌز 

 

 ٌرسم العالقة بٌن السرعة المتجهة والزمن
 ٌحسب مٌل الخط البٌانً للسرعة المتجهة والزمن
ٌحدد العالقات التً تربط بٌن الموقع والسرعه 

 والتسارع

 دد مظاهر فساد الحكم العثمانً للبالد العربٌة .ٌح -
 ٌستنتج مساوئ الحكم العثمانً للبالد العربٌة . -

Cisco Packet Tracer 

 االحد

 صفً
 

 إجراء تجربة افتراضٌة لخاصٌة االنتشار
 الموقع مع التسارع الثابت

صفً : ٌتعرف الطالب على مظاهر فساد ومساوئ الحكم الثمانً 
 للبالد العربٌة .

 lmsواجب : حل الواجبات على المنصة 

Cisco Packet Trace 
make star network 
connect peer to pee 

 ٌفرق بٌن التسارع السالب والموجب ٌفرق بٌن المحلول منخفض التركٌز وعالً التركٌز واجب

 االثنٌن

 التسارع المتوسط   صفً

 واجب
 2ٌشمل القسم و  1مراجعة مادة االختبار التكوٌنً رقم 

 من الوحدة األولى     4و 3و 
 69صفحة  16تمرٌن 

 الثالثاء

 التسارع اللحظً وعالقته بالمٌل والمماس  صفً

 69صفحة   18تمرٌن   واجب

 األربعاء

 قراءة الخطوط البٌانٌة للسرعة المتجهة بدالله الزمن إجراء تجربة افتراضٌة عن الخاصٌة الشعرٌة صفً

 واجب
تفسٌر التغٌرات التً تحدث على جانبً الغشاء البالزمً  

 فً حالة االنتشار المٌسر 
 تمارٌن ذاتٌة للطالب

 الخمٌس

 المعادالت البدٌلة  صفً

 72.    صفحة 26.25.24تمرٌنات  قارن وقابل  بٌن خاصٌتً االنتشار واألسموزٌة واجب
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 22/ 10/  2020إنــً     18/  10/     2020نألصـــبـىع يــٍ : انخطت االصبىػُت

  )الصف والشعبة : تاسع ) و

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة  

 نواتج التعلم            

 
 

 الــٌـــوم   

 .َضًغ انحذَج انشرَف بهغت صهًُت -1
َبٍُ انهذاَبث انىاردة فٍ انحذَج  - 2

 .انشرَف
 .ُت تجُب انشبهبثَكتشف أهً - 3
َحرص ػهً صاليت انقهب بتجُب  - 4

 .انشبهبث
 

 
 ٌحدد الفكرة فً النص القصصً )قصة المناورة(

 ٌمٌز بٌن ) قصة شخصٌة وقصة حدث (
 ٌتعرف المفارقة فً القصة

 ٌحدد أفكار النص المسموع ) تجارب عظٌمة (
 

-To read for specific information  
-To learn and use new vocabulary.  
-To generate ideas about different topics.  

 ٌكتب معادلة المستقٌم بصٌغة النقطة والمٌل -
ٌكتب معادلة مستقٌم ٌمر بنقطة معٌنة  -

 وٌوازي مستقٌم محدد
ٌكتب معادلة مستقٌم ٌمر بنقطة معٌنة  -

 وٌكون عمودي على مستقٌم محدد

Reading: On Point - Read & prepare pages 
(4 to 6) 

Writing: Search for information to write 
about food chains.  

 االحد

 قراءة القصة ) المناورة ( وتحدٌد عناصر القصة تحلٌل الحدٌث الشرٌف صفً
course book page 36 
Read and answer all questions  

 حل تمرٌن موجه والتحقق من فهمك 
 235صفحة رقم  الى 233من صفحة رقم  

 تلخٌص القصة  ( سورة الحجرات13-11حفظ اآلٌات الكرٌمة ) واجب
Workbook page 32   All exercises  

 236ٌحل تمارٌن ذاتٌة صفحة رقم 

 االثنٌن

  صفً
 أنشطة الدرس 

 

course book page 37  
Listen and answer all questions   237حل مهارات التفكٌر العلٌا صفحة رقم 

 حول قارئ النص   واجب
Workbook page 33     All exercises   ٌحل التدرٌب على االختبار ومراجعة شاملة 

 238صفحة رقم 

 الثالثاء

 تتمة األنشطة ) حول لغة النص ( تحلٌل الحدٌث الشرٌف صفً

course book page 38  
Read and  
answer all questions  

 فهمك حل تمرٌن موجه والتحقق من 
 242الى صفحة رقم  239من صفحة رقم  

 حول قارئ النص )تتمة ( ( سورة الحجرات13-11حفظ اآلٌات الكرٌمة ) واجب
Workbook page 34     All exercises  

 243ٌحل تمارٌن ذاتٌة صفحة رقم 

 األربعاء

 صفً

 

 االستماع إلى النص ) تجارب عظٌمة (
On point - Read & prepare pages4 to 6 

 244حل مهارات التفكٌر العلٌا صفحة رقم 

 كتابة فقرة ) كٌف تكون طالبا مبدعا ( واجب
On point  Chapter 1 - exercises  ٌحل التدرٌب على االختبار ومراجعة شاملة 

 245صفحة رقم 

 الخمٌس

  صفً
course book page 39 

 251حل اختبار نصف الوحدة صفحة رقم 

   واجب
Workbook page 35    All exercises   ٌحل تدرٌب على االختبار المعٌاري فً نهاٌة الوحدة

 الرابعة
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  )تابع الصف والشعبة : تاسع ) و

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة والتربٌة األخالقٌة الفٌزٌاء أحٌاء المادة

 نواتج التعلم              

 
 

 الــٌـــوم    

االنتشار  واالنتشار المٌسر   ٌفسر عملٌات - 1
 والنقل النشط 

ٌستقصى التغٌرات التً تحدث  للخالٌا  ●
النباتٌة والحٌوانٌة فً محالٌل متنوعة  

 التركٌز 

 

 ٌرسم العالقة بٌن السرعة المتجهة والزمن
 ٌحسب مٌل الخط البٌانً للسرعة المتجهة والزمن
ٌحدد العالقات التً تربط بٌن الموقع والسرعه 

 سارعوالت

 ٌحدد مظاهر فساد الحكم العثمانً للبالد العربٌة . -
 ٌستنتج مساوئ الحكم العثمانً للبالد العربٌة . -

Cisco Packet Tracer 

 االحد

 الموقع مع التسارع الثابت إجراء تجربة افتراضٌة لخاصٌة االنتشار صفً

صفً : ٌتعرف الطالب على مظاهر فساد ومساوئ الحكم 
 ربٌة .الثمانً للبالد الع

 lmsواجب : حل الواجبات على المنصة 

Cisco Packet Trace 
make star network 
connect peer to pee 

 ٌفرق بٌن التسارع السالب والموجب ٌفرق بٌن المحلول منخفض التركٌز وعالً التركٌز واجب

 االثنٌن

 التسارع المتوسط   صفً

 واجب
 2وٌشمل القسم   1م مراجعة مادة االختبار التكوٌنً رق

 من الوحدة األولى     4و 3و 
 69صفحة  16تمرٌن 

 الثالثاء

 التسارع اللحظً وعالقته بالمٌل والمماس  صفً

 69صفحة   18تمرٌن   واجب

 األربعاء

 قراءة الخطوط البٌانٌة للسرعة المتجهة بدالله الزمن إجراء تجربة افتراضٌة عن الخاصٌة الشعرٌة صفً

 واجب
تفسٌر التغٌرات التً تحدث على جانبً الغشاء البالزمً  

 فً حالة االنتشار المٌسر 
 تمارٌن ذاتٌة للطالب

 الخمٌس

 المعادالت البدٌلة  صفً

 72صفحة    -  24 -25-26تمرٌنات  قارن وقابل  بٌن خاصٌتً االنتشار واألسموزٌة واجب

 
  
  


