
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع المتقدم اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/16                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع المتقدم في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/16                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع المتقدم في مادة رياضيات الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/16     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع المتقدم اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade16                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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الصف التاسع متقدم

الدرس الوحدة عدد الحصص أسبوع

Guide for Teachers Reveal Math Program

Expressions, Equations, and Functions Interactive & Distance
Learning - English Content

Linear Equations

Linear Functions

Graphing Equations in Slope Intercept Form

Linear Inequalities

General Guidelines Reveal Math Program 0 0

Guide for Students 0

Scope & Sequence 2021 - 2022 0

ALEKS Initial Step (Done only once, at the begging of
(each Term

Interactive & Distance
Learning - English Content

0

ALEKS - الرياضيات 0



Grade 9 Applied الصف

الدرس الوحدة عدد الحصص أسبوع

T1 كتاب الطالب للصف التاسع التطبيقي كتاب الطالب للفصل األول

التعابير الجبرية 1-0 التعلم التفاعلي و عن بعد -
محتوى عربي

0 0

المعادالت الخطية 2-0 0

المعادالت الخطية 3-0 0

معادالت الدوال الخطية 4-0 0

LS4UAE - MATHEMATICAL LITERACY RECOURCES 0

1-1 المتغيرات والتعابير الوحدة 1- التعابير الجبرية 0

2-1 ترتيب العمليات 0

3-1 خصائص العمليات 0

1-2 كتابة المعادالت الوحدة 2- المعادالت الخطية 0

2-2 حل معادالت الخطوة الواحدة 0

3-2 حل المعادالت متعددة الخطوات 0

4-2 حل معادالت تتضمن على متغير في كل طرف 0

5-2 حل المعادالت التي تحتوي على قيمة مطلقة 0

6-2 النسب والتناسب 0

7-2  النسبة المئوية 0

8-2    المعادالت الحرفية والتحليل البُعدي 0

9-2   المتوسط الحسابي المرجح 0

1-3  تمثيل المعادالت الخطية بيانيًا الوحدة 3- الدوال الخطية 0

2-3  حل المعادالت الخطية بالتمثيل البياني 0

3-3 معدل التغير والميل 0

4-3  التغير الطردي 0

5-3   المتتاليات الحسابية 0

6-3  العالقات التناسبية وغير التناسبية 0

1-4  تمثيل المعادالت بصيغة الميل والمقطع الوحدة 4- معادالت الدوال
الخطية

0

2-4  كتابة المعادالت بصيغة الميل والمقطع 0

3-4  كتابة المعادالت بصيغة النقطة والميل 0

4-4 المستقيمات المتوازية والمتعامدة 0

ALEKS –  الرياضيات التعلم التفاعلي و عن بعد -
محتوى عربي

1 1


