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 لخطة االسبوعيةا
 13/6/2019إلــى        9/ 6/ 2019لألســـبـوع مــن                                                          ( أ تاسع):  الصف والشعبة

 انرَبضُبد English انهغخ انؼرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 

أٌ تحهم انطبنجخ أرسء  -

 انرواَخ تحهُال أدثُب يٍ 
 رواَخ رحالد ػزُجخ -

To write a descriptive paragraph. 
 انتؼرف ػهً خظبئض انًؼٍُ وانًرثغ

 تطجك انطبنجه خظبئض شجه انًُحرف

 تطجك خظبئض انطبئرح انىرلُخ

 تكتت انُطجخ واَزبد انتُبضجبد

 تطتخذو انتُبضجبد نتحذَذ انًضهؼبد انًتشبثهخ

-To share information in 
presentations. 

 يطبثمخ تتضًٍ تًبرٍَ حم يشكالد  

 االحذ

 طفٍ
يرارؼخ انذرش األول فٍ انىحذح األونً 

 وانخبٍَ
 لراءح انزسء انخبيص

W. book page:  172  Ex: 1-2 
938حم انتًبرٍَ ص   

 تحضُر انزسء انطبدش  وارت
W. book page: 173   Ex: 3-4 

942حم انتًبرٍَ ص   

 حٍُُاال

 طفٍ
يرارؼخ انذرش انخبنج  فٍ انىحذح األونً 

 وانراثغ
 دراضخ انزسء انطبدش

W. book page:  174  Ex: 1-2  947حم انتًبرٍَ ص 

 تحضُر انزسء انطبثغ  وارت
W. book page: 175    Ex: 3-4  950حم انتًبرٍَ ص 

 انخالحبء 
 طفٍ

يرارؼخ انذرش انخبيص  فٍ انىحذح األونً 

 وانطبدش
 دراضخ  انزسء انطبثغ

W. book page: 176   Ex: 1-2  ٍَ949حم انتًبر 

 951حم انتًبرٍَ ص  W. book page: 177    Ex: 3-4 تحضُر انزسء انخبيٍ  وارت

 االرثؼبء

 967+966حم انتًبرٍَ ص  W. book page: 178   Ex: 1-2 دراضخ انزسء انخبيٍ  طفٍ

 تحضُر انزسء انتبضغ  وارت
W. book page: 179   Ex: 1-2-3  971+970حم انتًبرٍَ ص 

 انخًُص

 دراضخ انزسء انتبضغ  طفٍ
General grammar revision from 

the C. book reviews. 

 976+975حم انتًبرٍَ ص 

 تحضُر انزسء انؼبشر  وارت
General grammar revision from 
the C. book reviews. 

 979حم انتًبرٍَ ص 
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 ( أ) تاسع:  الصف والشعبةع تاب
 

 Computer Science انترثُخ األخاللُخ انذراضبد االرتًبػُخ  انؼهىو انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َؼرف انكىكجبد  -1
 َمبرٌ ثٍُ انؼُبلُذ انُزًُخ  و انُزىو انخُبئُخ  -2 

تطتُتذ األهًُخ انخمبفُخ 

وانطُبحُخ نًؼرع 

 ( دث2020ٍ)إكطجى 

طرق انتٍ تحذَذ ان

ًَكٍ ثهب أحذاث 

فبرق إَزبثٍ فٍ 

 انًزتًغ انًحهٍ

Second phase in Ethical Hacking 

 االحذ

 ػًم خرَطخ يفبهُى ػٍ انُزىو  طفٍ
فٍ  102حم ص

 انكتبة انًذرضٍ

اكتت انُمبط انتٍ 

َزت ػهُك أٌ تتجؼهب 

ػُذ انتفكُر فٍ 

 يشروػك
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 بلُذ انُزًُخ تفطُر انؼُ 

 االحٍُُ

  طفٍ

  

 ػًم ورلخ ثحخُخ ػٍ  انُزىو انمرَجخ وانجؼُذح  فٍ يزرتُب وارت

 انخالحبء 

 حم ورلخ انمراءح اإلضتُؼبثُخ  طفٍ

 ػًم يطىَخ ػٍ أًَبط انُزىو وارت

 االرثؼبء

 حم أضئهخ انتفكُر انُبلذ  طفٍ

 376ص   6و  5حم أضئهخ رلى  وارت

 انخًُص

  طفٍ

 رًغ طىر يتُىػخ نهُزىو  تىضح اإلختالف فٍ درربد انحرارح وارت

 
 
 

زةعلى ان تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهرياضيات تسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة   
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 لخطة االسبوعيةا
 13/6/2019إلــى        9/ 6/ 2019لألســـبـوع مــن                                                          ( بتاسع):  الصف والشعبة

 انرَبضُبد English انهغخ انؼرثُخ ُخانترثُخ اإلضالي انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 

أٌ تحهم انطبنجخ أرسء  -

 يٍ انرواَخ تحهُال أدثُب 
 رواَخ رحالد ػزُجخ -

To write a descriptive paragraph. 
 انتؼرف ػهً خظبئض انًؼٍُ وانًرثغ

 تطجك انطبنجه خظبئض شجه انًُحرف

 تطجك خظبئض انطبئرح انىرلُخ

انُطجخ واَزبد انتُبضجبدتكتت   

 تطتخذو انتُبضجبد نتحذَذ انًضهؼبد انًتشبثهخ

-To share information in 
presentations. 

 يطبثمخ تتضًٍ تًبرٍَ حم يشكالد  

 االحذ

 طفٍ
يرارؼخ انذرش األول فٍ انىحذح األونً 

 وانخبٍَ
 لراءح انزسء انخبيص

W. book page:  172  Ex: 1-2 
938برٍَ ص حم انتً  

 تحضُر انزسء انطبدش  وارت
W. book page: 173   Ex: 3-4 

942حم انتًبرٍَ ص   

 االحٍُُ

 طفٍ
يرارؼخ انذرش انخبنج  فٍ انىحذح األونً 

 وانراثغ
 دراضخ انزسء انطبدش

W. book page:  174  Ex: 1-2  947حم انتًبرٍَ ص 

 تحضُر انزسء انطبثغ  وارت
W. book page: 175    Ex: 3-4  950حم انتًبرٍَ ص 

 انخالحبء 
 طفٍ

يرارؼخ انذرش انخبيص  فٍ انىحذح األونً 

 وانطبدش
 دراضخ  انزسء انطبثغ

W. book page: 176   Ex: 1-2  ٍَ949حم انتًبر 

 951حم انتًبرٍَ ص  W. book page: 177    Ex: 3-4 تحضُر انزسء انخبيٍ  وارت

 االرثؼبء

 967+966حم انتًبرٍَ ص  W. book page: 178   Ex: 1-2 يٍدراضخ انزسء انخب  طفٍ

 تحضُر انزسء انتبضغ  وارت
W. book page: 179   Ex: 1-2-3  971+970حم انتًبرٍَ ص 

 انخًُص

 دراضخ انزسء انتبضغ  طفٍ
General grammar revision from 

the C. book reviews. 

 976+975حم انتًبرٍَ ص 

 انؼبشر تحضُر انزسء  وارت
General grammar revision from 
the C. book reviews. 

 979حم انتًبرٍَ ص 
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 (ب) تاسع:  الصف والشعبةتابع 

 

 Computer Science انترثُخ األخاللُخ انذراضبد االرتًبػُخ  فُسَبء احُبء انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

َؼرف دورح انُُترورٍُ 

 وانفطفىر

 َفطر يراحم كم دورح

َؼرف  انطبنت يجذأ ثبضكبل 

 و اركُطذش

 َفهى يجذأ ثُرَىنٍ

َظف ػاللخ األرطبو انظهجخ 

 ثذررخ انحرارح

تطتُتذ األهًُخ انخمبفُخ 

وانطُبحُخ نًؼرع 

 ( دث2020ٍ)إكطجى 

تحذَذ انطرق انتٍ 

ًَكٍ ثهب أحذاث 

فبرق إَزبثٍ فٍ 

 انًزتًغ انًحهٍ

Second phase in Ethical Hacking 

 االحذ

 َؼرف يجذأ ثبضكبل+ثُرَىنً ػًم خرَطخ يفبهُى نكم دورح  طفٍ
فٍ  102حم ص

 انكتبة انًذرضٍ

اكتت انُمبط انتٍ 

َزت ػهُك أٌ تتجؼهب 

ػُذ انتفكُر فٍ 

 يشروػك
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 26ضؤال  272ص 253ص1حم أضئهخ رلى  

 االحٍُُ

 ُترورٍُتتجغ يراحم دور انُ طفٍ
ضؤال  275حم تًبرٍَ ص

27+28 

  

 وارت
ػًم رذول يمبرَخ  ثٍُ انُترَخ 

 وانؼًهُخ انؼبكطخ نهُترَخ 
 30+29ضؤال

 انخالحبء 

 طفٍ
حم تهخُض انمراءح وانؼهىو يٍ 

 انًكتجخ

انتؼرف ػهً يجذأ ثُرَىنٍ 

 وتطجُمبته 

 278ص 253ص 4-3حم انطؤال رلى  وارت

 االرثؼبء

 ُر دورح انفطفىر تفط طفٍ
َتؼرف انطبنت ػهً ثُُخ 

 األرطبو انظهجخ 

 وارت
ػًم يمبرَخ ثٍُ انذورح طىَهخ 

 أأليذ ولظُرح األيذ 
 40+39ضؤال 282ص

 انخًُص

 طفٍ
حم أضئهخ يرارؼخ انفظم 

 257ص

َؼرف تطجُمبد ػهً انتًذد 

 انحراري 

 حم تًبرٍَ انىحذح  وارت

 
 
على ان تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزةرياضيات تسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة    
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 لخطة االسبوعيةا
 13/6/2019إلــى        9/ 6/ 2019لألســـبـوع مــن                                                          ( جتاسع):  لصف والشعبةا

 انرَبضُبد English انهغخ انؼرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 

أٌ تحهم انطبنجخ أرسء  -

 ُب يٍ انرواَخ تحهُال أدث
 رواَخ رحالد ػزُجخ -

To write a descriptive paragraph. 
 انتؼرف ػهً خظبئض انًؼٍُ وانًرثغ

 تطجك انطبنجه خظبئض شجه انًُحرف

 تطجك خظبئض انطبئرح انىرلُخ

 تكتت انُطجخ واَزبد انتُبضجبد

 تطتخذو انتُبضجبد نتحذَذ انًضهؼبد انًتشبثهخ

-To share information in 
presentations. 

 يطبثمخ تتضًٍ تًبرٍَ حم يشكالد  

 االحذ

 طفٍ
يرارؼخ انذرش األول فٍ انىحذح األونً 

 وانخبٍَ
 لراءح انزسء انخبيص

W. book page:  172  Ex: 1-2 
938حم انتًبرٍَ ص   

 تحضُر انزسء انطبدش  وارت
W. book page: 173   Ex: 3-4 

942حم انتًبرٍَ ص   

 االحٍُُ

 طفٍ
نذرش انخبنج  فٍ انىحذح األونً يرارؼخ ا

 وانراثغ
 دراضخ انزسء انطبدش

W. book page:  174  Ex: 1-2  947حم انتًبرٍَ ص 

 تحضُر انزسء انطبثغ  وارت
W. book page: 175    Ex: 3-4  950حم انتًبرٍَ ص 

 انخالحبء 
 طفٍ

يرارؼخ انذرش انخبيص  فٍ انىحذح األونً 

 وانطبدش
 غدراضخ  انزسء انطبث

W. book page: 176   Ex: 1-2  ٍَ949حم انتًبر 

 951حم انتًبرٍَ ص  W. book page: 177    Ex: 3-4 تحضُر انزسء انخبيٍ  وارت

 االرثؼبء

 967+966حم انتًبرٍَ ص  W. book page: 178   Ex: 1-2 دراضخ انزسء انخبيٍ  طفٍ

 تحضُر انزسء انتبضغ  وارت
W. book page: 179   Ex: 1-2-3  971+970حم انتًبرٍَ ص 

 انخًُص

 دراضخ انزسء انتبضغ  طفٍ
General grammar revision from 

the C. book reviews. 

 976+975حم انتًبرٍَ ص 

 تحضُر انزسء انؼبشر  وارت
General grammar revision from 
the C. book reviews. 

 979حم انتًبرٍَ ص 
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 (ج) اسعت:  الصف والشعبةتابع 

 

 Computer Science انترثُخ األخاللُخ انذراضبد االرتًبػُخ  فُسَبء احُبء انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

َؼرف دورح انُُترورٍُ 

 وانفطفىر

 َفطر يراحم كم دورح

َؼرف  انطبنت يجذأ ثبضكبل 

 و اركُطذش

 َفهى يجذأ ثُرَىنٍ

َظف ػاللخ األرطبو انظهجخ 

 ثذررخ انحرارح

ُتذ األهًُخ انخمبفُخ تطت

وانطُبحُخ نًؼرع 

 ( دث2020ٍ)إكطجى 

تحذَذ انطرق انتٍ 

ًَكٍ ثهب أحذاث 

فبرق إَزبثٍ فٍ 

 انًزتًغ انًحهٍ

Second phase in Ethical Hacking 

 االحذ

 َؼرف يجذأ ثبضكبل+ثُرَىنً ػًم خرَطخ يفبهُى نكم دورح  طفٍ
فٍ  102حم ص

 انكتبة انًذرضٍ

اكتت انُمبط انتٍ 

ت ػهُك أٌ تتجؼهب َز

ػُذ انتفكُر فٍ 

 يشروػك
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 26ضؤال  272ص 253ص1حم أضئهخ رلى  

 االحٍُُ

 تتجغ يراحم دور انُُترورٍُ طفٍ
ضؤال  275حم تًبرٍَ ص

27+28 

  

 وارت
ػًم رذول يمبرَخ  ثٍُ انُترَخ 

 وانؼًهُخ انؼبكطخ نهُترَخ 
 30+29ضؤال

 نخالحبء ا

 طفٍ
حم تهخُض انمراءح وانؼهىو يٍ 

 انًكتجخ

انتؼرف ػهً يجذأ ثُرَىنٍ 

 وتطجُمبته 

 278ص 253ص 4-3حم انطؤال رلى  وارت

 االرثؼبء

 تفطُر دورح انفطفىر  طفٍ
َتؼرف انطبنت ػهً ثُُخ 

 األرطبو انظهجخ 

 وارت
ػًم يمبرَخ ثٍُ انذورح طىَهخ 

 أأليذ ولظُرح األيذ 
 40+39ضؤال 282ص

 انخًُص

 طفٍ
حم أضئهخ يرارؼخ انفظم 

 257ص

َؼرف تطجُمبد ػهً انتًذد 

 انحراري 

 حم تًبرٍَ انىحذح  وارت

 
 
 

 الخطة االسبوعية

على ان تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزةاضيات ريتسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة   
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  13/ 06/  2019إلــى        09/  06/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) د تاسع:  الصف والشعبة

   

 انرَبضُبد English انهغخ انؼرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 

 

 ىوـــانــُ

 82حك انًطهى ػهً انًطهى ص

 

 َؼذد حمى انًطهى ػهً اخُه

 َجَجٍُ دالالد انحذ

َطتخهض انطبنت أهى األحذاث 1

 واألفكبر يٍ انمظخ

To Identify different types of sports. ٌَحذد االزاحخ واالَؼكبش وانذورا 

 َزذ يطبحخ انًخهج

  Reading :Prepare and read (On Point) َزذ يطبحخ يتىازي االضالع
Pages: ( 150-154) 

 : لراءح حرحانحظخ اإلحرائُخ
Writing : Search for information to write 
a paragraph about your favorite sport. 

 sinدانخ ال : انحظخ اإلحرائُخ

 االحذ

 الد انغرَجخ(جيُبلشخ انفظم انخبيٍ )رحالد ػزُجخ فٍ ان ثبنتؼبوٌ يغ زيالئه َمراانحذثج وَُبلش يؼبَُه طفٍ
Unit 10          L: 8       Page : 33 

 771ًرٍَ يىره صحم ت

 101أَشطخ ص  84حم َشبط أثٍُ واضتمظٍ ص وارت
Unit 10         L: 9     Page : 33 

 773ص 8و7حم تًبرٍَ 

 االحٍُُ

 يُبلشخ انفظم انتبضغ  طفٍ
Unit 10         L: 9       Page : 34 

 772حم تًرٍَ يىره ص

 111أَشطخ ص  وارت
Unit 10       L: 10      Page : 35  

 774ص 15و 14حم تًهرٍَ 

 انخالحبء

 يُبلشخ انفظم انؼبشر 85َُبلش فمرح أطذر حكًب ص طفٍ
Unit 10       L: 10      Page : 36 

 778حم تًرٍَ يىره ص

 128أَشطخ ص 87َمرأ فمرح أكتشف ص وارت
Prepare On Point pages: 150-154 

 780ص 6و5حم تًبرٍَ 

 األرثؼبء

 حبدٌ ػشريُبلشخ انفظم ان  طفٍ
On Point pages: 150-154 

 779حم تًرٍَ يىره ص

 161أَشطخ   وارت

Search for information to write a 

paragraph about your favorite sport.  ٍَ781ص 17و16حم تًبر 

 انخًُص

 يُبلشخ انفظم انخبٍَ ػشر 87 حم َشبط أضتمظٍ ص طفٍ
Write an essay about your favorite sport. 

 790و789حم تًرٍَ يىره ص

 190أَشطخ ص 88حم َشبط اَظى يفبهًٍُ ص وارت
Complete writing the paragraph   

 791ص 10و8حم تًبرٍَ 

 
 

. على أن تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزة بمواد العلومليم المطويات واللوحات الخاصة ـتسمالحـظة : 
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 ( د ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science انترثُخ األخاللُخ  انذراضبد االرتًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 

 

 ىوـــانــُ

 َؼرف انكىكجبد  -2
 َمبرٌ ثٍُ انؼُبلُذ انُزًُخ  و انُزىو انخُبئُخ  -2 

َطتُتذ األهًُخ انخمبفُخ وانطُبحُخ 

 دثٍ 2020نًؼرع إكطجى

راد َىضح كُف ًَكٍ تًُُخ انًهب

انشخظُخ يخم انمُبدح وانمذرح ػهً انؼًم 

 انزًبػٍ 

Footprinting 

 االحذ

 ػًم خرَطخ يفبهُى ػٍ انُزىو  طفٍ

 101طفٍ : حم ص : 

 102وارت : حم ص :

 28طفٍ : حم ص : 

 29وارت : حم ص :

Footprinting techniques / tools 
Activity 2.1 p 41 

 تفطُر انؼُبلُذ انُزًُخ  وارت

 حٍُُاال

  طفٍ

 ػًم ورلخ ثحخُخ ػٍ  انُزىو انمرَجخ وانجؼُذح  فٍ يزرتُب وارت

 انخالحبء

 حم ورلخ انمراءح اإلضتُؼبثُخ  طفٍ

 ػًم يطىَخ ػٍ أًَبط انُزىو وارت

 األرثؼبء

 حم أضئهخ انتفكُر انُبلذ  طفٍ

 376ص   6و  5حم أضئهخ رلى  وارت

 انخًُص

  طفٍ

 رًغ طىر يتُىػخ نهُزىو  تىضح اإلختالف فٍ درربد انحرارح وارت
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 الخطة االسبوعية
  13/ 06/  2019إلــى        09/  06/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( هـ ) تاسع:  الصف والشعبة
   

 انرَبضُبد English انهغخ انؼرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 

 

 ىوـــانــُ

 82ك انًطهى ػهً انًطهى صح

 

 َؼذد حمى انًطهى ػهً اخُه

 َجٍُ دالالد انحذَج

 

َطتخهض انطبنت أهى األحذاث 1

 واألفكبر يٍ انمظخ

To Identify genres of literature     َحذد تحىَالد انتشبثه 

 َفطر انًُبرد انًمُبضُخ 

 َطتخذو يؼبيالد يمُبش انرضى فٍ حم انًطبئم Reading :Prepare and read (On Point)  
Pages: (78-79) 

 : لراءح حرح انحظخ اإلحرائُخ
Writing: Search for information to write a 
paragraph about an influential person 

 :  انحظخ اإلحرائُخ
Searching about scale transformation 

 االحذ

 الد انغرَجخ(جيُبلشخ انفظم انخبيٍ )رحالد ػزُجخ فٍ ان ؼبَُهثبنتؼبوٌ يغ زيالئه َمراانحذثج وَُبلش ي طفٍ
Unit 12           L: 11    Page : 208  حم تًرٍَ يىره وانتحمك يٍ فهًك 

 1020انً  1018طفحخ رلى 

 101أَشطخ ص  84حم َشبط أثٍُ واضتمظٍ ص وارت
Unit 12          L: 12     Page : 209 

 1021طفحخ رلى َحم انتًرٍَ وحم انًطبئم 

 االحٍُُ

 يُبلشخ انفظم انتبضغ  طفٍ
Unit 12         L: 13      Page : 210 

 1022حم يطبئم يهبراد انتفكُر انؼهُب طفحخ رلى 

 111أَشطخ ص  وارت
Unit 12        L: 14       Page : 211   َحم تذرَت ػهً اإلختجبر ويرارؼخ شبيهخ 

 1023طفحخ رلى 

 انخالحبء

 يُبلشخ انفظم انؼبشر 85ُبلش فمرح أطذر حكًب صَ طفٍ
Unit 12        L: 15       Page : 212  حم تًرٍَ يىره وانتحمك يٍ فهًك 

 1025انً  1024طفحخ رلى 

 128أَشطخ ص 87َمرأ فمرح أكتشف ص وارت
Prepare On Point pages: 78-79 

 1026َحم انتًرٍَ وحم انًطبئم طفحخ رلى 

 األرثؼبء

 يُبلشخ انفظم انحبدٌ ػشر  طفٍ
On Point pages: 78-79 

 1028حم يطبئم يهبراد انتفكُر انؼهُب طفحخ رلى 

 161أَشطخ   وارت

Search for information to write a paragraph 

about an influential person 
 َحم تذرَت ػهً اإلختجبر ويرارؼخ شبيهخ 

 1029طفحخ رلى 

 انخًُص

 يُبلشخ انفظم انخبٍَ ػشر 87تمظٍ ص حم َشبط أض طفٍ
Write a biography of an influential person 

 1035حم تذرَت ػهً االختجبر طفحخ رلى 

 190أَشطخ ص 88حم َشبط اَظى يفبهًٍُ ص وارت
Complete writing the paragraph  

 1038اختجبر طفحخ رلى َحم 

 
 

 ( هـ ) تاسع:  الصف والشعبةتابع . على أن تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزة بمواد العلومة ليم المطويات واللوحات الخاصـتسمالحـظة : 
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 Computer Science انترثُخ األخاللُخ  انذراضبد االرتًبػُخ انفُسَبء أحُبء انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 

 

 ىوـــانــُ

  وانفىضفىر انُُترورٍُ دورح َؼرف -1

 دورح كم ميراح َفطر -2
 حبالد انًبدح

َطتُتذ األهًُخ انخمبفُخ 

وانطُبحُخ نًؼرع 

 دثٍ 2020إكطجى

َىضح كُف ًَكٍ تًُُخ 

انًهبراد انشخظُخ يخم 

انمُبدح وانمذرح ػهً انؼًم 

 انزًبػٍ

Footprinting 

 االحذ

 يجذأ ثرَىنٍ ػًم خرَطخ يفبهُى نكم دورح طفٍ

طفٍ : حم ص : 

101 

 102وارت : حم ص :

 28ص :  طفٍ : حم

 29وارت : حم ص :

Footprinting techniques / 
tools 
Activity 2.1 p 41 

 تزرثخ ػهجخ انؼطىر 253ص 1حم انطؤال رلى  وارت

 االحٍُُ

 انزرَبٌ انطجمٍ تتجغ يراحم دورح انُُترورٍُ  يٍ انذورح  طفٍ

 ػٍ  اَحُبء يمذيخ انطُبراد  ثحج ػًم رذول يمبرَخ ثٍُ انُترتخ وانؼًهُخ انؼبكطه نهُترتخ وارت

 انخالحبء

 انتًذد انطىنٍ ػًم يهخض انمراءح فٍ انؼهىو   يٍ كتت انًكتجخ طفٍ

 تذرَجبد يٍ انكتبة  253ص  4و   3حم انطؤال  رلى  وارت

 األرثؼبء

 انتًذد انحزًٍ تفطُر دورح انفىضفىر  طفٍ

 تذرَجبد يختبرح  وارت

 انخًُص

 يرارؼخ نهىحذح  رذول يمبرَخ ثٍُ انذورح طىَهخ األيذ ولظُرح األيذ ػًم طفٍ

 تذرَجبد  257حم أضئهخ يرارؼخ انفظم ص وارت
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 الخطة االسبوعية
  13/ 06/  2019إلــى        09/  06/  2019لألســـبـوع مــن  

  
 ( ) و تاسع:  الصف والشعبة

   

 انرَبضُبد English انؼرثُخانهغخ  انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 

 

 ىوـــانــُ

 82حك انًطهى ػهً انًطهى ص

 

 َؼذد حمى انًطهى ػهً اخُه

 َجٍُ دالالد انحذَج

 

َطتخهض انطبنت أهى األحذاث 1

 واألفكبر يٍ انمظخ

To Identify genres of literature     َحذد تحىَالد انتشبثه 

 َفطر انًُبرد انًمُبضُخ 

  َطتخذو يؼبيالد يمُبش انرضى فٍ حم

 انًطبئم
Reading :Prepare and read (On Point)  
Pages: (78-79) 

 : لراءح حرح انحظخ اإلحرائُخ
Writing: Search for information to write a 
paragraph about an influential person 

 :  انحظخ اإلحرائُخ
Searching about scale 

transformation 

 االحذ

 الد انغرَجخ(جيُبلشخ انفظم انخبيٍ )رحالد ػزُجخ فٍ ان ثبنتؼبوٌ يغ زيالئه َمراانحذثج وَُبلش يؼبَُه طفٍ
Unit 12           L: 11    Page : 208  حم تًرٍَ يىره وانتحمك يٍ فهًك 

 1020انً  1018طفحخ رلى 

 101أَشطخ ص  84حم َشبط أثٍُ واضتمظٍ ص وارت
Unit 12          L: 12     Page : 209 

 1021َحم انتًرٍَ وحم انًطبئم طفحخ رلى 

 االحٍُُ

 يُبلشخ انفظم انتبضغ  طفٍ
Unit 12         L: 13      Page : 210 

 1022حم يطبئم يهبراد انتفكُر انؼهُب طفحخ رلى 

 111أَشطخ ص  وارت
Unit 12        L: 14       Page : 211  َت ػهً اإلختجبر ويرارؼخ شبيهخ َحم تذر 

 1023طفحخ رلى 

 انخالحبء

 يُبلشخ انفظم انؼبشر 85َُبلش فمرح أطذر حكًب ص طفٍ
Unit 12        L: 15       Page : 212  حم تًرٍَ يىره وانتحمك يٍ فهًك 

 1025انً  1024طفحخ رلى 

 128أَشطخ ص 87َمرأ فمرح أكتشف ص وارت
Prepare On Point pages: 78-79 

 1026َحم انتًرٍَ وحم انًطبئم طفحخ رلى 

 األرثؼبء

 يُبلشخ انفظم انحبدٌ ػشر  طفٍ
On Point pages: 78-79 

 1028حم يطبئم يهبراد انتفكُر انؼهُب طفحخ رلى 

 161أَشطخ   وارت

Search for information to write a 

paragraph about an influential person 
 اإلختجبر ويرارؼخ شبيهخ َحم تذرَت ػهً 

 1029طفحخ رلى 

 انخًُص

 يُبلشخ انفظم انخبٍَ ػشر 87حم َشبط أضتمظٍ ص  طفٍ
Write a biography of an influential person 

 1035حم تذرَت ػهً االختجبر طفحخ رلى 

 190أَشطخ ص 88حم َشبط اَظى يفبهًٍُ ص وارت
Complete writing the paragraph  

 1038بر طفحخ رلى اختجَحم 

. على أن تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزة بمواد العلومليم المطويات واللوحات الخاصة ـتسظة : ـمالح
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kh 

 ( و ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science انترثُخ األخاللُخ  انذراضبد االرتًبػُخ انفُسَبء أحُبء انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 

 

 ىوـــانــُ

  وانفىضفىر انُُترورٍُ دورح َؼرف -1

 دورح كم يراحم َفطر -2
 حبالد انًبدح

َطتُتذ األهًُخ انخمبفُخ 

وانطُبحُخ نًؼرع 

 دثٍ 2020إكطجى

َىضح كُف ًَكٍ تًُُخ 

انًهبراد انشخظُخ يخم 

انمُبدح وانمذرح ػهً انؼًم 

 انزًبػٍ

Footprinting 

 االحذ

 يجذأ ثرَىنٍ ورحػًم خرَطخ يفبهُى نكم د طفٍ

طفٍ : حم ص : 

101 

 102وارت : حم ص :

 28طفٍ : حم ص : 

 29وارت : حم ص :

Footprinting techniques / 
tools 
Activity 2.1 p 41 

 تزرثخ ػهجخ انؼطىر 253ص 1حم انطؤال رلى  وارت

 االحٍُُ

 انزرَبٌ انطجمٍ تتجغ يراحم دورح انُُترورٍُ  يٍ انذورح  طفٍ

 توار
ػًم رذول يمبرَخ ثٍُ انُترتخ وانؼًهُخ انؼبكطه 

 نهُترتخ
 ثحج ػٍ  اَحُبء يمذيخ انطُبراد 

 انخالحبء

 انتًذد انطىنٍ ػًم يهخض انمراءح فٍ انؼهىو   يٍ كتت انًكتجخ طفٍ

 تذرَجبد يٍ انكتبة  253ص  4و   3حم انطؤال  رلى  وارت

 األرثؼبء

 انتًذد انحزًٍ تفطُر دورح انفىضفىر  طفٍ

 تذرَجبد يختبرح  وارت

 انخًُص

 طفٍ
ػًم رذول يمبرَخ ثٍُ انذورح طىَهخ األيذ ولظُرح 

 األيذ
 يرارؼخ نهىحذح 

 تذرَجبد  257حم أضئهخ يرارؼخ انفظم ص وارت
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  13/ 06/  2019إلــى        09/  06/  2019لألســـبـوع مــن  
 ( ) ز تاسع:  الصف والشعبة

   

 انرَبضُبد English انهغخ انؼرثُخ انترثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 

 

 ىوـــانــُ

 82حك انًطهى ػهً انًطهى ص

 

 َؼذد حمى انًطهى ػهً اخُه

 َجٍُ دالالد انحذَج

 

اث حذَطتخهض انطبنت أهى األ1

 واألفكبر يٍ انمظخ

To Identify genres of literature     د انتشبثهَحذد تحىَال 

 َفطر انًُبرد انًمُبضُخ 

  َطتخذو يؼبيالد يمُبش انرضى فٍ حم

 انًطبئم
Reading :Prepare and read (On Point)  
Pages: (78-79) 

 : لراءح حرح انحظخ اإلحرائُخ
Writing: Search for information to write a 
paragraph about an influential person 

  : ائُخانحظخ اإلحر
Searching about scale 

transformation 

 االحذ

 الد انغرَجخ(جيُبلشخ انفظم انخبيٍ )رحالد ػزُجخ فٍ ان ثبنتؼبوٌ يغ زيالئه َمراانحذثج وَُبلش يؼبَُه طفٍ
Unit 12           L: 11    Page : 208  حم تًرٍَ يىره وانتحمك يٍ فهًك 

 1020انً  1018طفحخ رلى 

 101أَشطخ ص  84بط أثٍُ واضتمظٍ صحم َش وارت
Unit 12          L: 12     Page : 209 

 1021َحم انتًرٍَ وحم انًطبئم طفحخ رلى 

 االحٍُُ

 يُبلشخ انفظم انتبضغ  طفٍ
Unit 12         L: 13      Page : 210  حم يطبئم يهبراد انتفكُر انؼهُب طفحخ رلى

1022 

 111أَشطخ ص  وارت
Unit 12        L: 14       Page : 211   َحم تذرَت ػهً اإلختجبر ويرارؼخ شبيهخ 

 1023طفحخ رلى 

 انخالحبء

 يُبلشخ انفظم انؼبشر 85َُبلش فمرح أطذر حكًب ص طفٍ
Unit 12        L: 15       Page : 212  حم تًرٍَ يىره وانتحمك يٍ فهًك 

 1025انً  1024طفحخ رلى 

 128أَشطخ ص 87َمرأ فمرح أكتشف ص وارت
Prepare On Point pages: 78-79 

 1026َحم انتًرٍَ وحم انًطبئم طفحخ رلى 

 األرثؼبء

 يُبلشخ انفظم انحبدٌ ػشر  طفٍ
On Point pages: 78-79  حم يطبئم يهبراد انتفكُر انؼهُب طفحخ رلى

1028 

 161أَشطخ   وارت

Search for information to write a paragraph 

about an influential person 
 َحم تذرَت ػهً اإلختجبر ويرارؼخ شبيهخ 

 1029طفحخ رلى 

 انخًُص

 يُبلشخ انفظم انخبٍَ ػشر 87حم َشبط أضتمظٍ ص  طفٍ
Write a biography of an influential person 

 1035حم تذرَت ػهً االختجبر طفحخ رلى 

 190أَشطخ ص 88حم َشبط اَظى يفبهًٍُ ص وارت
Complete writing the paragraph  

 1038اختجبر طفحخ رلى َحم 

 
 

 . على أن تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزة بمواد العلومليم المطويات واللوحات الخاصة ـتسمالحـظة : 
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 ( ز ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science ُخانترثُخ األخالل  انذراضبد االرتًبػُخ انفُسَبء أحُبء انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 

 

 ىوـــانــُ

 َؼرف دورح انُُترورٍُ وانفىضفىر  -1
 َفطر يراحم كم دورح  -2

 حبالد انًبدح

َطتُتذ األهًُخ انخمبفُخ 

وانطُبحُخ نًؼرع 

 دثٍ 2020إكطجى

َىضح كُف ًَكٍ تًُُخ 

انًهبراد انشخظُخ يخم 

انمُبدح وانمذرح ػهً انؼًم 

 انزًبػٍ

Footprinting 

 الحذا

 يجذأ ثرَىنٍ ػًم خرَطخ يفبهُى نكم دورح طفٍ

 101طفٍ : حم ص :    

 102وارت : حم ص :

 28طفٍ : حم ص : 

 29وارت : حم ص :

Footprinting techniques / 
tools 
Activity 2.1 p 41 

 تزرثخ ػهجخ انؼطىر 253ص 1حم انطؤال رلى  وارت

 االحٍُُ

 انزرَبٌ انطجمٍ يٍ انذورح تتجغ يراحم دورح انُُترورٍُ   طفٍ

 ثحج ػٍ  اَحُبء يمذيخ انطُبراد  ػًم رذول يمبرَخ ثٍُ انُترتخ وانؼًهُخ انؼبكطه نهُترتخ وارت

 انخالحبء

 انتًذد انطىنٍ ػًم يهخض انمراءح فٍ انؼهىو   يٍ كتت انًكتجخ طفٍ

 تذرَجبد يٍ انكتبة  253ص  4و   3حم انطؤال  رلى  وارت

 األرثؼبء

 انتًذد انحزًٍ تفطُر دورح انفىضفىر  طفٍ

 تذرَجبد يختبرح  وارت

 انخًُص

 يرارؼخ نهىحذح  ػًم رذول يمبرَخ ثٍُ انذورح طىَهخ األيذ ولظُرح األيذ طفٍ

 تذرَجبد  257حم أضئهخ يرارؼخ انفظم ص وارت

 
  

 

 


