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 لخطة االسبوعٌةا
 5/5/2019إلــى    9/ 5/ 2019لألســـبـوع مــن                                                          ( أ تاسع):  الصف والشعبة

 انشٚبضٛبد English انهغخ انؼشثٛخ انزشثٛخ اإلعاليٛخ انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

رسذد يفٕٓو انغٍُ  -

 االخزًبػٛخ.
ُجٍ أثش انغٍُ ر -

 االخزًبػٛخػهٗ انًدزًؼبد .

أٌ ٚزؼرررررررررش  انًرررررررررزؼهى  -

 انًًُٕع يٍ انظش  
أٌ ٚؼشثّ يٕظفب إٚبِ فٙ  -

 يٕالف زٛبرٛخ

To Identify different survival ways  رطجك انطبنجخ َظشٚهذ صٔاٚب انًثهث 

رجشٍْ انطبنجخ ػهٗ رطبثك انًثهثبد يٍ 

 رؼشٚف انزطبثك 

ثبد يٍ يٍ رثجذ انطبنجّ رطبثك انًثه

 رطبثك االضالع انًزُبظشح  

Reading :Prepare and read (On Point)  
Pages: ( 36-36) 

 لشاءح زشح ) لظض يزُٕػخ (
Writing : Search for information to write 

about a champion 

زم اعئهخ رزضًٍ يٓبساد رفكٛش ػهٛب 

 ٔزم يشكالد 

 االزذ

 40زم فمشح ألبسٌ ص طفٙ
يزبثؼخ انًًُٕع يٍ انظش  ) انظفخ ٔ 

 يُزٓٗ اندًٕع (
Unit 10       L: 7       Page : 169 

823زم انزًبسٍٚ ص   

 ٔاخت
ردٓٛض يطٕٚبد خبطخ ثبنًبدح رذػى انطبنجخ فٙ 

 دسخخ انًشبسٚغ.
 344زم ص 

Unit 10        L: 8    Page : 170  
826زم انزًبسٍٚ ص   

 االثٍُٛ

  طفٙ
ع يٍ انظش  ) انظفخ ٔ يزبثؼخ انًًُٕ

 يُزٓٗ اندًٕع (

Unit 10       L: 9       Page : 172 
825زم انزًبسٍٚ ص   

 345زم ص  -  ٔاخت
Unit 10        L: 10     Page : 172  

827زم انزًبسٍٚ ص   

 انثالثبء 

 شؼش خٕاطش انغشٔة إلثشاْٛى  َبخٙ 41زم فمشح أعزمظٙ ص طفٙ
Unit 10        L: 11 Page : 173 

833+832زم انزًبسٍٚ ص   

 49زم فمشح أثش٘ خجشارٙ ص ٔاخت
كزبثخ فمشح ػٍ انشبػش ثبالعزؼبَخ 

 ثبنًظبدس االكزشَٔٛخ

Prepare On Point pages: 63-64  835+834زم انزًبسٍٚ ص  

 االسثؼبء

 طفٙ

  45زم فمشح أعزُزح ٔأسثظ ص
 

 
 يزبثؼخ َض خٕاطش انغشٔة

On Point pages: 63-64  842+841زم ص  

 284زم ص  - 48زم فمشح أخٛت ثًفشد٘ ص ٔاخت

Search for information to write about a 

champion 843زم ص  

 انخًٛظ

 كزبثخ إثذاػٛخ ) انمشاءح يفزبذ انكٌٕ (  طفٙ
Write an essay about a champion 

844زم ص   

   ٔاخت
Complete writing the essay   

845زم ص   
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 ( أ) تاسع:  الشعبةالصف وتابع 
 

 Computer Science انزشثٛخ األخاللٛخ انذساعبد االخزًبػٛخ  انؼهٕو انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 

*رشثظ ثٍٛ انخظبئض انطجٛؼٛخ 

نهًكبٌ ٔاألَشطخ انجششٚخ انغبئذح 

 فٙ انٕطٍ انؼشثٙ 

* رٕضر كٛف ًٚكٍ االعزؼذاد 

نزًُٛخ انًٓبساد انالصيخ نًشبسكخ 

 خ فبػهخ  يذَٛ
Footprinting phase in ethical hacking 

 االزذ

 ػًم يطٕٚخ ػٍ دسط يٕاسد انطبلخ انًزدذدح طفٙ
فٙ انكزبة  30ربثغ زم ص 

 انًذسعٙ 
فٙ انكزبة  17ٔ  16زم ص 

 انًذسعٙ 

Apply ‘whois’ tool to gather information  

  

 االثٍُٛ

 زم ٔسلخ انمشاءح االعزٛؼبثٛخ طفٙ

  

  ٔاخت

 انثالثبء 

 طفٙ
ػًم اعزمظبء ػٍ ػاللخ فظم انظٛف ثًٕاسد 

 انطبلخ انًزدذدح

  ٔاخت

 االسثؼبء

 زم اعئهخ انزفكٛش انُبلذ طفٙ

 324زم ص ٔاخت

 انخًٛظ

 ػًم خشٚطخ يفبْٛى  ػٍ يظبدس  انطبلخ فٗ االيبساد  طفٙ

  ٔاخت
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 لخطة االسبوعٌةا
 5/5/2019إلــى    9/ 5/ 2019لألســـبـوع مــن                                                        ( تاسع)ب:  ةالصف والشعب

 انشٚبضٛبد English انهغخ انؼشثٛخ انزشثٛخ اإلعاليٛخ انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

رسذد يفٕٓو انغٍُ  -

 االخزًبػٛخ.
رُجٍ أثش انغٍُ  -

 ًدزًؼبد .االخزًبػٛخػهٗ ان

أٌ ٚزؼرررررررررش  انًرررررررررزؼهى  -

 انًًُٕع يٍ انظش  
أٌ ٚؼشثّ يٕظفب إٚبِ فٙ  -

 يٕالف زٛبرٛخ

To Identify different survival ways  رطجك انطبنجخ َظشٚهذ صٔاٚب انًثهث 

رجشٍْ انطبنجخ ػهٗ رطبثك انًثهثبد يٍ 

 رؼشٚف انزطبثك 

رثجذ انطبنجّ رطبثك انًثهثبد يٍ يٍ 

ظشح  رطبثك االضالع انًزُب  

Reading :Prepare and read (On Point)  
Pages: ( 36-36) 

 لشاءح زشح ) لظض يزُٕػخ (
Writing : Search for information to write 

about a champion 

زم اعئهخ رزضًٍ يٓبساد رفكٛش ػهٛب 

 ٔزم يشكالد 

 االزذ

 طفٙ
خ ٔ يزبثؼخ انًًُٕع يٍ انظش  ) انظف 64ص أقارن فقرة حل

 يُزٓٗ اندًٕع (
Unit 10       L: 7       Page : 169 

823زم انزًبسٍٚ ص   

 ٔاخت

 الطالبة تدعم بالمادة خاصة مطوٌات تجهٌز

 344زم ص  .المشارٌع درجة فً

Unit 10        L: 8    Page : 170  
826زم انزًبسٍٚ ص   

 االثٍُٛ

 طفٙ
يزبثؼخ انًًُٕع يٍ انظش  ) انظفخ ٔ  

 ًٕع (يُزٓٗ اند

Unit 10       L: 9       Page : 172 
825زم انزًبسٍٚ ص   

 ٔاخت
 

 345زم ص  -
Unit 10        L: 10     Page : 172  

827زم انزًبسٍٚ ص   

 انثالثبء 

 طفٙ
 64ص أستقصً فقرة حل

 شؼش خٕاطش انغشٔة إلثشاْٛى  َبخٙ
Unit 10        L: 11 Page : 173 

833+832زم انزًبسٍٚ ص   

 ختٔا
كزبثخ فمشح ػٍ انشبػش ثبالعزؼبَخ  64ص خبراتً أثري فقرة حل

 ثبنًظبدس االكزشَٔٛخ

Prepare On Point pages: 63-64  835+834زم انزًبسٍٚ ص  

 االسثؼبء

 طفٙ
  64ص وأربط أستنتج فقرة حل

 يزبثؼخ َض خٕاطش انغشٔة
On Point pages: 63-64  842+841زم ص  

 ٔاخت

 
 284زم ص  -

Search for information to write about a 

champion 843زم ص  

 انخًٛظ

 طفٙ
 

 كزبثخ إثذاػٛخ ) انمشاءح يفزبذ انكٌٕ (
Write an essay about a champion 

844زم ص   

 ٔاخت
 64ص بمفردي أجٌب فقرة حل
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 (ب )تاسع:  الصف والشعبةتابع 

 Computer Science انزشثٛخ األخاللٛخ انذساعبد االخزًبػٛخ  فٛضٚبء أزٛبء انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

رُبلش خطٕاد األَمغبو 

 انًُظف
رمبسٌ ثٍٛ انزكبثش اندُغٙ 

 ٔانالخُغٙ

ٚسذد انؼاللخ ثٍٛ دسخخ انسشاسح ٔ انطبلخ  -

 انسشاسٚخ .

 ٚؼش  كٛف ٚسظم االرضاٌ انسشاس٘ . -

 ٚسذد طشق اَزمبل انطبلخ انسشاسٚخ .  -

انسشاسح انُٕػٛخ نًبدح يدٕٓنخ  ٚمٛظ - -

 ثبعزخذاو انكبنٕسًٚٛزش .

*رشثظ ثٍٛ انخظبئض 

انطجٛؼٛخ نهًكبٌ ٔاألَشطخ 

انجششٚخ انغبئذح فٙ انٕطٍ 

 انؼشثٙ

* رٕضر كٛف ًٚكٍ االعزؼذاد نزًُٛخ 

انًٓبساد انالصيخ نًشبسكخ يذَٛخ 

 فبػهخ  

Footprinting phase in 
ethical hacking 

 االزذ

 طفٙ
ثٍٛ انطٕس االَفظبنٙ رمبسٌ 

 ٔاالعزٕائٙ

يمذيخ نذسط انسشاسح ٔ انطبلخ 

انسشاسٚخ ندؼم انطبنت ٚشثظ ثٍٛ 

انطبلخ انسشاسٚخ ٔ دسخخ انسشاسح 

 نهًبدح 
فٙ انكزبة  30ربثغ زم ص 

 انًذسعٙ
فٙ انكزبة  17ٔ  16زم ص 

 انًذسعٙ

Apply ‘whois’ tool to gather 
information 

  ٕسٍٚسعى خالٚب فٙ يشزهخ انط 

 االثٍُٛ

 طفٙ
رمبسٌ ثٍٛ االَمغبو 

 انًزغبٔ٘ ٔانًُظف

ٚؼش  كٛف ٚسظم االرضاٌ انسشاس٘ 

 ٔٔزذاد لٛبط دسخخ انسشاسح 

  

 235ٔاخت انزأكذ يٍ فٓى انُض ص  215يُبلشخ خذٔل ص  ٔاخت

 انثالثبء 

 ٚؼش  طشق اَزمبل انسشاسح انثالثخ  يُبلشخ ردشثخ يُذل األٔنٗ طفٙ

  2ٔ  1ط  238ص  217لشاءح ص  تٔاخ

 االسثؼبء

 يُبلشخ ردشثخ يُذل انثبَٛخ طفٙ
ردشثخ لٛبط انسشاسح انُٕػٛخ نًبدح 

 يدٕٓنخ 

  5+  4ط  240ص  218لشاءح ص  ٔاخت

 انخًٛظ

 اعئهخ يشاخؼخ انمغى   طفٙ

  ٔاخت
--- 
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 ٚبضٛبدانش English انهغخ انؼشثٛخ انزشثٛخ اإلعاليٛخ انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

رسذد يفٕٓو انغٍُ  -

 االخزًبػٛخ.
رُجٍ أثش انغٍُ  -

 االخزًبػٛخػهٗ انًدزًؼبد .

أٌ ٚزؼرررررررررش  انًرررررررررزؼهى  -

 انًًُٕع يٍ انظش  
أٌ ٚؼشثّ يٕظفب إٚبِ فٙ  -

 يٕالف زٛبرٛخ

To Identify different survival ways  رطجك انطبنجخ َظشٚهذ صٔاٚب انًثهث 

جخ ػهٗ رطبثك انًثهثبد يٍ رجشٍْ انطبن

 رؼشٚف انزطبثك 

رثجذ انطبنجّ رطبثك انًثهثبد يٍ يٍ 

 رطبثك االضالع انًزُبظشح  

Reading :Prepare and read (On Point)  
Pages: ( 36-36) 

 لشاءح زشح ) لظض يزُٕػخ (
Writing : Search for information to write 

about a champion 

زضًٍ يٓبساد رفكٛش ػهٛب زم اعئهخ ر

 ٔزم يشكالد 

 االزذ

 طفٙ
يزبثؼخ انًًُٕع يٍ انظش  ) انظفخ ٔ  64ص أقارن فقرة حل

 يُزٓٗ اندًٕع (
Unit 10       L: 7       Page : 169 

823زم انزًبسٍٚ ص   

 ٔاخت

 الطالبة تدعم بالمادة خاصة مطوٌات تجهٌز

 344زم ص  .المشارٌع درجة فً

Unit 10        L: 8    Page : 170  
826زم انزًبسٍٚ ص   

 االثٍُٛ

 طفٙ
يزبثؼخ انًًُٕع يٍ انظش  ) انظفخ ٔ  

 يُزٓٗ اندًٕع (

Unit 10       L: 9       Page : 172 
825زم انزًبسٍٚ ص   

 ٔاخت
 

 345زم ص  -
Unit 10        L: 10     Page : 172  

827زم انزًبسٍٚ ص   

 انثالثبء 

 طفٙ
 64ص أستقصً فقرة حل

 شؼش خٕاطش انغشٔة إلثشاْٛى  َبخٙ
Unit 10        L: 11 Page : 173 

833+832زم انزًبسٍٚ ص   

 ٔاخت
كزبثخ فمشح ػٍ انشبػش ثبالعزؼبَخ  64ص خبراتً أثري فقرة حل

 ثبنًظبدس االكزشَٔٛخ

Prepare On Point pages: 63-64  835+834زم انزًبسٍٚ ص  

 االسثؼبء

 طفٙ
  64ص ربطوأ أستنتج فقرة حل

 يزبثؼخ َض خٕاطش انغشٔة
On Point pages: 63-64  842+841زم ص  

 ٔاخت

 
 284زم ص  -

Search for information to write about a 

champion 843زم ص  

 انخًٛظ

 طفٙ
 

 كزبثخ إثذاػٛخ ) انمشاءح يفزبذ انكٌٕ (
Write an essay about a champion 

844زم ص   

 ٔاخت
 64ص رديبمف أجٌب فقرة حل
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 تاسع )ج(       الصف والشعبة : تابع 

 Computer Science انزشثٛخ األخاللٛخ انذساعبد االخزًبػٛخ  فٛضٚبء أزٛبء انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

رُبلش خطٕاد األَمغبو 

 انًُظف
رمبسٌ ثٍٛ انزكبثش اندُغٙ 

 ٔانالخُغٙ

ٚسذد انؼاللخ ثٍٛ دسخخ انسشاسح ٔ انطبلخ  -

 . انسشاسٚخ

 ٚؼش  كٛف ٚسظم االرضاٌ انسشاس٘ . -

 ٚسذد طشق اَزمبل انطبلخ انسشاسٚخ .  -

ٚمٛظ انسشاسح انُٕػٛخ نًبدح يدٕٓنخ  - -

 ثبعزخذاو انكبنٕسًٚٛزش .

*رشثظ ثٍٛ انخظبئض 

انطجٛؼٛخ نهًكبٌ ٔاألَشطخ 

انجششٚخ انغبئذح فٙ انٕطٍ 

 انؼشثٙ

* رٕضر كٛف ًٚكٍ االعزؼذاد نزًُٛخ 

صيخ نًشبسكخ يذَٛخ انًٓبساد انال

 فبػهخ  

Footprinting phase in 
ethical hacking 

 االزذ

 طفٙ
رمبسٌ ثٍٛ انطٕس االَفظبنٙ 

 ٔاالعزٕائٙ

يمذيخ نذسط انسشاسح ٔ انطبلخ 

انسشاسٚخ ندؼم انطبنت ٚشثظ ثٍٛ 

انطبلخ انسشاسٚخ ٔ دسخخ انسشاسح 

 نهًبدح 
فٙ انكزبة  30ربثغ زم ص 

 انًذسعٙ
انكزبة  فٙ 17ٔ  16زم ص 

 انًذسعٙ

Apply ‘whois’ tool to gather 
information 

  سعى خالٚب فٙ يشزهخ انطٕسٍٚ 

 االثٍُٛ

 طفٙ
رمبسٌ ثٍٛ االَمغبو 

 انًزغبٔ٘ ٔانًُظف

ٚؼش  كٛف ٚسظم االرضاٌ انسشاس٘ 

 ٔٔزذاد لٛبط دسخخ انسشاسح 

  

 235ٔاخت انزأكذ يٍ فٓى انُض ص  215يُبلشخ خذٔل ص  ٔاخت

 انثالثبء 

 ٚؼش  طشق اَزمبل انسشاسح انثالثخ  يُبلشخ ردشثخ يُذل األٔنٗ طفٙ

  2ٔ  1ط  238ص  217لشاءح ص  ٔاخت

 االسثؼبء

 يُبلشخ ردشثخ يُذل انثبَٛخ طفٙ
ردشثخ لٛبط انسشاسح انُٕػٛخ نًبدح 

 يدٕٓنخ 

  5+  4ط  240ص  218لشاءح ص  ٔاخت

 انخًٛظ

 اخؼخ انمغى اعئهخ يش  طفٙ

 ---  ٔاخت
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 الخطة االسبوعٌة
  09/ 05/  2019إلــى        05/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د تاسع:  الصف والشعبة
   

 انشٚبضٛبد English انهغخ انؼشثٛخ انزشثٛخ اإلعاليٛخ انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 

 

 ٕوـــانــٛ

 40انغٍُ االخزًبػٛخ فٙ انمشآٌ ص

 

 ٚسذد يفٕٓو انغٍُ االخزًبػٛخ -1
 انغٍُ االخزًبػٛخٚؼذد -2

 _ٚسهم انًزؼهى رطٕس انفكشح انشئٛغخ.1

 _ٚزؼش  أزكبو يطبثمخ انؼذد نهًؼذٔد2

To Identify different summer activities   ٖٚغزخذو ػهى اندجش نكزبثخ ثشْبٌ خجش 

 ٚكزت ثشْبٌ انضٔاٚب انًزكبيهخ 

  Reading :Prepare and read (On Point) ٚكزت ثشْهٍ انضٔاٚب انًزطبثمخ
Pages: ( 65-66) 

 : لشاءح زشحانسظخ اإلثشائٛخ
Writing : Search for information to write 
about work after school 

 : انذٔال انًثهثٛخانسظخ اإلثشائٛخ

 االزذ

 يُبلشخ ػُبطش انمظخ 40ثبنزؼبٌٔ يغ صيالئّ زم ألبسٌ ص طفٙ
Unit 11       L: 1       Page : 181 

 611بسٍٚ يٕخّ صرً

 ٔاخت
ٚغزخشج يٍ انُذ عٍُ انمشآٌ ٔٚذَٔٓب ػهٗ ٔسلخ 

 خبسخٛخ
 اكزت انذسٔط انًغزفبدح يٍ انمظخ

Unit 11       L: 2       Page : 182  
 613ص 3ٔ5رًبسٍٚ 

 االثٍُٛ

 288/289أَشطخ ص   طفٙ
Unit 11       L: 3       Page : 183 

 612رًبسٍٚ يٕخّ 

 290أَشطخ ص   ٔاخت
Unit 11       L: 4     Page : 184  

 613ص 6ٔ7رًبسٍٚ 

 انثالثبء

 يُبلشخ أزٕال انؼذد يغ انًؼذٔد ُٔٚبلشٓب يغ صيالئّ 42ٚمشأ انغٍُ االخزًبػٛخ ص طفٙ
Unit 11       L: 5      Page : 185 

 626ٔ 625رًبسٍٚ يٕخّ ص

 354/355َشبط ص  43زم َشبط أزذد ص ٔاخت
Prepare On Point pages: 65-66 

 630ص 6ٔ7رًبسٍٚ 

 األسثؼبء

 356َشبط ص   طفٙ
On Point pages: 65-66 

 632+يٓبساد انزفكٛش انؼهٛبص629رًبسٍٚ يٕخّ ص

 357أَشطخ ص   ٔاخت

Search for information to write about 

work after school  ٍٚ630ص9ٔ10رًبس 

 انخًٛظ

 يُبلشخ أزٕال انؼذد انًؼطٕ  انغٍُ االخزًبػٛخ ثبنزؼبٌٔ يغ صيالئّ ٚؼطٙ أيثهخ ػهٗ طفٙ
Write an essay about work after school 

 631ص 17انٗ 11رًبسٍٚ يٍ 

 358َشبط ص  47زم َشبط أَظى يفبًْٛٙ ص ٔاخت
Complete writing the essay   

 638زم رًبسٍٚ ص

 

 . سمامٌة على أن توون من عمل الطماب  واالبتعاد عن اعأعمال الجاززةوظة :  تسـلٌم المطوٌات واللوحات الخاصة بمادة التربٌة اإلـملح
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 ( د ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science انزشثٛخ األخاللٛخ  انذساعبد االخزًبػٛخ انؼهٕو انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 

 

 ٕوـــانــٛ

 ٚؼش  يٕاسد انطبلخ انًزدذدح -1
 ٚفغش أنٛخ ػًم انخالٚب انشًغٛخ  -2

ثظ ثٍٛ انخظبئض انطجٛؼٛخ نهًكبٌ ٚش

 ٔاألَشطخ انجششٚخ فٙ انٕطٍ انؼشثٙ

ٕٚضر كٛف ًٚكٍ اإلعزؼذاد نزًُٛخ 

انًٓبساد انالصيخ نًشبسكخيذَٛخ فبػهخ فٙ 

 انًدزًغ

Footprinting  

 االزذ

 ػًم يطٕٚخ ػٍ يٕاسد انطبلخ انًزدذدح طفٙ

 انغؤال األٔل 30طفٙ : زم ص : 

 ة انًذسعٙفٙ انكزب 31ٔاخت : زم ص : 

 انغؤال األٔل 16طفٙ : زم ص : 

 فٙ انكزبة انًذسعٙ 18ٔاخت : زم ص : 

- What is footprinting 
- Active footprinting 
- Activity 2.1 p 29 

 

 زم ٔسلخ انزفكٛش انُبلذ ٔاخت

 االثٍُٛ

  طفٙ

 ػًم ًَٕرج نهخالٚب انشًغٛخ  ٔاخت

 انثالثبء

 كٓشٔيبئٛخٚزكش يًٛضاد انطبلخ ان طفٙ

 زم ٔسلخ انمشاءح اإلعزٛؼبثٛخ ٔاخت

 األسثؼبء

  طفٙ

 ػًم دانئشح كٓشثٛخ ثبنطبلخ انشًغٛخ ٔاخت

 انخًٛظ

  طفٙ

  ٔاخت
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kh 

 الخطة االسبوعٌة
  09/ 05/  2019إلــى        05/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( زـ ) تاسع:  الصف والشعبة
   

 انشٚبضٛبد English انهغخ انؼشثٛخ انزشثٛخ اإلعاليٛخ انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 

 

 ٕوـــانــٛ

 40انغٍُ االخزًبػٛخ فٙ انمشآٌ ص

 

 ٚسذد يفٕٓو انغٍُ االخزًبػٛخ -1
 ٚؼذد انغٍُ االخزًبػٛخ-2

 

 _ٚسهم انًزؼهى رطٕس انفكشح انشئٛغخ.1 

 _ٚزؼش  أزكبو يطبثمخ انؼذد نهًؼذٔد2

To Identify different summer activities   ٚسذد انًثهثبد ٔٚظُفٓب زغت لٛبط انضٔاٚب 

 ٚسذد انًثهثبد ٔٚظُفٓب زغت  األضالع 

 ٚطجك َظشٚخ يدًٕع صٔاٚب انًثهث 

 ٚطجك َظشٚخ انضأٚخ انخبسخٛخ 
Reading :Prepare and read (On Point)  
Pages: ( 65-66) 

 : لشاءح زشح انسظخ اإلثشائٛخ
Writing : Search for information to write 
about work after school 

  : انسظخ اإلثشائٛخ
Searching about the flow proof 

 االزذ

 يُبلشخ ػُبطش انمظخ 40ثبنزؼبٌٔ يغ صيالئّ زم ألبسٌ ص طفٙ
Unit 11       L: 1       Page : 181  زم رًشٍٚ يٕخّ ٔانزسمك يٍ فًٓك 

 816انٗ  814طفسخ سلى 

 تٔاخ
ٚغزخشج يٍ انُذ عٍُ انمشآٌ ٔٚذَٔٓب ػهٗ ٔسلخ 

 خبسخٛخ
 اكزت انذسٔط انًغزفبدح يٍ انمظخ

Unit 11       L: 2       Page : 182  
 817ٚسم انزًشٍٚ ٔزم انًغبئم طفسخ سلى 

 االثٍُٛ

 288/289أَشطخ ص   طفٙ
Unit 11       L: 3       Page : 183 

 819سخ سلى زم يغبئم يٓبساد انزفكٛش انؼهٛب طف

 290أَشطخ ص   ٔاخت
Unit 11       L: 4     Page : 184   ٚسم رذسٚت ػهٗ اإلخزجبس ٔيشاخؼخ شبيهخ 

 820طفسخ سلى 

 انثالثبء

 يُبلشخ أزٕال انؼذد يغ انًؼذٔد ُٔٚبلشٓب يغ صيالئّ 42ٚمشأ انغٍُ االخزًبػٛخ ص طفٙ
Unit 11       L: 5      Page : 185 ٔ ّانزسمك يٍ فًٓك زم رًشٍٚ يٕخ 

 826انٗ  823طفسخ سلى 

 354/355َشبط ص  43زم َشبط أزذد ص ٔاخت
Prepare On Point pages: 65-66 

 827ٚسم انزًشٍٚ ٔزم انًغبئم طفسخ سلى 

 األسثؼبء

 356َشبط ص   طفٙ
On Point pages: 65-66 

 829زم يغبئم يٓبساد انزفكٛش انؼهٛب طفسخ سلى 

 357أَشطخ ص   ٔاخت

Search for information to write about 

work after school 
 ٚسم رذسٚت ػهٗ اإلخزجبس ٔيشاخؼخ شبيهخ 

 830طفسخ سلى 

 انخًٛظ

 يُبلشخ أزٕال انؼذد انًؼطٕ  ثبنزؼبٌٔ يغ صيالئّ ٚؼطٙ أيثهخ ػهٗ انغٍُ االخزًبػٛخ طفٙ
Write an essay about work after school 

 زظبد األعجٕع

 358َشبط ص  47م َشبط أَظى يفبًْٛٙ صز ٔاخت
Complete writing the essay   

 835طفسخ سلى  رًشٍٚٚسم 

 

 . وظة :  تسـلٌم المطوٌات واللوحات الخاصة بمادة التربٌة اإلسمامٌة على أن توون من عمل الطماب  واالبتعاد عن اعأعمال الجاززةـملح
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 ( زـ ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science انزشثٛخ األخاللٛخ  انذساعبد االخزًبػٛخ انفٛضٚبء أزٛبء انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 

 

 ٕوـــانــٛ

 ٚؼش  االَمغبو انًُظف -1
ٚفغش انزغٛشاد فٙ كم يشازم االَمغبو  -2

 انًُظف

 ٚؼش  انطبلخ انسشاسٚخ ٔدسخخ انسشاسح

ٚشثظ ثٍٛ انخظبئض 

انطجٛؼٛخ نهًكبٌ 

ٔاألَشطخ انجششٚخ فٙ 

 انؼشثٙانٕطٍ 

ٕٚضر كٛف ًٚكٍ 

اإلعزؼذاد نزًُٛخ انًٓبساد 

انالصيخ نًشبسكخيذَٛخ 

 فبػهخ فٙ انًدزًغ

Footprinting  

 االزذ

 طفٙ
 

 ػًم خشٚطخ يفبْٛى ػٍ انذسط 
 يفبْٛى يشرجطخ ثبنطبلخ انسشاسٚخ

انغؤال  30طفٙ : زم ص : 

 األٔل

فٙ  31ٔاخت : زم ص : 

 انكزبة انًذسعٙ

انغؤال  16طفٙ : زم ص : 

 األٔل

فٙ انكزبة  18ٔاخت : زم ص : 

 انًذسعٙ

- What is footprinting 
- Active footprinting 
- Activity 2.1 p 29 

 

 زفع انًفبْٛى انسشاسٚخ  ٔاخت

 االثٍُٛ

 االرضاٌ انسشاس٘ زم ٔسلخ انمشاءح االعزٛؼبثٛخ طفٙ

 نسشاس٘ثسث ػٍ طشق انزٕطٛم ا زم انًشكهخ انٕساثٛخ يٍ ٔسلخ انؼًم  ٔاخت

 انثالثبء

 انًمبٚٛظ انسشاسٚخ  طفٙ

 رطجٛمبد ٔرذسٚجبد رارٛخ ػهٗ انزسٕٚالد انسشاسٚخ زم أعئهخ انزفكٛش انُبلذ ٔاخت

 األسثؼبء

 انسشاسح انُٕػٛخ نالخغبو  طفٙ

 234رًشُٚبد ص كزبة انطبنت  204زم أعئهخ ص ٔاخت

 انخًٛظ

 لٛبط انسشاسح انُٕػٛخ  طفٙ

 240رًشُٚبد ص كزبة انطبنت 205زم أعئهخ ص ٔاخت
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kh 

 الخطة االسبوعٌة
  09/ 05/  2019إلــى        05/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) و تاسع:  الصف والشعبة
   

 انشٚبضٛبد English انهغخ انؼشثٛخ انزشثٛخ اإلعاليٛخ انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 

 

 ٕوـــانــٛ

 40ٛخ فٙ انمشآٌ صانغٍُ االخزًبػ

 

 ٚسذد يفٕٓو انغٍُ االخزًبػٛخ -1
 ٚؼذد انغٍُ االخزًبػٛخ-2

 

 _ٚسهم انًزؼهى رطٕس انفكشح انشئٛغخ.1

 _ٚزؼش  أزكبو يطبثمخ انؼذد نهًؼذٔد2

To Identify different summer activities   ٚسذد انًثهثبد ٔٚظُفٓب زغت لٛبط انضٔاٚب 

 ٚسذد انًثهثبد ٔٚظُفٓب زغت  األضالع 

 ٚطجك َظشٚخ يدًٕع صٔاٚب انًثهث 

 ٚطجك َظشٚخ انضأٚخ انخبسخٛخ 
Reading :Prepare and read (On Point)  
Pages: ( 65-66) 

 : لشاءح زشح انسظخ اإلثشائٛخ
Writing : Search for information to write 
about work after school 

  : انسظخ اإلثشائٛخ
Searching about the flow proof 

 االزذ

 يُبلشخ ػُبطش انمظخ 40ثبنزؼبٌٔ يغ صيالئّ زم ألبسٌ ص طفٙ
Unit 11       L: 1       Page : 181  زم رًشٍٚ يٕخّ ٔانزسمك يٍ فًٓك 

 816انٗ  814طفسخ سلى 

 ٔاخت
ٚغزخشج يٍ انُذ عٍُ انمشآٌ ٔٚذَٔٓب ػهٗ ٔسلخ 

 خبسخٛخ
 اكزت انذسٔط انًغزفبدح يٍ انمظخ

Unit 11       L: 2       Page : 182  
 817ٚسم انزًشٍٚ ٔزم انًغبئم طفسخ سلى 

 االثٍُٛ

 288/289أَشطخ ص   طفٙ
Unit 11       L: 3       Page : 183 

 819زم يغبئم يٓبساد انزفكٛش انؼهٛب طفسخ سلى 

 290أَشطخ ص   ٔاخت
Unit 11       L: 4     Page : 184  اخؼخ شبيهخ ٚسم رذسٚت ػهٗ اإلخزجبس ٔيش 

 820طفسخ سلى 

 انثالثبء

 يُبلشخ أزٕال انؼذد يغ انًؼذٔد ُٔٚبلشٓب يغ صيالئّ 42ٚمشأ انغٍُ االخزًبػٛخ ص طفٙ
Unit 11       L: 5      Page : 185  زم رًشٍٚ يٕخّ ٔانزسمك يٍ فًٓك 

 826انٗ  823طفسخ سلى 

 354/355َشبط ص  43زم َشبط أزذد ص ٔاخت
Prepare On Point pages: 65-66 

 827ٚسم انزًشٍٚ ٔزم انًغبئم طفسخ سلى 

 األسثؼبء

 356َشبط ص   طفٙ
On Point pages: 65-66 

 829زم يغبئم يٓبساد انزفكٛش انؼهٛب طفسخ سلى 

 357أَشطخ ص   ٔاخت

Search for information to write about 

work after school 
 ٚسم رذسٚت ػهٗ اإلخزجبس ٔيشاخؼخ شبيهخ 

 830طفسخ سلى 

 انخًٛظ

 يُبلشخ أزٕال انؼذد انًؼطٕ  ثبنزؼبٌٔ يغ صيالئّ ٚؼطٙ أيثهخ ػهٗ انغٍُ االخزًبػٛخ طفٙ
Write an essay about work after school 

 زظبد األعجٕع

 358َشبط ص  47زم َشبط أَظى يفبًْٛٙ ص ٔاخت
Complete writing the essay   

 835طفسخ سلى  رًشٍٚٚسم 

 

 . وظة :  تسـلٌم المطوٌات واللوحات الخاصة بمادة التربٌة اإلسمامٌة على أن توون من عمل الطماب  واالبتعاد عن اعأعمال الجاززةـملح
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 ( و ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science انزشثٛخ األخاللٛخ  انذساعبد االخزًبػٛخ انفٛضٚبء أزٛبء انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 

 

 ٕوـــانــٛ

 ٚؼش  االَمغبو انًُظف -1
ٚفغش انزغٛشاد فٙ كم يشازم االَمغبو  -2

 انًُظف

 ٚؼش  انطبلخ انسشاسٚخ ٔدسخخ انسشاسح

ٚشثظ ثٍٛ انخظبئض 

انطجٛؼٛخ نهًكبٌ 

ٔاألَشطخ انجششٚخ فٙ 

 انٕطٍ انؼشثٙ

ٕٚضر كٛف ًٚكٍ اإلعزؼذاد 

نزًُٛخ انًٓبساد انالصيخ 

نًشبسكخيذَٛخ فبػهخ فٙ 

 انًدزًغ

Footprinting  

 االزذ

 طفٙ
 

 ػًم خشٚطخ يفبْٛى ػٍ انذسط 
 يفبْٛى يشرجطخ ثبنطبلخ انسشاسٚخ

انغؤال  30طفٙ : زم ص : 

 األٔل

فٙ  31ٔاخت : زم ص : 

 انكزبة انًذسعٙ

 انغؤال األٔل 16طفٙ : زم ص : 

فٙ انكزبة  18ٔاخت : زم ص : 

 انًذسعٙ

- What is 
footprinting 

- Active footprinting 
- Activity 2.1 p 29 

 

 زفع انًفبْٛى انسشاسٚخ  ٔاخت

 االثٍُٛ

 االرضاٌ انسشاس٘ زم ٔسلخ انمشاءح االعزٛؼبثٛخ طفٙ

 ثسث ػٍ طشق انزٕطٛم انسشاس٘ ًشكهخ انٕساثٛخ يٍ ٔسلخ انؼًم نزم ا ٔاخت

 انثالثبء

 انًمبٚٛظ انسشاسٚخ  طفٙ

 ارٛخ ػهٗ انزسٕٚالد انسشاسٚخرطجٛمبد ٔرذسٚجبد ر زم أعئهخ انزفكٛش انُبلذ ٔاخت

 األسثؼبء

 انسشاسح انُٕػٛخ نالخغبو  طفٙ

 234رًشُٚبد ص كزبة انطبنت  204زم أعئهخ ص ٔاخت

 انخًٛظ

 لٛبط انسشاسح انُٕػٛخ  طفٙ

 240رًشُٚبد ص كزبة انطبنت 205زم أعئهخ ص ٔاخت
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 الخطة االسبوعٌة
  09/ 05/  2019إلــى        05/  05/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز تاسع:  الصف والشعبة
   

 انشٚبضٛبد English انهغخ انؼشثٛخ انزشثٛخ اإلعاليٛخ انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 

 

 ٕوـــانــٛ

 40انغٍُ االخزًبػٛخ فٙ انمشآٌ ص

 

 ٚسذد يفٕٓو انغٍُ االخزًبػٛخ -1
 ٚؼذد انغٍُ االخزًبػٛخ -2

 

 انشئٛغخ. _ٚسهم انًزؼهى رطٕس انفكشح1

 _ٚزؼش  أزكبو يطبثمخ انؼذد نهًؼذٔد2

To Identify different summer activities   ٚسذد انًثهثبد ٔٚظُفٓب زغت لٛبط انضٔاٚب 

 ٚسذد انًثهثبد ٔٚظُفٓب زغت  األضالع 

 ٚطجك َظشٚخ يدًٕع صٔاٚب انًثهث 

 ٚطجك َظشٚخ انضأٚخ انخبسخٛخ 
Reading :Prepare and read (On Point)  
Pages: ( 65-66) 

 : لشاءح زشح انسظخ اإلثشائٛخ
Writing : Search for information to write 
about work after school 

  : انسظخ اإلثشائٛخ
Searching about the flow proof 

 االزذ

 يُبلشخ ػُبطش انمظخ 40ثبنزؼبٌٔ يغ صيالئّ زم ألبسٌ ص طفٙ
Unit 11       L: 1       Page : 181  زم رًشٍٚ يٕخّ ٔانزسمك يٍ فًٓك 

 816انٗ  814طفسخ سلى 

 ٔاخت
ٚغزخشج يٍ انُذ عٍُ انمشآٌ ٔٚذَٔٓب ػهٗ ٔسلخ 

 خبسخٛخ
 اكزت انذسٔط انًغزفبدح يٍ انمظخ

Unit 11       L: 2       Page : 182  
 817ٚسم انزًشٍٚ ٔزم انًغبئم طفسخ سلى 

 االثٍُٛ

 288/289أَشطخ ص   طفٙ
Unit 11       L: 3       Page : 183 

 819زم يغبئم يٓبساد انزفكٛش انؼهٛب طفسخ سلى 

 290أَشطخ ص   ٔاخت
Unit 11       L: 4     Page : 184   ٚسم رذسٚت ػهٗ اإلخزجبس ٔيشاخؼخ شبيهخ 

 820طفسخ سلى 

 انثالثبء

 انؼذد يغ انًؼذٔديُبلشخ أزٕال  ُٔٚبلشٓب يغ صيالئّ 42ٚمشأ انغٍُ االخزًبػٛخ ص طفٙ
Unit 11       L: 5      Page : 185  زم رًشٍٚ يٕخّ ٔانزسمك يٍ فًٓك 

 826انٗ  823طفسخ سلى 

 354/355َشبط ص  43زم َشبط أزذد ص ٔاخت
Prepare On Point pages: 65-66 

 827ٚسم انزًشٍٚ ٔزم انًغبئم طفسخ سلى 

 األسثؼبء

 356َشبط ص   طفٙ
On Point pages: 65-66 

 829زم يغبئم يٓبساد انزفكٛش انؼهٛب طفسخ سلى 

 357أَشطخ ص   ٔاخت

Search for information to write about 

work after school 
 ٚسم رذسٚت ػهٗ اإلخزجبس ٔيشاخؼخ شبيهخ 

 830طفسخ سلى 

 انخًٛظ

 نًؼطٕ يُبلشخ أزٕال انؼذد ا ثبنزؼبٌٔ يغ صيالئّ ٚؼطٙ أيثهخ ػهٗ انغٍُ االخزًبػٛخ طفٙ
Write an essay about work after school 

 زظبد األعجٕع

 358َشبط ص  47زم َشبط أَظى يفبًْٛٙ ص ٔاخت
Complete writing the essay   

 835طفسخ سلى  رًشٍٚٚسم 
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 ( ز ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 

 

 Computer Science انزشثٛخ األخاللٛخ  انذساعبد االخزًبػٛخ انفٛضٚبء أزٛبء انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 

 

 ٕوـــانــٛ

 ٚؼش  االَمغبو انًُظف -1
ٚفغش انزغٛشاد فٙ كم يشازم االَمغبو  -2

 انًُظف

 سشاسحٚؼش  انطبلخ انسشاسٚخ ٔدسخخ ان

ٚشثظ ثٍٛ انخظبئض 

انطجٛؼٛخ نهًكبٌ 

ٔاألَشطخ انجششٚخ فٙ 

 انٕطٍ انؼشثٙ

ٕٚضر كٛف ًٚكٍ اإلعزؼذاد 

نزًُٛخ انًٓبساد انالصيخ 

نًشبسكخيذَٛخ فبػهخ فٙ 

 انًدزًغ

Footprinting  

 االزذ

 طفٙ
 

 ػًم خشٚطخ يفبْٛى ػٍ انذسط 
 يفبْٛى يشرجطخ ثبنطبلخ انسشاسٚخ

 انغؤال 30طفٙ : زم ص : 

 األٔل

فٙ  31ٔاخت : زم ص : 

 انكزبة انًذسعٙ

انغؤال  16طفٙ : زم ص : 

 األٔل

فٙ انكزبة  18ٔاخت : زم ص : 

 انًذسعٙ

- What is footprinting 
- Active footprinting 
- Activity 2.1 p 29 

 

 زفع انًفبْٛى انسشاسٚخ  ٔاخت

 االثٍُٛ

 االرضاٌ انسشاس٘ زم ٔسلخ انمشاءح االعزٛؼبثٛخ طفٙ

 ثسث ػٍ طشق انزٕطٛم انسشاس٘ زم انًشكهخ انٕساثٛخ يٍ ٔسلخ انؼًم  ٔاخت

 انثالثبء

 انًمبٚٛظ انسشاسٚخ  طفٙ

 رطجٛمبد ٔرذسٚجبد رارٛخ ػهٗ انزسٕٚالد انسشاسٚخ زم أعئهخ انزفكٛش انُبلذ ٔاخت

 األسثؼبء

 انسشاسح انُٕػٛخ نالخغبو  طفٙ

 234رًشُٚبد ص بة انطبنت كز 204زم أعئهخ ص ٔاخت

 انخًٛظ

 لٛبط انسشاسح انُٕػٛخ  طفٙ

 240رًشُٚبد ص كزبة انطبنت 205زم أعئهخ ص ٔاخت

 
  

 

 


