
 

 الخطـــــة األســــبـوعـــيـةمدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                                  

   1/6/7107إلــى        28/5/7107من لألســـبـوع        ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ                        

 (  ا)   التاسعالـــــصــف          

 

 الـــمـــادة

 
 األحــــد        

 
 األثـنــيــن       

 
 الــثــالثـاء       

 
 األربــعــاء        

 
 الـــخـــمـيس       

 
 اإلسالميةالتربية 

 

 مراجعة النون مراجعة أحكام القلقلة  مراجعة المدود
 الساكنة والتنوين  

 مراجعة أحكام 
 الميم الساكنة

 

 
 اللغـــة العربيــة

 مراجعة مهارات 
 الوحدة الخامسة 

 مراجعة مهارات 
 الوحدة الخامسة

 مراجعة مهارات
  الوحدة السادسة

 مراجعة مهارات 
 الوحدةا لسادسة 

 مراجعة مهارات 
 الوحدة السادسة 

 نجلـيـزيةاللغــة اإل

 

Writing essay Revision  
Comparative 

 Adverbs 

Acting 
 the play midas 

Revision 
vocabulary 

Revision 
grammar 

 
 الـــريـاضيــات

 مراجعة  الوحدة

 01 

 مراجعة  الوحدة

00 

 مراجعة  الوحدة 

07 

 مراجعة  الوحدة 

01 

 عامة مراجعة  

01 

 
 الــعلـــوم

 مراجعة علي الوحدة 

06 

 

 مراجعة علي الوحدة

07  

 مراجعة علي الوحدة

08  

 مراجعة علي الوحدة 

09 

  عامة مراجعة 

 المنافسة الخارجيةفسر سبب عدم تمكين السلطات المحلية من انتهاج سياسات حمائية لمنع  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                       

 (  ب)   التاسعالـــــصــف        

 

 الـــمـــادة

 
 األحــــد        

 
 األثـنــيــن       

 
 الــثــالثـاء       

 
 األربــعــاء        

 
 الـــخـــمـيس       

 
 اإلسالميةالتربية 

 

 مراجعة النون مراجعة أحكام القلقلة  مراجعة المدود
 الساكنة والتنوين  

 مراجعة أحكام 
 الميم الساكنة

 

 
 اللغـــة العربيــة

 مراجعة مهارات 
 الوحدة الخامسة 

 مراجعة مهارات 
 الوحدة الخامسة

 مراجعة مهارات
  الوحدة السادسة

 مراجعة مهارات 
 الوحدةا لسادسة 

 مراجعة مهارات 
 الوحدة السادسة 

 نجلـيـزيةاللغــة اإل

 

Writing essay Revision  
Comparative 

 Adverbs 

Acting 
 the play midas 

Revision 
vocabulary 

Revision 
grammar 

 
 الـــريـاضيــات

 مراجعة  الوحدة

 01 

 مراجعة  الوحدة

00 

 مراجعة  الوحدة 

07 

 مراجعة  الوحدة 

01 

 عامة مراجعة  

01 

 
 الــعلـــوم

 مراجعة علي الوحدة 

06 

 

 الوحدةمراجعة علي 

07  

 مراجعة علي الوحدة

08  

 مراجعة علي الوحدة 

09 

  عامة مراجعة 

 فسر سبب عدم تمكين السلطات المحلية من انتهاج سياسات حمائية لمنع المنافسة الخارجية 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                          

 (  جالـــــصــف التـاســع  )                                                                              

 

 الـــمـــادة

 
 األحــــد        

 
 األثـنــيــن       

 
 الــثــالثـاء       

 
 األربــعــاء        

 
 الـــخـــمـيس       

 
 اإلسالميةالتربية 

 

 مراجعة النون مراجعة أحكام القلقلة  المدود مراجعة
 الساكنة والتنوين  

 مراجعة أحكام 
 الميم الساكنة

 

 
 اللغـــة العربيــة

 مراجعة مهارات 
 الوحدة الخامسة 

 مراجعة مهارات 
 الوحدة الخامسة

 مراجعة مهارات
  الوحدة السادسة

 مراجعة مهارات 
 الوحدةا لسادسة 

 مراجعة مهارات 
 الوحدة السادسة 

 نجلـيـزيةاللغــة اإل

 

Writing essay Revision  
Comparative 

 Adverbs 

Acting 
 the play midas 

Revision 
vocabulary 

Revision 
grammar 

 
 الـــريـاضيــات

 مراجعة  الوحدة

 01 

 مراجعة  الوحدة

00 

 مراجعة  الوحدة 

07 

 مراجعة  الوحدة 

01 

 عامة مراجعة  

01 

 
 الــعلـــوم

 مراجعة علي الوحدة 

06 

 

 الوحدةمراجعة علي 

07  

 مراجعة علي الوحدة

08  

 مراجعة علي الوحدة 

09 

  عامة مراجعة 

 فسر سبب عدم تمكين السلطات المحلية من انتهاج سياسات حمائية لمنع المنافسة الخارجية دراسات أجتماعية

 7مراجعه الوحدة  التصميم والتكنولوجيا

 

1F_QQ1_MQ 

 



 األســــبـوعـــيـة الخطةجـــدول                             اشــد الصالـح الخاصـة مدرسـة الر

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

 (   د)   التاسعالـــــصــف 

 

 الـــمـــادة  
 

 األحــــد        
 

 األثـنــيــن       
 

 الــثــالثـاء       
 

 األربــعــاء        
 

 سالـــخـــمـي       

 
 اإلسالميةالتربية   

 استكمال امتحان
 تالوة بالمقرر

 استكمال تسميع    
 سورة الواقعة    

حصة حول شهر 
 رمضان المبارك

  مراجعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــــــراجعــــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــ اللغـــة العربيــة  

 
 Revision Revision Revision Revision Revision نجلـيـزيةاللغــة اإل  

 مـــــــراجعــــة علــــى مـــا سبـــق دراستـــــــه  الـــريـاضيــات       

 
 09مراجعة على الوحدة  09مراجعة على الوحدة  08مراجعة على الوحدة  07دة مراجعة على الوح 06مراجعة على الوحدة  الــعلـــوم  

 مـــــــراجعــــة علــــى مـــا سبـــق دراستـــــــه إجتماعية دراسات  

 برمجة الروبوت بلغة الباثيون الحاسوب   

QM-119-F1 

 



 

 األســــبـوعـــيـة الخطةــدول جـ            مدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                 

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

 (  هـ)   التاسعالـــــصــف 

 

 الـــمـــادة
 

 األحــــد        
 

 األثـنــيــن       
 

 الــثــالثـاء       
 

 ألربــعــاءا        
 

 الـــخـــمـيس       

 
 اإلسالميةالتربية 

 استكمال امتحان
 تالوة بالمقرر

 
 استكمال تسميع    
 سورة الواقعة    

حصة حول شهر 
 رمضان المبارك

 مراجعة

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــراجعــــــــــــــــــــــــــــــة اللغـــة العربيــة  

 
 نجلـيـزيةاللغــة اإل

Revision Revision Revision Revision Revision 

 
 الـــريـاضيــات

 مـــــــراجعــــة علــــى مـــا سبـــق دراستـــــــه

 
 ومالــعلـــ

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

 مـــــــراجعــــة علــــى مـــا سبـــق دراستـــــــه إجتماعية دراسات

 برمجة الروبوت بلغة الباثيون وبـــالحاس

QM-119-F1 

 

 

 



 

 األســــبـوعـــيـة الخطةالخاصـة                                  جـــدول مدرسـة الراشــد الصالـح 

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

 (  و)   التاسعالـــــصــف 

 

 الـــمـــادة
 

 األحــــد        
 

 ثـنــيــناأل       
 

 الــثــالثـاء       
 

 األربــعــاء        
 

 الـــخـــمـيس       

 
 اإلسالميةالتربية 

 استكمال امتحان
 تالوة بالمقرر

 استكمال تسميع    
 سورة الواقعة    

حصة حول شهر رمضان 
 المبارك

  مراجعة 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــــــراجعـــــــــ اللغـــة العربيــة  

 
 نجلـيـزيةاللغــة اإل

Revision Revision Revision Revision Revision 

 
 الـــريـاضيــات

 استـــــــهمـــــــراجعــــة علــــى مـــا سبـــق در

 
 الــعلـــوم

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

 مـــــــراجعــــة علــــى مـــا سبـــق دراستـــــــه إجتماعية دراسات

 برمجة الروبوت بلغة الباثيون الحاسوب

QM-119-F1 

 

 



 

 

 األســــبـوعـــيـة الخطةـة الراشــد الصالـح الخاصـة                                  جـــدول مدرس

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

 (  ز)  التاسع الـــــصــف   

 

 الـــمـــادة
 

 األحــــد        
 

 األثـنــيــن       
 

 الــثــالثـاء       
 

 األربــعــاء        
 

 الـــخـــمـيس       

 
 اإلسالميةالتربية 

 استكمال امتحان
 تالوة بالمقرر

 استكمال تسميع    
 سورة الواقعة    

حصة حول شهر 
 رمضان المبارك

  مراجعة

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــراجعــــــــــــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــ اللغـــة العربيــة  

 
 Revision Revision Revision Revision Revision نجلـيـزيةاللغــة اإل

 
 الـــريـاضيــات

 ــــى مـــا سبـــق دراستـــــــهمـــــــراجعــــة عل

 
 الــعلـــوم

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

 مـــــــراجعــــة علــــى مـــا سبـــق دراستـــــــه دراسات إجتماعية

 ونبرمجة الروبوت بلغة الباثي الحاسوب

QM-119-F1 

 


