الخطة األسبوعية للصف التاسع متقدم
للفترة من يوم األحد  2018/10/14إلى يوم الخميس 2018/10/18
اليوم األول
English

واجب
Support
Students
الرياضيات
واجب
Support
Students
اللغة العربية

Course book page 27 /
workbook page 24

اليوم الثاني
Course book page 28 /
workbook page 24

اليوم الثالث
Course book page 30 /
workbook page 27

Workbook page 24 ex. 2

Workbook page 25
exercise 5

Workbook page 27 exercise 2

Workbook page 24 ex. 2

Workbook page 25
exercise 5

Workbook page 27 exercise 2

اختبار رياضيات التقويم االول
ص  160رقم 39-24-22

حل المعادالت الخطية للتمثيل
البياني
ص  160رقم 39-24-22
ص  160رقم 24-22

ص  160رقم 24-22

محادثة ( :ال ّتدريس لل ّتأ ّكد) ص :
()92

قراءة ( :مف ّتش المدارس) تحضير
ص من كتاب ملحق ال ّنصوص
ال ّن ّ
ص )62 ( :

اليوم الرابع

اليوم الخامس

Writing about
deforestation ( Second
)Draft

Course book page 31 /
workbook page 28
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Design a poster / a logo
for conservation
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Design a poster / a logo
for conservation

)
)
معدل التعير والميل

معدل التعير والميل

ص  166رقم 44-36-23-21-17

ص  166رقم 45

ص  166رقم -21-17

ص  166رقم 45

قراءة ( :مف ّتش المدارس) حل ّ ال ّتدريبات
من كتاب ال ّنصوص
ص )52 - 51 ( :

قراءة ( :رؤية مستقبل ّية للقطاع
ص من
سياحي) تحضير ال ّن ّ
ال ّ
كتاب ملحق ال ّنصوص ص ( :
)129

التغير الطردي
ص  178رقم -32-23-19-16
39
ص  178رقم -23-19-16
قراءة ( :رؤية مستقبل ّية للقطاع
السياحي) حلّ ال ّتدريبات من كتاب
ّ
ال ّنصوص ص - 71 – 70 ( :
)72

واجب
احياء

الماء والمحاليل ()1

فيزياء

تابع التمثيل البيانى
للحركة

الواجب
التربية
اإلسالمية بنات

تمرين  15ص 42

الماء والمحاليل ()2

الكيمياء العضوية()1

حل تمارين على التمثيل
البيانى للحركة
تمرين رقم 12 ،11
صــــــ42

السرعة

الزكاة في اإلسالم
أنشطة الطالب ص57

تمرين ص 31
الزكاة في اإلسالم
ص52

الكيمياء العضوية() 2

تابع السرعه
تمرين  ، 43،42ص
51

حل تمارين على السرعه

التربية
االسالمية بنين
الدراسات
االجتماعية

سالمة المجتمع وسالمة أبناؤه
ص 71- 70

تابع الدولة العثمانية ص 55 - 48

سالمة المجتمع ووحدة أبناؤه
ص 67 - 65

