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 الخطة االسبوعٌة
 3/5/  2020إلــى            1/ 3/  2020لألســـبـوع مــن  

 ( أ )التاسع:  الصف والشعبة
   

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َٕارظ انزؼهى
 

 

 ٕوـــانــٍ

ر األعمال المنهى عنها وعدم نشثار ستر تستنتج أ

  .الفاحشة

 .ستعارةلم األأن ٌتعرف المتع -

 .أن ٌمٌز المتعلم االستعارة عن التشبٌه  - -

  .أن ٌنتج المتعلم جمال تتضمنها - -

-To compare natural disasters. 

- To learn the passive form and 

contrast. 

 تستخدم الطالبة قوانٌن دي مورجان

تستخدم الطالبة مخططات فن لتحدٌد 

 المجموعات المتساوٌة 

ٌغة الٌجاد عدد العناصر تستخدم الص

 الرئسٌة التحاد مجموعتٌن

 تحل الطالبة المسائل باستخدام مخططات فن 

Reading: Read the text on page 64 in 

the C. book and answer Ex: 1-2 

Writing: Search for information to 

write about drought in countries 

 االؽذ

 ففً
  

 تعارة و أنواعهادراسة االس

C. book  Page: 63   Ex: 4-5  629حل صفحة 

 164حل ص  -  ٔاعت
W. book   Page: 50  Ex:  1-2  036حل ص 

 االصٍٍُ

 متابعة تحلٌل و شرح االستعارة  -  88حل فقرة استخدم مهاراتً ص  ففً
C. book  Page: 64  Ex: 2-3  036حل ص 

 165حل ص  -  88حفظ الحدٌث الشرٌف ص  ٔاعت
W. book   Page:  51  Ex:  3-4  036حل ص 

 انضالصبء

 تطبٌق تعزٌزي لدرس االستعارة ) أوراق عمل (  ففً
C. book  Page: 65  Ex: 6  036+033حل ص 

  ٔاعت
القراءة حول موضوع السعادة اسنعدادا لكتابة موضوع 

  هاعن

W. book   Page: 52   Ex: 1   036حل ص 

 األسثؼبء

 كتابة إبداعٌة بعنوان ) السعادة (   90ط اتعاون وارتب ص حل نشا ففً
C. book  Page: 66   Ex: 1  036حل ص 

 كتابة المسودة   96حل انشطة الطالب ص  ٔاعت
W. book   Page: 53  Ex:  3  036حل ص 

 انخًٍظ

 كتابة المبٌضة لموضوع ) السعادة (  ففً
C. book  Page: 67  Ex: 2-3  066حل ص 

   عتٔا
W. book   Page: 55  Ex:  3  066+066حل 
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 ( أ ) لتاسع: ا الصف والشعبةتابع 
 

 االؽٍبء انًبدح
 

 انزقًٍى ٔانزكُٕنٕعٍب انذساعبد االعزًبػٍخ انفٍضٌبء

 َٕارظ انزؼهى
 

 

 ٕوـــانــٍ

 ٌمٌز بٌن الجهاز العصبً الجسمً والذاتً-

 ٌشرح تركٌب الجهاز العصبً-

 

نصف قطر مدار كوكب و الزمن  ٌحدد العالقة بٌن-1

 الدوري له . 

 ٌعرف قانون الجذب الكونً . – 2

 ٌذكر اهمٌة تحقٌق كافندش . – 3

*يعدد األدوار التي قامت بها 

 المرأةاإلماراتية قبل االتحاد

Conditional statement 

and control structure 

 االؽذ

 أجزاء الجهاز العصبً ففً
ً قانون كبلر االول و الثان  

ل 
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 ا
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ر
لد
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ب
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ي
ف

 

- Control structure 

repetition 

- While loops 

- Activity 30  

 88كزبة انُؾبط ؿ  ٔاعت
----- 

 االصٍٍُ

 انغٓبص انؼقجً انطشفً ففً
 ى انمبٌَٕ لبٌَٕ كجهش انضبنش + انزطجٍك ػه

 89كزبة انُؾبط ؿ  ٔاعت
  7انى  5يٍ ط  181ؿ 

 انضالصبء

 انغٓبص انؼقجً انزارً ففً
 لبٌَٕ  ٍَٕرٍ نهغزة انؼبو 

 90كزبة انُؾبط ؿ  ٔاعت
------- 

 األسثؼبء

 166ؽم أعئهخ يشاعؼخ دسط انغٓبص انؼقجً ؿ  ففً
 نكجهش انضبنش انمبٌَٕ ٔ انؼبو انغزة

 ............................... ٔاعت
 183 ؿ انزؾفٍضٌخ انًغأنخ

 انخًٍظ

  ففً
 انؼبو انغزة صبثذ لٍبط

  ٔاعت
  185يشاعؼخ انمغى ؿ 
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 خطة االسبوعٌةال
 5/ 3/  2020إلــى       1/  /3 2020لألســـبـوع مــن  

 ( ب )لتاسع: ا الصف والشعبة

 انشٌبضٍبد English نؼشثٍخانهغخ ا انزشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح  

 َٕارظ انزؼهى
 

 

 ٕوـــانــٍ

تستنتج أثار ستر األعمال المنهى عنها وعدم نشر 

 الفاحشة. 

 أن ٌتعرف المتعلم االستعارة. -

 أن ٌمٌز المتعلم االستعارة عن التشبٌه . - -

 أن ٌنتج المتعلم جمال تتضمنها.  - -

-To compare natural disasters. 

- To learn the passive form and 

contrast. 

 تستخدم الطالبة قوانٌن دي مورجان

تستخدم الطالبة مخططات فن لتحدٌد 

 المجموعات المتساوٌة 

تستخدم الصٌغة الٌجاد عدد العناصر 

 الرئسٌة التحاد مجموعتٌن

تحل الطالبة المسائل باستخدام مخططات 

 فن 

Reading: Read the text on page 64 in 

the C. book and answer Ex: 1-2 

Writing: Search for information to 

write about drought in countries 

 االؽذ

 ففً
  

 دراسة االستعارة و أنواعها

C. book  Page: 63   Ex: 4-5 629 صفحة حل 

 164حل ص  -  ٔاعت
W. book   Page: 50  Ex:  1-2 636 ص حل 

 االصٍٍُ

 متابعة تحلٌل و شرح االستعارة  -  88خدم مهاراتً ص حل فقرة است ففً
C. book  Page: 64  Ex: 2-3 636 ص حل 

 165حل ص  -  88حفظ الحدٌث الشرٌف ص  ٔاعت
W. book   Page:  51  Ex:  3-4 632 ص حل 

 انضالصبء

 تطبٌق تعزٌزي لدرس االستعارة ) أوراق عمل (  ففً
C. book  Page: 65  Ex: 6 634+633 ص حل 

  ٔاعت
القراءة حول موضوع السعادة اسنعدادا لكتابة موضوع 

 عنها 

W. book   Page: 52   Ex: 1  635 ص حل 

 األسثؼبء

 كتابة إبداعٌة بعنوان ) السعادة (   90حل نشاط اتعاون وارتب ص  ففً
C. book  Page: 66   Ex: 1 637 ص حل 

 كتابة المسودة   96حل انشطة الطالب ص  ٔاعت
W. book   Page: 53  Ex:  3 638 ص حل 

 انخًٍظ

 كتابة المبٌضة لموضوع ) السعادة (  ففً
C. book  Page: 67  Ex: 2-3 646 ص حل 

   ٔاعت
W. book   Page: 55  Ex:  3642+646 حل ح 
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   (ب)  لتاسع: ا الصف والشعبةتابع 

 

 انؼهٕو انًبدح
 

 نزكُٕنٕعٍبانزقًٍى ٔا انذساعبد االعزًبػٍخ انفٍضٌبء

 َٕارظ انزؼهى
 

 

 ٕوـــانــٍ

 ٌمٌز بٌن الجهاز العصبً الجسمً والذاتً-

 ٌشرح تركٌب الجهاز العصبً-

 قطر نصف بين العالقة يحدد-7

 .  له الدوري الزمن و كوكب مدار

 . الكوني الجذب قانون يعرف – 2

 . كافندش تحقيق اهمية يذكر – 3

*يعدد األدوار التي قامت بها 

 إلماراتية قبل االتحادالمرأةا

Conditional statement 

and control structure 

 االؽذ

 أجزاء الجهاز العصبً ففً
 قانون كبلر االول و الثانً 

ل 
ألو

 ا
س
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لد
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- Control structure 

repetition 

- While loops 

- Activity 30  

 88كزبة انُؾبط ؿ  ٔاعت
----- 

 االصٍٍُ

 انغٓبص انؼقجً انطشفً ففً
 لبٌَٕ كجهش انضبنش + انزطجٍك ػهى انمبٌَٕ 

 89كزبة انُؾبط ؿ  ٔاعت
  7انى  5يٍ ط  181ؿ 

 انضالصبء

 انغٓبص انؼقجً انزارً ففً
 لبٌَٕ  ٍَٕرٍ نهغزة انؼبو 

 90نُؾبط ؿ كزبة ا ٔاعت
------- 

 األسثؼبء

 166ؽم أعئهخ يشاعؼخ دسط انغٓبص انؼقجً ؿ  ففً
 نكجهش انضبنش انمبٌَٕ ٔ انؼبو انغزة

 ............................... ٔاعت
 183 ؿ انزؾفٍضٌخ انًغأنخ

 انخًٍظ

  ففً
 انؼبو انغزة صبثذ لٍبط

  ٔاعت
  185يشاعؼخ انمغى ؿ 
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 االسبوعٌةلخطة ا

 5/ /3 2020إلــى         1/  3/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ج) لتاسع: ا الصف والشعبة

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح  

 َٕارظ انزؼهى
 

 

 ٕوـــانــٍ

تستنتج أثار ستر األعمال المنهى عنها وعدم نشر 

 الفاحشة. 

 ارة.أن ٌتعرف المتعلم االستع -

 أن ٌمٌز المتعلم االستعارة عن التشبٌه . - -

 أن ٌنتج المتعلم جمال تتضمنها.  - -

-To compare natural disasters. 

- To learn the passive form and 

contrast. 

 تستخدم الطالبة قوانٌن دي مورجان

تستخدم الطالبة مخططات فن لتحدٌد المجموعات 

 المتساوٌة 

د عدد العناصر الرئسٌة تستخدم الصٌغة الٌجا

 التحاد مجموعتٌن

 تحل الطالبة المسائل باستخدام مخططات فن 

Reading: Read the text on page 

64 in the C. book and answer Ex: 

1-2 

Writing: Search for information to 

write about drought in countries 

 االؽذ

 ففً
  

 نواعهادراسة االستعارة و أ

C. book  Page: 63   Ex: 4-5 629 صفحة حل 

 164حل ص  -  ٔاعت
W. book   Page: 50  Ex:  1-2 636 ص حل 

 االصٍٍُ

 متابعة تحلٌل و شرح االستعارة  -  88حل فقرة استخدم مهاراتً ص  ففً
C. book  Page: 64  Ex: 2-3 636 ص حل 

 165حل ص  -  88حفظ الحدٌث الشرٌف ص  ٔاعت
W. book   Page:  51  Ex:  3-4 632 ص حل 

 انضالصبء

 تطبٌق تعزٌزي لدرس االستعارة ) أوراق عمل (  ففً
C. book  Page: 65  Ex: 6 634+633 ص حل 

  ٔاعت
القراءة حول موضوع السعادة اسنعدادا لكتابة موضوع 

 عنها 

W. book   Page: 52   Ex: 1  635 ص حل 

 األسثؼبء

 كتابة إبداعٌة بعنوان ) السعادة (   90وارتب ص حل نشاط اتعاون  ففً
C. book  Page: 66   Ex: 1 637 ص حل 

 كتابة المسودة   96حل انشطة الطالب ص  ٔاعت
W. book   Page: 53  Ex:  3 638 ص حل 

 انخًٍظ

 كتابة المبٌضة لموضوع ) السعادة (  ففً
C. book  Page: 67  Ex: 2-3 646 ص حل 

   ٔاعت
W. book   Page: 55  Ex:  3 642+646 حل 
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 تاسع)ج(: ال الصف والشعبةتابع 

 

 انؼهٕو انًبدح
 

 انزقًٍى ٔانزكُٕنٕعٍب انذساعبد االعزًبػٍخ  انفٍضٌبء

 َٕارظ انزؼهى
 

 

 ٕوـــانــٍ

 ٌمٌز بٌن الجهاز العصبً الجسمً والذاتً-

 ٌشرح تركٌب الجهاز العصبً-

 مدار قطر نصف بين العالقة يحدد-7

 .  له الدوري الزمن و كوكب

 . الكوني الجذب قانون يعرف – 2

 . كافندش تحقيق اهمية يذكر – 3

*يعدد األدوار التي قامت بها 

 المرأةاإلماراتية قبل االتحاد

Conditional statement 

and control structure 

 االؽذ

 أجزاء الجهاز العصبً ففً
 قانون كبلر االول و الثانً 

ل
ألو

 ا
س

ر
لد
ا

 
– 
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- Control structure 

repetition 

- While loops 

- Activity 30  

 88كزبة انُؾبط ؿ  ٔاعت
----- 

 االصٍٍُ

 انغٓبص انؼقجً انطشفً ففً
 لبٌَٕ كجهش انضبنش + انزطجٍك ػهى انمبٌَٕ 

 89كزبة انُؾبط ؿ  ٔاعت
  7انى  5يٍ ط  181ؿ 

 انضالصبء

 انغٓبص انؼقجً انزارً ففً
 لبٌَٕ  ٍَٕرٍ نهغزة انؼبو 

 90كزبة انُؾبط ؿ  ٔاعت
------- 

 األسثؼبء

 166ؽم أعئهخ يشاعؼخ دسط انغٓبص انؼقجً ؿ  ففً
 نكجهش انضبنش انمبٌَٕ ٔ انؼبو انغزة

 ............................... ٔاعت
 183 ؿ انزؾفٍضٌخ انًغأنخ

 انخًٍظ

  ففً
 انؼبو انغزة صبثذ لٍبط

  ٔاعت
  185يشاعؼخ انمغى ؿ 
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 الخطة االسبوعٌة

  05/ 03/  2020إلــى        01/  03/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) د تاسع:  الصف والشعبة

   

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َٕارظ انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 68( ؿ26-1عٕسح انٕالؼخ )

 ٌزهٕ اٌَبد رالٔح يغٕدح 

 ٌغزُزظ أْى دالالد اٌَبد انكشًٌخ

 

 

 

 ٌزؼشف انًًُٕع يٍ انقشف 

 ٌٕظف انًًُٕع يٍ انقشف فً يٕالف ؽٍبرٍخ 

ٌؾذد انطبنت انفكش انشئٍغخ  نهُـ يغزؾٓذا ثبنًقبدس 

 انزً رذػى رؾهٍهّ )اأدة انشؽالد (

  To recognize the  new vocabulary items.- 
To read for details.- 

 ٌؼشف يزًًخ  انًغًٕػبد انغضئٍخ -
ٌٕعذ انزمبطؼبد ٔاالرؾبداد ٔانفشٔق  -

 ثٍٍ انًغًٕػبد
ٌغزخذو يخططبد فٍ نزؾذٌذ انًغًٕػبد  -

 انًزغبٌٔخ

Reading: - Course book pages 06-65 
Chapter 3 
- Course book - Pages 123&126. 

Writing: Course Book Page 48 (Write about the 
impact of natural disasters.)   

 : انؾقخ اإلصشائٍخ
Search about Venn Shapes   

 االؽذ

 ٌؾذد أعًبء انؼهى انًًُٕػخ يٍ انقشف  ٌزهٕ اٌَبد انكشًٌخ ٌٔقؾؼ نّ صيالؤِ ثًغبػذح انًؼهى ففً

61.  C. Book  Page  
Read and  answer Ex 1,2and 3 

 

  ؽم رًبسٌٍ عشة ْزا 

624انى  618يٍ ففؾخ سلى   

 70ٌؾضش أعٕثخ أربيم ٔأعزُجظ ؿ ٔاعت
كزبثخ أعًبء ػهى يًُٕػخ يٍ انقشف ٔرؾذٌذ عجت 

625ففؾخ سلى  يغًٕػخ انزًبسٌٍ ٌؾم .W. Book Page 50    All exercises انًُغ   

 االصٍٍُ

 ٌؾذد انقفبد انًًُٕػخ يٍ انقشف   ففً
.  C. Book Page 62  

Listen and answer activities 1&2  626ففؾخ سلى  انُبلذؽم يغبئم يٓبساد انزفكٍش  

 رذسٌت يٍ انكزبة   ٔاعت
W. Book Page 51     All exercises. 

627ففؾخ سلى رًبسٌٍ ٌؾم   

 انضالصبء

 ففً
أفُبف انُبط ٌٕو انمٍبيخ يٍ خالل ثبنزؼبٌٔ يغ صيالئّ ٌغزُزظ 

 اٌَبد انكشًٌخ

ثبنزؼبٌٔ يغ طالة انقف اعزخشاط انًًُٕع يٍ 

 انقشف  ٔثٍبٌ عجت انًُغ 

 

C. Book Page 63. 
Read and answer Ex 3 & 4 
-Pop quiz about last week topics.  

 

 ؽم رًبسٌٍ عشة ْزا  

635انى  629يٍ ففؾخ سلى   

 رذسٌت  يٍ انكزبة  72رطٕػٍخ  كًب فً انقفؾخ ؿػًبال أٌمزشػ  ٔاعت
W. Book Page 52      All exercises. 

637ففؾخ سلى  يغًٕػخ انزًبسٌٍ ٌؾم  

 األسثؼبء

 ٌزؾذس ػٍ أدة انشؽالد   ففً

C. Book Page 64. 
Read and answer about natural disasters Ex 1,2 and 
3 

638ففؾخ سلى  انُبلذؽم يغبئم يٓبساد انزفكٍش   

 كزبثخ فمشح ػٍ سؽهخ يذسعٍخ   ٔاعت
W. Book Page 53    All exercises. 

638ففؾخ سلى رًبسٌٍ ٌؾم   

 انخًٍظ

 ففً
ثبنزؼبٌٔ يغ يغًٕػزّ ٌمٕو انطبنت ثؼًم يمبسَخ ثٍٍ خًش انذٍَب 

 (73ٔخًش اَخشح )ؿ
 ؽم أَؾطخ انذسط 

C. Book Page 65. 
Read and answer Ex 4 and 5. 

 

  ؽم رًبسٌٍ عشة ْزا 

645انى  640يٍ ففؾخ سلى   

 انجؾش ػٍ ) سؽبنخ اإليبساد ( 75ؽم َؾبط أَظى يفبًًٍْ ؿ ٔاعت
W. Book Page 54    All exercises. 

646ففؾخ سلى  يغًٕػخ انزًبسٌٍ ٌؾم  
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 ( د )  تاسع:  الصف والشعبةتابع 
 

 Computer Science  انذساعبد االعزًبػٍخ انفٍضٌبء أؽٍبء انًبدح

 َٕارظ انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌفغش انؼٕايم انًإصشح ػهى عشػخ عٓذ انفؼم

 ٌمبسٌ ثٍٍ انًؾبٔس انًبٌهٍٍٍُ ٔغٍش انًب ٌهٍٍُخ
 ؽشكخ انكٕاكت ٔانغبرثٍخ

 . ٌزؼشف انًفبٍْى ٔانًقطهؾبد انٕاسدح فً انذسط 

 . ٌُبلؼ أصش انجٍئخ فً ركٌٍٕ ؽخقٍخ انًشأح األيبسارٍخ 

  ٌؼذد األدٔاس انزً لبيذ ثٓب انًشأح االيبسارٍخ لجم لٍبو

 االرؾبد 

  ٌغزُزظ انؼٕايم انشئٍغٍخ انزً عبًْذ فً انزغٍش

 االعزًبػً نهًشأسح لجم لٍبو االرؾبد.

  ٌُبلؼ دٔس انًشأح األيبسارٍخ فً يغٍشح انزًٍُخ

 ٔانؼطبء .

Conditional statements and 
control structure  

 االؽذ

 لبٌَٕ كجهش االٔل  ففً

 ٔاعت يُضنً

 107&106انؾقخ االٔنً ؽم رطجٍمبد انكزبة ففؾخ 

 انؾقخ انضبٍَخ ؽم رطجٍمبد انكزبة ففؾخ
108 

 انؾقخ انضبنضخ ؽم رطجٍمبد انكزبة ففؾخ
109 

Control structure – repetition 
While loops 
Activity 30  

 181ففؾخ  2-1رًشٌٍ   ٔاعت

 االصٍٍُ

 ففً
ٔيؼشفخ كٍفٍخ اَزمبل انغٍبل  158ؿ 4رفؾـ انؾكم 

 انؼقجً
 لبٌَٕ كجهش انضبًَ

 ٌٕعذ انفشق ثٍٍ لبٌَٕ كجهش انضبًَ ٍَٕٔرٍ انضبًَ 161ؿ 1ٔ2ؽم انغإال سلى  ٔاعت

 انضالصبء

 لبٌَٕ كجهش انضبنش  ففً

 181ففؾخ  7-6رًشٌٍ   ٔاعت

 األسثؼبء

 ففً
ػهى كٍفٍخ ٔانزؼشف  160ؿ 6رفؾـ انؾكم 

 اَمجبك انؼضالد
 لبٌَٕ انغزة انؼبو

 سثظ ثٍبًَ يغ طجٍؼخ انؼاللبد طشدي ٔرشثٍغ ػكغً 179ؿ 5 4 3 2 1ؽم األعئهخ  ٔاعت

 انخًٍظ

 عٓبص كبفُذػ ػًم يطٌٕخ ػٍ رشكٍت انغٓبص انؼقجً ففً

 سعى انغٓبص  ٔاعت

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعٌة
  27/ 02/  2020إلــى        23/  02/  2020لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ تاسع:  الصف والشعبة
   

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َٕارظ انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 68( ؿ26-1عٕسح انٕالؼخ )

 ٌزهٕ اٌَبد رالٔح يغٕدح 

 ٌغزُزظ أْى دالالد اٌَبد انكشًٌخ

 

 

 ٌزؼشف انًًُٕع يٍ انقشف 

 ٌٕظف انًًُٕع يٍ انقشف فً يٕالف ؽٍبرٍخ 

ٌؾذد انطبنت انفكش انشئٍغخ  نهُـ يغزؾٓذا ثبنًقبدس 

 انزً رذػى رؾهٍهّ )اأدة انشؽالد (

  To recognize the  new vocabulary items.- 
To read for details.- 

 ٌؼشف يزًًخ  انًغًٕػبد انغضئٍخ -
ٌٕعذ انزمبطؼبد ٔاالرؾبداد ٔانفشٔق ثٍٍ  -

 انًغًٕػبد
ٌغزخذو يخططبد فٍ نزؾذٌذ انًغًٕػبد  -

 انًزغبٌٔخ

Reading: - Course book pages 06-65 
Chapter 3 
- Course book - Pages 123&126. 

Writing: Course Book Page 48 (Write about the impact 
of natural disasters.)   

 : انؾقخ اإلصشائٍخ
Search about Venn Shapes   

 االؽذ

 ٌؾذد أعًبء انؼهى انًًُٕػخ يٍ انقشف  ٌزهٕ اٌَبد انكشًٌخ ٌٔقؾؼ نّ صيالؤِ ثًغبػذح انًؼهى ففً

61.  C. Book  Page  
Read and  answer Ex 1,2and 3 

 

  ؽم رًبسٌٍ عشة ْزا 

624انى  618يٍ ففؾخ سلى   

 70ٌؾضش أعٕثخ أربيم ٔأعزُجظ ؿ ٔاعت
كزبثخ أعًبء ػهى يًُٕػخ يٍ انقشف ٔرؾذٌذ عجت 

 انًُغ 

W. Book Page 50    All exercises. 
625ففؾخ سلى  يغًٕػخ انزًبسٌٍ ٌؾم  

 االصٍٍُ

 ٌؾذد انقفبد انًًُٕػخ يٍ انقشف   ففً
.  C. Book Page 62  

Listen and answer activities 1&2  626ففؾخ سلى  انُبلذؽم يغبئم يٓبساد انزفكٍش  

 رذسٌت يٍ انكزبة   ٔاعت
W. Book Page 51     All exercises. 

627ففؾخ سلى رًبسٌٍ ٌؾم   

 انضالصبء

 ففً
ثبنزؼبٌٔ يغ صيالئّ ٌغزُزظ أفُبف انُبط ٌٕو انمٍبيخ يٍ 

 خالل اٌَبد انكشًٌخ

ثبنزؼبٌٔ يغ طالة انقف اعزخشاط انًًُٕع يٍ انقشف  

 ٔثٍبٌ عجت انًُغ 

 

C. Book Page 63. 
Read and answer Ex 3 & 4 
-Pop quiz about last week topics.  

 

 ؽم رًبسٌٍ عشة ْزا  

635انى  629يٍ ففؾخ سلى   

 رذسٌت  يٍ انكزبة  72ٌمزشػ اػًبال رطٕػٍخ  كًب فً انقفؾخ ؿ ٔاعت
W. Book Page 52      All exercises. 

637ففؾخ سلى  يغًٕػخ انزًبسٌٍ ٌؾم  

 األسثؼبء

 ٌزؾذس ػٍ أدة انشؽالد   ففً
C. Book Page 64. 
Read and answer about natural disasters Ex 1,2 and 3  638ففؾخ سلى  انُبلذؽم يغبئم يٓبساد انزفكٍش  

 كزبثخ فمشح ػٍ سؽهخ يذسعٍخ   ٔاعت
W. Book Page 53    All exercises. 

638ففؾخ سلى رًبسٌٍ ٌؾم   

 ففً انخًٍظ
يغًٕػزّ ٌمٕو انطبنت ثؼًم يمبسَخ ثٍٍ خًش ثبنزؼبٌٔ يغ 

 (73انذٍَب ٔخًش اَخشح )ؿ
 ؽم أَؾطخ انذسط 

C. Book Page 65. 
Read and answer Ex 4 and 5. 

 

  ؽم رًبسٌٍ عشة ْزا 

645انى  640يٍ ففؾخ سلى   

 انجؾش ػٍ ) سؽبنخ اإليبساد ( 75ؽم َؾبط أَظى يفبًًٍْ ؿ ٔاعت 
W. Book Page 54    All exercises. 

646ففؾخ سلى  يغًٕػخ انزًبسٌٍ ٌؾم  
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 ( هـ ) تاسع:  الصف والشعبةتابع              
 

 Computer Science  انذساعبد االعزًبػٍخ انفٍضٌبء أؽٍبء انًبدح

 َٕارظ انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌفغش انؼٕايم انًإصشح ػهى عشػخ عٓذ انفؼم

 ٌهٍٍُخٌمبسٌ ثٍٍ انًؾبٔس انًبٌهٍٍٍُ ٔغٍش انًب 
 ؽشكخ انكٕاكت ٔانغبرثٍخ

  ًٌزؼشف انًفبٍْى ٔانًقطهؾبد انٕاسدح ف

 انذسط .

  ٌُبلؼ أصش انجٍئخ فً ركٌٍٕ ؽخقٍخ انًشأح

 األيبسارٍخ .

  ٌؼذد األدٔاس انزً لبيذ ثٓب انًشأح االيبسارٍخ

 لجم لٍبو االرؾبد 

  ًٌغزُزظ انؼٕايم انشئٍغٍخ انزً عبًْذ ف

 لٍبو االرؾبد. انزغٍش االعزًبػً نهًشأسح لجم

ٌُبلؼ دٔس انًشأح األيبسارٍخ فً يغٍشح انزًٍُخ 

 ٔانؼطبء .

Conditional statements and 
control structure  

 االؽذ

 لبٌَٕ كجهش االٔل  ففً

يُضنً ٔاعت  

107&106 ففؾخ انكزبة رطجٍمبد ؽم االٔنً انؾقخ  

ففؾخ انكزبة رطجٍمبد ؽم انضبٍَخ انؾقخ  

108 

ففؾخ انكزبة رطجٍمبد ؽم انضبنضخ انؾقخ  

109 

Control structure – repetition 
While loops 
Activity 30  

 181ففؾخ  2-1رًشٌٍ   ٔاعت

 االصٍٍُ

 ففً
ٔيؼشفخ كٍفٍخ اَزمبل انغٍبل  158ؿ 4رفؾـ انؾكم 

 انؼقجً
 لبٌَٕ كجهش انضبًَ

 انضبًَ ٍَٕٔرٍ انضبًٌَٕعذ انفشق ثٍٍ لبٌَٕ كجهش  161ؿ 1ٔ2ؽم انغإال سلى  ٔاعت

 انضالصبء

 لبٌَٕ كجهش انضبنش  ففً

 181ففؾخ  7-6رًشٌٍ   ٔاعت

 األسثؼبء

 ففً
ٔانزؼشف ػهى كٍفٍخ اَمجبك  160ؿ 6رفؾـ انؾكم 

 انؼضالد
 لبٌَٕ انغزة انؼبو

 سثظ ثٍبًَ يغ طجٍؼخ انؼاللبد طشدي ٔرشثٍغ ػكغً 179ؿ 5 4 3 2 1ؽم األعئهخ  ٔاعت

 انخًٍظ

 عٓبص كبفُذػ ػًم يطٌٕخ ػٍ رشكٍت انغٓبص انؼقجً ففً

 سعى انغٓبص  ٔاعت
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 الخطة االسبوعٌة

  05/ 03/  2020إلــى        01/  03/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) و تاسع:  الصف والشعبة 
   

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 انزؼهىَٕارظ 
 
 

 ٕوـــانــٍ

 68( ؿ26-1عٕسح انٕالؼخ )

 ٌزهٕ اٌَبد رالٔح يغٕدح 

 ٌغزُزظ أْى دالالد اٌَبد انكشًٌخ

 

 

 ٌزؼشف انًًُٕع يٍ انقشف 

 ٌٕظف انًًُٕع يٍ انقشف فً يٕالف ؽٍبرٍخ 

ٌؾذد انطبنت انفكش انشئٍغخ  نهُـ يغزؾٓذا ثبنًقبدس 

 انزً رذػى رؾهٍهّ )اأدة انشؽالد (

  To recognize the  new vocabulary items.- 
To read for details.- 

 ٌؼشف يزًًخ  انًغًٕػبد انغضئٍخ -
ٌٕعذ انزمبطؼبد ٔاالرؾبداد ٔانفشٔق ثٍٍ  -

 انًغًٕػبد
ٌغزخذو يخططبد فٍ نزؾذٌذ انًغًٕػبد  -

 انًزغبٌٔخ

Reading: - Course book pages 06-65 
Chapter 3 
- Course book - Pages 123&126. 

Writing: Course Book Page 48 (Write about the 
impact of natural disasters.)   

 : انؾقخ اإلصشائٍخ
Search about Venn Shapes   

 االؽذ

 ٌؾذد أعًبء انؼهى انًًُٕػخ يٍ انقشف  ٌزهٕ اٌَبد انكشًٌخ ٌٔقؾؼ نّ صيالؤِ ثًغبػذح انًؼهى ففً

61.  C. Book  Page  
Read and  answer Ex 1,2and 3 

 

  ؽم رًبسٌٍ عشة ْزا 

624انى  618يٍ ففؾخ سلى   

 70ٌؾضش أعٕثخ أربيم ٔأعزُجظ ؿ ٔاعت
كزبثخ أعًبء ػهى يًُٕػخ يٍ انقشف ٔرؾذٌذ عجت 

 انًُغ 

W. Book Page 50    All exercises. 
625ففؾخ سلى  يغًٕػخ انزًبسٌٍ ٌؾم  

 االصٍٍُ

 ٌؾذد انقفبد انًًُٕػخ يٍ انقشف   ففً
.  C. Book Page 62  

Listen and answer activities 1&2  626ففؾخ سلى  انُبلذؽم يغبئم يٓبساد انزفكٍش  

 رذسٌت يٍ انكزبة   ٔاعت
W. Book Page 51     All exercises. 

627ففؾخ سلى رًبسٌٍ ٌؾم   

 انضالصبء

 ففً
أفُبف انُبط ٌٕو انمٍبيخ يٍ خالل ثبنزؼبٌٔ يغ صيالئّ ٌغزُزظ 

 اٌَبد انكشًٌخ

ثبنزؼبٌٔ يغ طالة انقف اعزخشاط انًًُٕع يٍ انقشف  

 ٔثٍبٌ عجت انًُغ 

 

C. Book Page 63. 
Read and answer Ex 3 & 4 
-Pop quiz about last week topics.  

 

 ؽم رًبسٌٍ عشة ْزا  

635انى  629يٍ ففؾخ سلى   

 رذسٌت  يٍ انكزبة  72رطٕػٍخ  كًب فً انقفؾخ ؿٌمزشػ اػًبال  ٔاعت
W. Book Page 52      All exercises. 

637ففؾخ سلى  يغًٕػخ انزًبسٌٍ ٌؾم  

 األسثؼبء

 ٌزؾذس ػٍ أدة انشؽالد   ففً
C. Book Page 64. 
Read and answer about natural disasters Ex 1,2 and 3  638ففؾخ سلى  انُبلذؽم يغبئم يٓبساد انزفكٍش  

 كزبثخ فمشح ػٍ سؽهخ يذسعٍخ   ٔاعت
W. Book Page 53    All exercises. 

638ففؾخ سلى رًبسٌٍ ٌؾم   

 انخًٍظ

 ففً
ثبنزؼبٌٔ يغ يغًٕػزّ ٌمٕو انطبنت ثؼًم يمبسَخ ثٍٍ خًش انذٍَب 

 (73ٔخًش اَخشح )ؿ
 ؽم أَؾطخ انذسط 

C. Book Page 65. 
Read and answer Ex 4 and 5. 

 

  ؽم رًبسٌٍ عشة ْزا 

645انى  640يٍ ففؾخ سلى   

 انجؾش ػٍ ) سؽبنخ اإليبساد ( 75ؽم َؾبط أَظى يفبًًٍْ ؿ ٔاعت
W. Book Page 54    All exercises. 

646ففؾخ سلى  يغًٕػخ انزًبسٌٍ ٌؾم  



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) تاسع:  الصف والشعبةتابع        
 

 Computer Science  انذساعبد االعزًبػٍخ انفٍضٌبء أؽٍبء انًبدح

 َٕارظ انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌفغش انؼٕايم انًإصشح ػهى عشػخ عٓذ انفؼم

 ٌمبسٌ ثٍٍ انًؾبٔس انًبٌهٍٍٍُ ٔغٍش انًب ٌهٍٍُخ
 ؽشكخ انكٕاكت ٔانغبرثٍخ

  ٌزؼشف انًفبٍْى ٔانًقطهؾبد انٕاسدح فً انذسط

. 

  ٌُبلؼ أصش انجٍئخ فً ركٌٍٕ ؽخقٍخ انًشأح

 األيبسارٍخ .

  ٌؼذد األدٔاس انزً لبيذ ثٓب انًشأح االيبسارٍخ لجم

 لٍبو االرؾبد 

  ٌغزُزظ انؼٕايم انشئٍغٍخ انزً عبًْذ فً انزغٍش

 االعزًبػً نهًشأسح لجم لٍبو االرؾبد.

 ٌُبلؼ دٔس انًشأح األيبسارٍخ فً يغٍشح انزًٍُخ ٔانؼطبء .

Conditional statements and 
control structure  

 االؽذ

 لبٌَٕ كجهش االٔل  ففً

 ٔاعت يُضنً

 107&106انؾقخ االٔنً ؽم رطجٍمبد انكزبة ففؾخ 

 انؾقخ انضبٍَخ ؽم رطجٍمبد انكزبة ففؾخ
108 

 انؾقخ انضبنضخ ؽم رطجٍمبد انكزبة ففؾخ
109 

Control structure – repetition 
While loops 
Activity 30  

 181ففؾخ  2-1رًشٌٍ   ٔاعت

 االصٍٍُ

 ففً
ٔيؼشفخ كٍفٍخ اَزمبل انغٍبل  158ؿ 4رفؾـ انؾكم 

 انؼقجً
 لبٌَٕ كجهش انضبًَ

 ٌٕعذ انفشق ثٍٍ لبٌَٕ كجهش انضبًَ ٍَٕٔرٍ انضبًَ 161ؿ 1ٔ2ؽم انغإال سلى  ٔاعت

 انضالصبء

 لبٌَٕ كجهش انضبنش  ففً

 181ففؾخ  7-6رًشٌٍ   ٔاعت

 األسثؼبء

 ففً
ػهى كٍفٍخ اَمجبك ٔانزؼشف  160ؿ 6رفؾـ انؾكم 

 انؼضالد
 لبٌَٕ انغزة انؼبو

 سثظ ثٍبًَ يغ طجٍؼخ انؼاللبد طشدي ٔرشثٍغ ػكغً 179ؿ 5 4 3 2 1ؽم األعئهخ  ٔاعت

 انخًٍظ

 عٓبص كبفُذػ ػًم يطٌٕخ ػٍ رشكٍت انغٓبص انؼقجً ففً

 سعى انغٓبص  ٔاعت
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 الخطة االسبوعٌة

  05/ 03/  2020إلــى        01/  03/  2020لألســـبـوع مــن  
 ( ) ز تاسع:  الصف والشعبة

   

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انزشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َٕارظ انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 68( ؿ26-1عٕسح انٕالؼخ )

 ٌزهٕ اٌَبد رالٔح يغٕدح 

 ٌغزُزظ أْى دالالد اٌَبد انكشًٌخ

 

 

 

 ٌزؼشف انًًُٕع يٍ انقشف 

 ٌٕظف انًًُٕع يٍ انقشف فً يٕالف ؽٍبرٍخ 

ٌؾذد انطبنت انفكش انشئٍغخ  نهُـ يغزؾٓذا ثبنًقبدس انزً 

 رذػى رؾهٍهّ )اأدة انشؽالد (

  To recognize the  new vocabulary items.- 
To read for details.- 

 ٌؼشف يزًًخ  انًغًٕػبد انغضئٍخ -
ٌٕعذ انزمبطؼبد ٔاالرؾبداد ٔانفشٔق ثٍٍ  -

 انًغًٕػبد
ٌغزخذو يخططبد فٍ نزؾذٌذ انًغًٕػبد  -

 انًزغبٌٔخ

Reading: - Course book pages 06-65 
Chapter 3 
- Course book - Pages 123&126. 

Writing: Course Book Page 48 (Write about the 
impact of natural disasters.)   

 : انؾقخ اإلصشائٍخ
Search about Venn Shapes   

 االؽذ

 ٌؾذد أعًبء انؼهى انًًُٕػخ يٍ انقشف  ٌزهٕ اٌَبد انكشًٌخ ٌٔقؾؼ نّ صيالؤِ ثًغبػذح انًؼهى ففً

61.  C. Book  Page  
Read and  answer Ex 1,2and 3 

 

  ؽم رًبسٌٍ عشة ْزا 

624انى  618يٍ ففؾخ سلى   

 كزبثخ أعًبء ػهى يًُٕػخ يٍ انقشف ٔرؾذٌذ عجت انًُغ  70ٌؾضش أعٕثخ أربيم ٔأعزُجظ ؿ ٔاعت
W. Book Page 50    All exercises. 

625ففؾخ سلى  يغًٕػخ انزًبسٌٍ ٌؾم  

 االصٍٍُ

 ٌؾذد انقفبد انًًُٕػخ يٍ انقشف   ففً
.  C. Book Page 62  

Listen and answer activities 1&2  626ففؾخ سلى  انُبلذؽم يغبئم يٓبساد انزفكٍش  

 رذسٌت يٍ انكزبة   ٔاعت
W. Book Page 51     All exercises. 

627ففؾخ سلى رًبسٌٍ ٌؾم   

 انضالصبء

 ففً
ثبنزؼبٌٔ يغ صيالئّ ٌغزُزظ أفُبف انُبط ٌٕو انمٍبيخ يٍ 

 خالل اٌَبد انكشًٌخ

ثبنزؼبٌٔ يغ طالة انقف اعزخشاط انًًُٕع يٍ انقشف  

 ٔثٍبٌ عجت انًُغ 

 

C. Book Page 63. 
Read and answer Ex 3 & 4 
-Pop quiz about last week topics.  

 

 ؽم رًبسٌٍ عشة ْزا  

635انى  629يٍ ففؾخ سلى   

 رذسٌت  يٍ انكزبة  72ٌمزشػ اػًبال رطٕػٍخ  كًب فً انقفؾخ ؿ ٔاعت
W. Book Page 52      All exercises. 

637ففؾخ سلى  يغًٕػخ انزًبسٌٍ ٌؾم  

 األسثؼبء

 ٌزؾذس ػٍ أدة انشؽالد   ففً
C. Book Page 64. 
Read and answer about natural disasters Ex 1,2 and 3  638ففؾخ سلى  انُبلذؽم يغبئم يٓبساد انزفكٍش  

 كزبثخ فمشح ػٍ سؽهخ يذسعٍخ   ٔاعت
W. Book Page 53    All exercises. 

638ففؾخ سلى رًبسٌٍ ٌؾم   

 انخًٍظ

 ففً
يغًٕػزّ ٌمٕو انطبنت ثؼًم يمبسَخ ثٍٍ خًش ثبنزؼبٌٔ يغ 

 (73انذٍَب ٔخًش اَخشح )ؿ
 ؽم أَؾطخ انذسط 

C. Book Page 65. 
Read and answer Ex 4 and 5. 

 

  ؽم رًبسٌٍ عشة ْزا 

645انى  640يٍ ففؾخ سلى   

 انجؾش ػٍ ) سؽبنخ اإليبساد ( 75ؽم َؾبط أَظى يفبًًٍْ ؿ ٔاعت
W. Book Page 54    All exercises. 

646ففؾخ سلى  يغًٕػخ انزًبسٌٍ ٌؾم  
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 ( ز ) تاسع:  الصف والشعبةتابع 

 

 Computer Science  انذساعبد االعزًبػٍخ انفٍضٌبء أؽٍبء انًبدح

 َٕارظ انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــٍ

 ٌفغش انؼٕايم انًإصشح ػهى عشػخ عٓذ انفؼم

 ٌهٍٍُخٌمبسٌ ثٍٍ انًؾبٔس انًبٌهٍٍٍُ ٔغٍش انًب 
 ؽشكخ انكٕاكت ٔانغبرثٍخ

 . ٌزؼشف انًفبٍْى ٔانًقطهؾبد انٕاسدح فً انذسط 

  ٌُبلؼ أصش انجٍئخ فً ركٌٍٕ ؽخقٍخ انًشأح

 األيبسارٍخ .

  ٌؼذد األدٔاس انزً لبيذ ثٓب انًشأح االيبسارٍخ لجم

 لٍبو االرؾبد 

  ٌغزُزظ انؼٕايم انشئٍغٍخ انزً عبًْذ فً انزغٍش

 لٍبو االرؾبد. االعزًبػً نهًشأسح لجم

 ٌُبلؼ دٔس انًشأح األيبسارٍخ فً يغٍشح انزًٍُخ ٔانؼطبء .

Conditional statements and 
control structure  

 االؽذ

 لبٌَٕ كجهش االٔل  ففً
 
 
 
 

 ٔاعت يُضنً

 107&106انؾقخ االٔنً ؽم رطجٍمبد انكزبة ففؾخ 

 انؾقخ انضبٍَخ ؽم رطجٍمبد انكزبة ففؾخ
108 

 انضبنضخ ؽم رطجٍمبد انكزبة ففؾخانؾقخ 
109 

Control structure – repetition 
While loops 
Activity 30  

 181ففؾخ  2-1رًشٌٍ   ٔاعت

 االصٍٍُ

 ففً
ٔيؼشفخ كٍفٍخ اَزمبل انغٍبل  158ؿ 4رفؾـ انؾكم 

 انؼقجً
 لبٌَٕ كجهش انضبًَ

 كجهش انضبًَ ٍَٕٔرٍ انضبًٌَٕعذ انفشق ثٍٍ لبٌَٕ  161ؿ 1ٔ2ؽم انغإال سلى  ٔاعت

 انضالصبء

 لبٌَٕ كجهش انضبنش  ففً

 181ففؾخ  7-6رًشٌٍ   ٔاعت

 األسثؼبء

 ففً
ٔانزؼشف ػهى كٍفٍخ اَمجبك  160ؿ 6رفؾـ انؾكم 

 انؼضالد
 لبٌَٕ انغزة انؼبو

 سثظ ثٍبًَ يغ طجٍؼخ انؼاللبد طشدي ٔرشثٍغ ػكغً 179ؿ 5 4 3 2 1ؽم األعئهخ  ٔاعت

 انخًٍظ

 عٓبص كبفُذػ ػًم يطٌٕخ ػٍ رشكٍت انغٓبص انؼقجً ففً

 سعى انغٓبص  ٔاعت

 

 


