
 

 الخطـــــة األســــبـوعـــيـةمدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                                  

   1/6/7107إلــى        28/5/7107منلألســـبـوع    ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ                          

 (  االـــــصــف الثـامـن )  

 

 الـــمـــادة

 
 األحــــد        

 
 األثـنــيــن       

 
 الــثــالثـاء       

 
 األربــعــاء        

 
 الـــخـــمـيس       

 
 اإلسالميةالتربية 

 

 مراجعة أحكام النون ودالمد مراجعة
 الساكنة والتنوين

 مراجعة أحكام الميم
 الساكنة

  مراجعة  حكم القلقله

 
 اللغـــة العربيــة

 مهاراتمراجعة 
 الوحدة الخامسه

 مراجعة مهارات
 الوحدة الخامسه

 مراجعة مهارات
 سادسةالوحدة ال

 مراجعة مهارات
 سادسةالوحدة ال

 مراجعة مهارات
 سادسةالوحدة ال

 نجلـيـزيةاللغــة اإل

 

Revision 
C.B  P212 

Revision 
C.B  P213 

Revision 
W.B  P179 

Revision 
W.B  P180 

Worksheet 

 
 الـــريـاضيــات

 مراجعة التشابة
 والتحويالت

 مراجعة في المثلثات
 المتشابة والقياس

 غير المباشر

 مراجعة درس المثلثات
 المائله و المتشابة

مراجعة مساحة األشكال 
 المتشابهة ومحيطها

 مراجعة في التطابق

 
 الــعلـــوم

  09الوحدة  مراجعة 08مراجعة الوحدة 07مراجعة الوحدة  06مراجعة الوحدة 

 سبب أهتمام الشيخ زايد طيب هللا ثراه في البيئة دراسات أجتماعية

 7مراجعه الوحدة  التصميم والتكنولوجيا

 

1F_QQ1_MQ 



 

 

 الخطـــــة األســــبـوعـــيـةمدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                                  

   0/6/7107إلــى        78/5/7107من لألســـبـوع      ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ                             

 (  بلـــــصــف الثـامـن )  ا

 

 الـــمـــادة

 
 األحــــد        

 
 األثـنــيــن       

 
 الــثــالثـاء       

 
 األربــعــاء        

 
 الـــخـــمـيس       

 
 اإلسالميةالتربية 

 

 مراجعة أحكام النون ودالمد مراجعة
 الساكنة والتنوين

 مراجعة أحكام الميم
 الساكنة

  مراجعة  حكم القلقله

 
 اللغـــة العربيــة

 مراجعة مهارات
 الوحدة الخامسه

 مراجعة مهارات
 الوحدة الخامسه

 مراجعة مهارات
 سادسةالوحدة ال

 مهاراتمراجعة 
 سادسةالوحدة ال

 مراجعة مهارات
 سادسةالوحدة ال

 نجلـيـزيةاللغــة اإل

 

Revision 
C.B  P212 

Revision 
C.B  P213 

Revision 
W.B  P179 

Revision 
W.B  P180 

Worksheet 

 
 الـــريـاضيــات

 مراجعة التشابة
 والتحويالت

 مراجعة في المثلثات
 المتشابة والقياس

 غير المباشر

 مراجعة درس المثلثات
 المائله و المتشابة

مراجعة مساحة األشكال 
 المتشابهة ومحيطها

 مراجعة في التطابق

 
 الــعلـــوم

  09مراجعة الوحدة  08مراجعة الوحدة 07مراجعة الوحدة  06مراجعة الوحدة 

 في البيئةه  سبب أهتمام الشيخ زايد طيب هللا ثرا دراسات أجتماعية

 7مراجعه الوحدة  والتكنولوجياالتصميم 

                                                                                                                                                                                                                

1F_QQ1_MQ   



 الخطـــــة األســــبـوعـــيـةمدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                                  

   0/6/7107إلــى        78/5/7107من لألســـبـوع      ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ                            

 (  جالـــــصــف الثـامـن )           

 

 الـــمـــادة

 
 األحــــد        

 
 األثـنــيــن       

 
 الــثــالثـاء       

 
 األربــعــاء        

 
 الـــخـــمـيس       

 
 اإلسالميةالتربية 

 

 مراجعة أحكام النون ودالمد مراجعة
 الساكنة والتنوين

 مراجعة أحكام الميم
 الساكنة

  مراجعة  حكم القلقله

 
 العربيــةاللغـــة 

 مراجعة مهارات
 الوحدة الخامسه

 مراجعة مهارات
 الوحدة الخامسه

 مراجعة مهارات
 سادسةالوحدة ال

 مراجعة مهارات
 سادسةالوحدة ال

 مراجعة مهارات
 سادسةالوحدة ال

 نجلـيـزيةاللغــة اإل

 

Revision 
C.B  P212 

Revision 
C.B  P213 

Revision 
W.B  P179 

Revision 
W.B  P180 

Worksheet 

 
 الـــريـاضيــات

 مراجعة التشابة
 والتحويالت

 مراجعة في المثلثات
 المتشابة والقياس

 غير المباشر

 مراجعة درس المثلثات
 المائله و المتشابة

مراجعة مساحة األشكال 
 المتشابهة ومحيطها

 مراجعة في التطابق

 
 الــعلـــوم

  09مراجعة الوحدة  08الوحدةمراجعة  07مراجعة الوحدة  06مراجعة الوحدة 

 ي البيئةف  أهتمام الشيخ زايد طيب هللا ثراه سبب  دراسات أجتماعية

 7مراجعه الوحدة  التصميم والتكنولوجيا

 

1F_QQ1_MQ 

 



 األســــبـوعـــيـة الخطةمدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                                  جـــدول 

 1/  6/  2017إلــى    2017 / 5 / 28ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ                          لألســـبـوع مــن    

 (  د)   الثامنالـــــصــف 

 
 الـــمـــادة

 
 األحــــد        

 
 األثـنــيــن       

 
 الــثــالثـاء       

  
 األربــعــاء        

 
 الـــخـــمـيس       

 
 اإلسالميةالتربية 

 مراجعة عامة على أحكام التجويد السابقة

 اللغـــة العربيــة
تدريبات درس )حروف 

 خالدة(
 تطبيق )تدريبات ( تطبيق ) تدريبات (  تطبيق ) تدريبات (   تطبيق ) تدريبات  (

 
 نجلـيـزيةاللغــة اإل

Revision Revision Revision Revision Revision 

 
 الـــريـاضيــات

مراجعة على الوحدة 
 السابعة

 مراجعة على الوحدة الثامنة
مراجعة على الوحدة 

 التاسعة
 قياس مهارات عامة 

 مراجعة عامة 

 وحل اختبارات سابقة    

 
 الــعلـــوم

مراجعة درس التيار 

 الكهربائي

 حل أسئلة التيار الكهربائي

 717ص
  771حل أسئلة ص  المغناطيسيةتحضير درس 

 مـــــــراجعــــة علــــى مـــا سبـــق دراستـــــــه إجتماعية دراسات

 برمجة الروبوت بلغة الباثيون الحاسوب

 

QM-119-F1 

 

 

 



 

 األســــبـوعـــيـة الخطةمدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                                  جـــدول 

     01  /  06/  7107إلــى        28 /  05/  7107لألســـبـوع مــن                ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ       

 ( هـ)   الثامنالـــــصــف 

 
 الـــمـــادة

 
 األحــــد        

 
 األثـنــيــن       

 
 الــثــالثـاء       

 
 األربــعــاء        

 
 الـــخـــمـيس       

 
 اإلسالميةالتربية 

 مراجعة عامة على أحكام التالوة السابقة 

 اللغـــة العربيــة
مراجعه الرسالة الرسمية  مراجعة تجربة الطيران مراجعه نحو الحال

 والودية

مراجعة التضمين  مراجعة الفنون الجميلة

 واالقتباس

 
 نجلـيـزيةاللغــة اإل

Revision Revision Revision Revision Revision 

 
 الـــريـاضيــات

مراجعة على الوحدة 
 السابعة

 قياس مهارات عامة مراجعة على الوحدة التاسعة مراجعة على الوحدة الثامنة
 مراجعة عامة 

 وحل اختبارات سابقة

 
 الــعلـــوم

مراجعة درس التيار 

 الكهربائي

 حل أسئلة التيار الكهربائي

 717ص
  771حل أسئلة ص  المغناطيسيةتحضير درس 

 مراجعة درس الحضور الواعي                                                                         إجتماعية دراسات

 Edison Robot الحاسوب

 

 

 

 



 

 

 األســــبـوعـــيـة الخطةجـــدول                                                     مدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة       

  01/  06/  7107إلــى        28 /  05/  7107لألســـبـوع مــن                               ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ                    

 (  و)   الثامنالـــــصــف 

 
 الـــمـــادة

 
 األحــــد        

 
 األثـنــيــن       

 
 الــثــالثـاء       

 
 األربــعــاء        

 
 الـــخـــمـيس       

 
 اإلسالميةالتربية 

 مراجعة عامة على أحكام التالوة السابقة

 اللغـــة العربيــة
مراجعه الرسالة الرسمية  مراجعة تجربة الطيران مراجعه نحو الحال

 والودية

مراجعة التضمين  مراجعة الفنون الجميلة

 واالقتباس

 
 نجلـيـزيةاللغــة اإل

Revision 
U : 10 

Revision 
U : 11 

Revision 
U : 11 

Revision 
U : 12 

Revision 
 U : 12 

 
 قياس مهارات عامة مراجعة على الوحدة التاسعة مراجعة على الوحدة الثامنة مراجعة على الوحدة السابعة الـــريـاضيــات

 مراجعة عامة 

 وحل اختبارات سابقة

                 
 الــعلـــوم

مراجعة درس التيار 

 الكهربائي

 حل أسئلة التيار الكهربائي

 717ص
  771حل أسئلة ص  المغناطيسيةتحضير درس 

 مراجعة درس الحضور الواعي إجتماعية دراسات

 Edison Robot الحاسوب

 

 


