
 

QM-119-F3 

kh 

    13/   5  /  2021إ لــى         9/  5/  2021لألســـبـوع مــن  :الخطة االسبوعية
 )ا(الثامنوالشعبة :الصف 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

غزوة حنين / نواتج التعلم : أن تحدد  

أن تذكر أحداث  أسباب غزوة حنين / 

غزوة حنين / أن تستنبط  الدروس  

والعبر من غزوة حنين / أن تستنتج أن  

  أفضل المعارك هى مواجهة التحديات

 نواتج التعلم : 
 يحدد الفكر الرئيسة للفصل .  -1

 يحدد األحداث التي تطور الحبكة . -2

Learning Objectives: 

_To describe hobbies. 

_To review abstract nouns.  

Answer Ex: 1 in the C. book  : Reading

page: 178. 

Describe your hobbies in a   Writing:

short paragraph. 

  نواتج التعلم -

تحديد النقاط والمستقيمات والمستويات   -

  وتمثيلها

  قياس القطع المستقيمة -

 .Bridge to Success books 101مناقشة الفصل العاشر )الوادي( ص  وزمانها ومكانهامعرفة أسباب الغزوة  صفي االحد
C. book page: 180 Ex: 2 

 736حل تمارين تحقق من فهمك ص 

حل نشاط أفكر وأحدد بالكتاب صفحة رقم  واجب

34 

 .Bridge to Success books 108أنشطة الفصل العاشر ص
W. book page: 150 Ex: 2-3 

 

 737تمارين ص حل 

 .Bridge to Success books 109الفصل الحادي عشر )شبيهة الذئب( ص حل أنشطة منصة أ صفي االثنين
C. book page: 180 Ex: 3-4 

 745,  744حل تمارين ص

 .Bridge to Success books 116أنشطة الفصل الحادي عشر ص   واجب
W. book page: 151 Ex: 1 

 746فهمك ص حل تمارين  تحقق من 

 747حل تمارين ص     صفي الثالثاء

     واجب

     صفي األربعاء

     واجب

     صفي الخميس

 واجب
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 )ا(  الثامن  :   الصف والشعبةتابع 

 Design and technology الدراسات االجتماعية  علوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 ما معنى العمر المطلق ؟ 

يمكن استخدام التحلل اإلشعاعي لتحديد   كيف 

  عمر الصخور

 

 يحدد السمات الطبيعية لقارة امريكا الالتينية 

 

Programming with 

Graphical User 

Interface 

 ما معنى العمر المطلق ؟  صفي االحد

 

توضح الطالبة العوامل الموثرة في مناخ قارة امريكا الالتينية -صفي:  

الطالبة مميزات النشاط الصناعي في قارة امريكا الالتينيةتبين  -الصفي:  

 

Able to list programming 

libraries and their 

descriptions    

 قارن بين العمر المطلق والعمر النسبي ؟ واجب

  كيف يمكن حساب عمر الصخور صفي االثنين

بالكربون ما الفرق بين عمر النصف والتأريخ  واجب

  المشع

  صفي الثالثاء

  واجب

  صفي األربعاء

  واجب

  صفي الخميس

 واجب
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    13/   5  /  2021إ لــى         9/  5/  2021لألســـبـوع مــن : الخطة االسبوعية
 (ب)الثامنوالشعبة :الصف 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

غزوة حنين / نواتج التعلم : أن تحدد  

أسباب غزوة حنين / أن تذكر أحداث  

غزوة حنين / أن تستنبط  الدروس  

والعبر من غزوة حنين / أن تستنتج أن  

  أفضل المعارك هى مواجهة التحديات

 نواتج التعلم : 
 للفصل . يحدد الفكر الرئيسة  -1

 يحدد األحداث التي تطور الحبكة . -2

Learning Objectives: 

_To describe hobbies. 

_To review abstract nouns.  

Answer Ex: 1 in the C. book  : Reading

page: 178. 

Describe your hobbies in a   Writing:

short paragraph. 

  نواتج التعلم -

والمستقيمات والمستويات  تحديد النقاط  -

  وتمثيلها

  قياس القطع المستقيمة -

 .Bridge to Success books 101مناقشة الفصل العاشر )الوادي( ص  معرفة أسباب الغزوة وزمانها ومكانها صفي االحد
C. book page: 180 Ex: 2 

 736حل تمارين تحقق من فهمك ص 

رقم حل نشاط أفكر وأحدد بالكتاب صفحة  واجب

34 

 .Bridge to Success books 108أنشطة الفصل العاشر ص
W. book page: 150 Ex: 2-3 

 

 737حل تمارين ص 

 .Bridge to Success books 109الفصل الحادي عشر )شبيهة الذئب( ص حل أنشطة منصة أ صفي االثنين
C. book page: 180 Ex: 3-4 

 745,  744حل تمارين ص

 .Bridge to Success books 116الفصل الحادي عشر ص أنشطة   واجب
W. book page: 151 Ex: 1 

 746حل تمارين  تحقق من فهمك ص 

 747حل تمارين ص     صفي الثالثاء

     واجب

     صفي األربعاء

     واجب

     صفي الخميس

 واجب
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 ( ب)  الثامن  :   الصف والشعبةتابع 

 Design and technology الدراسات االجتماعية  علوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 ما معنى العمر المطلق ؟ 

كيف يمكن استخدام التحلل اإلشعاعي لتحديد   

  عمر الصخور

 

 يحدد السمات الطبيعية لقارة امريكا الالتينية 

 

Programming with 

Graphical User 

Interface 

العمر المطلق ؟ ما معنى  صفي االحد  

 

توضح الطالبة العوامل الموثرة في مناخ قارة امريكا الالتينية -صفي:  

تبين الطالبة مميزات النشاط الصناعي في قارة امريكا الالتينية -الصفي:  

 

Able to list programming 

libraries and their 

descriptions    

 النسبي ؟قارن بين العمر المطلق والعمر  واجب

  كيف يمكن حساب عمر الصخور صفي االثنين

ما الفرق بين عمر النصف والتأريخ بالكربون  واجب

  المشع

  صفي الثالثاء

  واجب

  صفي األربعاء

  واجب

  صفي الخميس

 واجب
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 13/   5  /  2021إ لــى         9/  5/  2021لألســـبـوع مــن  :الخطة االسبوعية
 (ج)الثامنوالشعبة :الصف 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

غزوة حنين / نواتج التعلم : أن تحدد  

أسباب غزوة حنين / أن تذكر أحداث  

تستنبط  الدروس  غزوة حنين / أن 

والعبر من غزوة حنين / أن تستنتج أن  

  أفضل المعارك هى مواجهة التحديات

 نواتج التعلم : 
 يحدد الفكر الرئيسة للفصل .  -1

 يحدد األحداث التي تطور الحبكة . -2

Learning Objectives: 

_To describe hobbies. 

_To review abstract nouns.  

Answer Ex: 1 in the C. book  : Reading

page: 178. 

Describe your hobbies in a   Writing:

short paragraph. 

  نواتج التعلم -

تحديد النقاط والمستقيمات والمستويات   -

  وتمثيلها

  قياس القطع المستقيمة -

 .Bridge to Success books 101مناقشة الفصل العاشر )الوادي( ص  وزمانها ومكانهامعرفة أسباب الغزوة  صفي االحد
C. book page: 180 Ex: 2 

 736حل تمارين تحقق من فهمك ص 

حل نشاط أفكر وأحدد بالكتاب صفحة رقم  واجب

34 

 .Bridge to Success books 108أنشطة الفصل العاشر ص
W. book page: 150 Ex: 2-3 

 

 737تمارين ص حل 

 .Bridge to Success books 109الفصل الحادي عشر )شبيهة الذئب( ص حل أنشطة منصة أ صفي االثنين
C. book page: 180 Ex: 3-4 

 745,  744حل تمارين ص

 .Bridge to Success books 116أنشطة الفصل الحادي عشر ص   واجب
W. book page: 151 Ex: 1 

 746فهمك ص حل تمارين  تحقق من 

 747حل تمارين ص     صفي الثالثاء

     واجب

     صفي األربعاء

     واجب

     صفي الخميس

 واجب
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 ( ج)  الثامن  :   الصف والشعبةتابع 

 Design and technology الدراسات االجتماعية  علوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 ما معنى العمر المطلق ؟ 

يمكن استخدام التحلل اإلشعاعي لتحديد   كيف 

  عمر الصخور

 

 يحدد السمات الطبيعية لقارة امريكا الالتينية 

 

Programming with 

Graphical User 

Interface 

 ما معنى العمر المطلق ؟  صفي االحد

 

توضح الطالبة العوامل الموثرة في مناخ قارة امريكا الالتينية -صفي:  

الطالبة مميزات النشاط الصناعي في قارة امريكا الالتينيةتبين  -الصفي:  

 

Able to list programming 

libraries and their 

descriptions    

 قارن بين العمر المطلق والعمر النسبي ؟ واجب

  كيف يمكن حساب عمر الصخور صفي االثنين

بالكربون ما الفرق بين عمر النصف والتأريخ  واجب

  المشع

  صفي الثالثاء

  واجب

  صفي األربعاء

  واجب

  صفي الخميس

 واجب
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 13/ 5/  2021إلــى       9/    5/    2021مــن   لألســـبـوعالخطة االسبوعية :

     الصف والشعبة : ثامن ) د (

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة   

 نواتج التعلم              
 
 

 الــيـــوم 

 مراجعة أحكام التجويد
 مراجعة أحكام المد

يحلل أحداث الفصل الخامس من رواية ذئب اسمه طواف 
) 

 يحدد األحداث التي تطور الحبكة
 
 

To make predictions using will/won’t 
and the future passive. 

To express opinions on the future of 
space exploration. 

To extract key information from a text 
and record it in a table 

 يجد قياس القطع المستقيمة
 يستنتج المسافة بين نقطتين

 - Reading: Prepare and read On Point يجد نقطة المنتصف بين نقطتين
Pages (45 - 50) 

Writing: Search the internet to get 
information to write a paragraph about 

Ibn Majid, the famous Arab explorer 

 االحد

 األحداث فيهقراءة الفصل الخامس )  األيل  ( تحليل  مناقشة الطالب على منصة الف بأحكام المد صفي
Bridge to Success   l :10    CB: P. 169   يحل تمرين موجه  والتحقق من فهمك 

 736الى  734من صفحة رقم 

 اإلجابة عن أنشطة الدرس حل واجب المد من منصة ألف  واجب
Bridge to Success   l :10   WB: P. 143 

 736حل التمرين وحل المسائل صفحة رقم 

 االثنين

 مناقشة األحداث وتطورها  صفي
Bridge to Success   l :10    CB: P. 170   

 739يحل مسائل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 تلخيص الفصل   واجب
Bridge to Success   l :10   WB: P. 144 

 740حل تدريب على االختبارات المعيارية صفحة رقم 

 الثالثاء

 صفي

 اجازة عيد الفطر
 

 واجب

 األربعاء

 صفي

 واجب

 الخميس

 صفي

 واجب

 



 

QM-119-F3 
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    تابع الصف والشعبة : ثامن ) د (

 Computer Science الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية العلوم المادة

 نواتج التعلم                
 
 

 الــيـــوم 

 أن يبحث عن كيفية تشكل األحافير
 األحافير عن ماضي كوكب األرضأن يشرح ما تكشفه 

 أن يستقصي أهمية دراسة األحافير 
 

 *يتعرُف المفاهيَم والمصطلحاَت الواردَة في الّدرِس.
 *يوضُح أسَس قياِم الّدولِة. 

 *يشرُح مقوماِت قياِم الّدولِة وعواملَ قّوتِها.
 * يمّيُز بيَن أشكاِل الّدوِل وخصائِصها. 

ُد وظائَف   الحدوِد الّسياسيِة. *يحدِّ
*يستكشُف مَن الخرائِط المعروضِة الحقائَق ذاَت العالقِة بالحدوِد  

 الّسياسَيِة. 
 *يقّدُر جهوَد الباني الُمَؤّسِس وقيادَة الّدولَِة في بناِء دولِة االّتحاِد.

 

Advanced Programming 
 

 االحد

 lms  ظهًرا على 2االختبار التكويني األول : الساعة  صفي

 الدولة والحكومة  -أسم الدرس 
 حل التطبيقات واألنشطة بالكتاب المدرسي  

 حل مستويات التقييم وإتمام تأشيرة الخروج على منصة أ   

Programming constructs 
Repetition 

Advanced data storage 
Arrays 

 ( 333إلى  300الزالزل والبراكين )  9مقرر االختبار : الوحدة  واجب

 االثنين

 األحافير صفي

 واجب
(  2حل األسئلة في دليل األنشطة المختبرية المتعلقة ب ) الدرس 

 Teamsوترسل الصور على   95،   94،   93،   92ص 

 الثالثاء

 صفي

 اجازة عيد الفطر
 

 واجب

 األربعاء

 صفي

 واجب

 الخميس

 صفي

 واجب

 



 

QM-119-F3 

kh 

 13/ 5/  2021إلــى       9/    5/    2021مــن   لألســـبـوعالخطة االسبوعية :

     الصف والشعبة : ثامن ) هـ (

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة   

 نواتج التعلم               
 
 

 الــيـــوم 

 مراجعة أحكام التجويد
 مراجعة أحكام المد

 الرئيسة للفصل . يحدد الفكرة  -1
 يحدد األحداث التي تطور الحبكة . -2
 

To make predictions using will/won’t 
and the future passive. 

To express opinions on the future of 
space exploration. 

To extract key information from a text 
and record it in a table 

 ةيجد قياس القطع المستقيم -

 يستنتج المسافة بين نقطتين -

 - Reading: Prepare and read On Point يجد نقطة المنتصف بين نقطتين -
Pages (45 - 50) 

Writing: Search the internet to get 
information to write a paragraph about Ibn 

Majid, the famous Arab explorer 

 االحد

 101الفصل العاشر )الوادي ( ص  الطالب على منصة الف بأحكام المدمناقشة  صفي
Bridge to Success   l :10    CB: P. 169   يحل تمرين موجه  والتحقق من فهمك 

 736الى  734من صفحة رقم 

 108أنشطة الفصل العاشر ص  حل واجب المد من منصة ألف  واجب
Bridge to Success   l :10   WB: P. 143 

 736حل التمرين وحل المسائل صفحة رقم 

 االثنين

 109الفصل الحادي عشر )شبيهة الذئب ( ص    صفي
Bridge to Success   l :10    CB: P. 170   

 739يحل مسائل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 116أنشطة الكتاب ص   واجب
Bridge to Success   l :10   WB: P. 144 

 740االختبارات المعيارية صفحة رقم حل تدريب على 

 الثالثاء

 صفي

 اجازة عيد الفطر
 

 واجب

 األربعاء

 صفي

 واجب

 الخميس

 صفي

 واجب
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       تابع الصف والشعبة : ثامن ) هـ (

 Computer Science الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية  العلوم  المادة 

 التعلم نواتج              
 
 

 الــيـــوم

 أن يبحث عن كيفية تشكل األحافير 
أن يشرح ما تكشفه األحافير عن ماضي كوكب  

 األرض 
 أن يستقصي أهمية دراسة األحافير  

 

 *يتعرُف المفاهيَم والمصطلحاَت الواردَة في الّدرِس. 
 *يوضُح أسَس قياِم الّدولِة. 

 قّوتِها. *يشرُح مقوماِت قياِم الّدولِة وعواملَ 
 * يمّيُز بيَن أشكاِل الّدوِل وخصائِصها. 

ُد وظائَف الحدوِد الّسياسيِة.   *يحدِّ
*يستكشُف مَن الخرائِط المعروضِة الحقائَق ذاَت  

 العالقِة بالحدوِد الّسياسَيِة. 
*يقّدُر جهوَد الباني الُمَؤّسِس وقيادَة الّدولَِة في بناِء  

 دولِة االّتحاِد. 
 

Advanced Programming 
 

 االحد 

 lmsظهًرا على  2االختبار التكويني األول : الساعة   صفي 

 الدولة والحكومة    -أسم الدرس  
 حل التطبيقات واألنشطة بالكتاب المدرسي  

حل مستويات التقييم وإتمام تأشيرة الخروج على  
 منصة أ   

Programming constructs 
Repetition 

Advanced data storage 
Arrays 

 واجب 
  300الزالزل والبراكين )  9مقرر االختبار : الوحدة 

 ( 333إلى 

 االثنين 

 األحافير  صفي 

 واجب 
حل األسئلة في دليل األنشطة المختبرية المتعلقة ب )  

وترسل الصور   95،   94،   93،  92( ص 2الدرس 
 Teamsعلى 

 الثالثاء 

 صفي 

 اجازة عيد الفطر 
 

 واجب 

 األربعاء 

 صفي 

 واجب 

 الخميس 

 صفي 

 واجب 
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 13/ 5/  2021إلــى       9/    5/    2021مــن   لألســـبـوعالخطة االسبوعية :

 الصف والشعبة : ثامن ) و (

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة   

 نواتج التعلم              
 
 

 الــيـــوم 

 مراجعة أحكام التجويد
 مراجعة أحكام المد

 نواتج التعلم :
 للفصل . يحدد الفكرة الرئيسة  -1
 يحدد األحداث التي تطور الحبكة . -2
 

To make predictions using will/won’t 
and the future passive. 

To express opinions on the future of 
space exploration. 

To extract key information from a text 
and record it in a table 

 يجد قياس القطع المستقيمة
 المسافة بين نقطتين يستنتج

 - Reading: Prepare and read On Point يجد نقطة المنتصف بين نقطتين
Pages (45 - 50) 

Writing: Search the internet to get 
information to write a paragraph about Ibn 

Majid, the famous Arab explorer 

 االحد

 101الفصل العاشر )الوادي ( ص  منصة الف بأحكام المدمناقشة الطالب على  صفي
Bridge to Success   l :10    CB: P. 169   يحل تمرين موجه  والتحقق من فهمك 

 736الى  734من صفحة رقم 

 108أنشطة الفصل العاشر ص  حل واجب المد من منصة ألف  واجب
Bridge to Success   l :10   WB: P. 143 

 736التمرين وحل المسائل صفحة رقم حل 

 االثنين

 صفي

 

 109الفصل الحادي عشر)شبيهة الذئب ( ص 
Bridge to Success   l :10    CB: P. 170   

 739يحل مسائل مهارات التفكير العليا صفحة رقم 

 116أنشطة الكتاب ص  واجب
Bridge to Success   l :10   WB: P. 144 

 740االختبارات المعيارية صفحة رقم حل تدريب على 

 الثالثاء

 صفي

 اجازة عيد الفطر

 واجب

 األربعاء

 صفي

 واجب

 الخميس

 صفي

 واجب

 



 

QM-119-F3 

kh 

 تابع الصف والشعبة : ثامن ) و (

 Computer Science الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم 

 يبحث عن كيفية تشكل األحافيرأن 
 أن يشرح ما تكشفه األحافير عن ماضي كوكب األرض

 أن يستقصي أهمية دراسة األحافير 
 

 *يتعرُف المفاهيَم والمصطلحاَت الواردَة في الّدرِس.
 *يوضُح أسَس قياِم الّدولِة. 

 *يشرُح مقوماِت قياِم الّدولِة وعواملَ قّوتِها.
 أشكاِل الّدوِل وخصائِصها. * يمّيُز بيَن 

ُد وظائَف الحدوِد الّسياسيِة.   *يحدِّ
*يستكشُف مَن الخرائِط المعروضِة الحقائَق ذاَت العالقِة بالحدوِد  

 الّسياسَيِة. 
 *يقّدُر جهوَد الباني الُمَؤّسِس وقيادَة الّدولَِة في بناِء دولِة االّتحاِد.

 

Advanced Programming 

 االحد

 lmsظهًرا على  2االختبار التكويني األول : الساعة  صفي

 الدولة والحكومة  -أسم الدرس 
 حل التطبيقات واألنشطة بالكتاب المدرسي  

 حل مستويات التقييم وإتمام تأشيرة الخروج على منصة أ   

Programming constructs 
Repetition 

Advanced data storage 
Arrays 

 ( 333إلى  300الزالزل والبراكين )  9االختبار : الوحدة مقرر  واجب

 االثنين

 األحافير صفي

 واجب
(  2حل األسئلة في دليل األنشطة المختبرية المتعلقة ب ) الدرس 

 Teamsوترسل الصور على   95،   94،   93،   92ص 

 الثالثاء

 صفي

 اجازة عيد الفطر
 

 واجب

 األربعاء

 صفي

 واجب

 الخميس

 صفي

 واجب

 
 
 
 
 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 13/ 5/  2021إلــى       9/    5/    2021مــن   لألســـبـوعالخطة االسبوعية :

 الصف والشعبة : ثامن ) ز (

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة  

 نواتج التعلم            
 
 

 الــيـــوم

 يحدد أسباب غزوة حنين.

 يرتب أحداث غزوة حنين.

 بنيةأن يبين أثر اإلطار الزماني والمكاني في 
 ؟النص 

 أن يحلل العناصر الفنية لنص أدبي " الرواية "
 أن يحدد الفكر الرئيسة واألفكار الفرعية 

To make predictions using will/won’t 
and the future passive. 

To express opinions on the future of 
space exploration. 

To extract key information from text 
and record it in a table. يجد قياس القطع المستقيمة 

 يستنتج المسافة بين نقطتين
 يجد نقطة المنتصف بين نقطتين

Reading: Prepare and read On Point - 
Pages (45 - 50) 

Writing: Search the internet to get 
information to write a paragraph 

about Ibn Majid, the famous Arab 
explorer.   

 االحد
 من الرواية 10مناقشة الفصل    أسباب الغزوة وعالقتها بفتح مكة + احداث الغزوة  صفي

Bridge to Success   l :10    CB: P. 169  يحل تمرين موجه  والتحقق من فهمك 
 736الى  734من صفحة رقم 

 736حل التمرين وحل المسائل صفحة رقم  Bridge to Success   l :10   WB: P. 143 من منصة ألف  10حل الفصل  بمنصة ألف 1مستوى الفهم  واجب

 االثنين

 صفي

 

 739يحل مسائل مهارات التفكير العليا صفحة رقم    Bridge to Success   l :10    CB: P. 170 من الرواية  11مناقشة الفصل 

 من الرواية   من منصة ألف  11حل الفصل  واجب
Bridge to Success   l :10   WB: P. 144  حل تدريب على االختبارات المعيارية صفحة رقم

740 

 الثالثاء

 صفي

 اجازة عيد الفطر

 واجب

 األربعاء

 صفي

 واجب

 الخميس

 صفي

 واجب

 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 تابع الصف والشعبة : ثامن ) ز (

 Computer Science الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية العلوم المادة

 نواتج التعلم              
 
 

 الــيـــوم 

 أن يبحث عن كيفية تشكل األحافير
 األحافير عن ماضي كوكب األرضأن يشرح ما تكشفه 

 أن يستقصي أهمية دراسة األحافير 
 

 *يتعرُف المفاهيَم والمصطلحاَت الواردَة في الّدرِس.
 *يوضُح أسَس قياِم الّدولِة. 

 *يشرُح مقوماِت قياِم الّدولِة وعواملَ قّوتِها.
 * يمّيُز بيَن أشكاِل الّدوِل وخصائِصها. 

ُد وظائَف   الحدوِد الّسياسيِة. *يحدِّ
*يستكشُف مَن الخرائِط المعروضِة الحقائَق ذاَت العالقِة بالحدوِد  

 الّسياسَيِة. 
 *يقّدُر جهوَد الباني الُمَؤّسِس وقيادَة الّدولَِة في بناِء دولِة االّتحاِد.

 

Advanced Programming 

 االحد

 lmsظهًرا على  2االختبار التكويني األول : الساعة  صفي

 الدولة والحكومة  -أسم الدرس 
 حل التطبيقات واألنشطة بالكتاب المدرسي  

 حل مستويات التقييم وإتمام تأشيرة الخروج على منصة أ   

Programming constructs 
Repetition 

Advanced data storage 
Arrays 

 ( 333إلى  300الزالزل والبراكين )  9االختبار : الوحدة مقرر  واجب

 االثنين

 األحافير صفي

 واجب
(  2حل األسئلة في دليل األنشطة المختبرية المتعلقة ب ) الدرس 

 Teamsوترسل الصور على   95،   94،   93،   92ص 

 الثالثاء

 صفي

 اجازة عيد الفطر
 

 واجب

 األربعاء

 صفي

 واجب

 الخميس

 صفي

 واجب

 

 


