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   19   / 11 / 0202إلــى          15/  11/  0202لألســـبـوع مــن  الخطة األسبوعية  
 سابع )ا(والشعبة : الصف 

 انشَاضُاخ English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلصاليُح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

ػُىاٌ انذسس :انتًُى وانًضخ ػهً 

انخفٍُ _َىاتج انتؼهى :  أٌ تىضخ 

يفهىو انتًُى وانًضخ ػهً انخفٍُ  

_أٌ تطثك انتًى وانًضخ ػهً انخفٍُ 

تطثُماً طذُذاً _أٌ تماسٌ تٍُ انتًُى 

  وانًضخ ػهً انخفٍُ

أٌ َضتُتج ػالياخ اإلػشاب 

 األطهُح وانفشػُح

 أٌ َؼشب جًغ انًزكش انضانى

 وانًثًُ واألصًاء انخًضح

Objectives: 

1. To use verbs followed by “ing” 

2. To write about outdoor activities. 

3. To use some vocabulary items 

 َذىل تٍُ أَظًح انمُاس

 َمضى انكضىس يغ انتثضُط

Bridge to Success 

Reading: To read about some Emirati adventurers. 

Writing: To write about outdoor pursuits. 

تىضُخ انًمظىد تانتًُى وانًضخ ػهً  طفٍ االدذ

انخفٍُ _ودم َشاط ألشأ وأركش 

 online _تانكتاب

تمذَى األػًال انكتاتُح نهُض انتفضُشٌ يماسَح 

 تٍُ انمشاءج انىسلُح وانمشاءج اإلنكتشوَُح

Bridge to Success C. BK Page: 70 

Exercises: 4 and 5:  

  تطثُماخ تأكذ يٍ فهًك ػهً تذىَم أَظًح انمُاس

 دم َشاط :أفكش وأصتُثط  تانكتاب  واجة

online 

 Bridge to Success W. BK Page: 62: تًشٍَ راتً ػهً تذىَم أَظًح انمُاس  

َضتُثط يؼاً يثطالخ انتًُى _دم َشاط   طفٍ االثٍُُ

 online أتؼاوٌ وأصتُثط   تانكتاب 

يتاتؼح تمذَى األػًال انكتاتُح ػٍ يماسَح 

 انمشاءج انىسلُح وانمشاءج اإلنكتشوَُح

Bridge to Success C. BK Page: 70 

Exercise: 6: 

  تًشٍَ يىجه وتطثُماخ دُاتُح ػهً تذىَم أَظًح انمُاس

 دم َشاط أَظى يفاهًًُ تانكتاب واجة

online 

 Bridge to Success W. BK Page: 63 Exercise: 2: تًشٍَ راتً ػهً تذىَم أَظًح انمُاس  

يشاجؼح انًثٍُ وانًؼشب وػالياخ اإلػشاب   طفٍ انثالثاء

 األطهُح وانفشػُح

Bridge to Success C. BK Page 71: تًشٍَ اضافً ػهً تذىَم أَظًح انمُاس  

  IBT تاختثاستزكُش  :Bridge to Success W. BK Page: 63 Exercise: 3   واجة

يشاجؼح إػشاب انًثًُ وجًغ انًزكش انضانى   طفٍ األستؼاء

 واألصًاء انخًضح

Bridge to Success C. BK Page 73: تًشٍَ يىجه ػهً لضًح انكضىس  

  تًشٍَ راتً ػهً لضًح انكضىس :Bridge to Success W. BK Page 64   واجة

  تطثُماخ دُاَتح ػهً لضًح انكضىس :Bridge to Success C. BK Page: 74 يشاجؼح ضًائش انُظة انًتظهح  طفٍ انخًُش

 واجة
 

وصتثذأ َىو  ib t َزكشكى تًىػذ ادتثاساخ 

 5وصُكىٌ يتاح يٍ انضاػح  55 – 51األدذ 

 يضاء 9إنً 

Bridge to Success W. BK Page 65: تًشٍَ اضافً ػهً لضًح انكضىس  
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 سابع )ا( :  الصف والشعبةتابع 
 

 Design and Technology انذساصاخ االجتًاػُح ػهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 تأثُش انمىي انًتزَح وانغُش يتزَح تانجضى

 (لىاٍَُ َُىتٍ)
َُاَصثَاُخ اْنَىطََُُِّحُ فٍِ َدْونَِح اإْلَياَساِخ اْنَؼَشتَُِِّح  ًُ ُف اْن ََتََؼشَّ

تَِّذَذج ًُ ِ  اْن . 

 

Project Tasks 

  

  فٍ انكتاب انًذسصً 99انىاجة : دم طفذح  يشاجؼح انماَىٌ االول نُُىتٍ يغ دم وسلح ػًم طفٍ االدذ

ضشوسج االَتهاء يٍ دم انىاجثاخ ػهً يُظح 

 lms انتؼهى انزكٍ

 

 

Add Expo Building to the 

UAE World 

 .................................................… واجة

 يشاجؼح انماَىٌ انثاٍَ نُُىتٍ +دم اوساق ػًم طفٍ االثٍُُ

 .................................................… واجة

  يشاجؼح انماَىٌ انثانث نُُىتٍ يغ دم اوساق ػًم طفٍ انثالثاء

 .................................… واجة

 انذُاج انُىيُح تطثُماخ ػهً لىاٍَُ َُىتٍ فٍ طفٍ األستؼاء

 ............................................... واجة

 يشاجؼح دسس انتضاسع وكُفُح دضاته طفٍ انخًُش

 واجة
…............................................. 
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   19   / 11 / 0202إلــى          15/  11/  0202لألســـبـوع مــن  الخطة األسبوعية 
 (بسابع )والشعبة : الصف 

 انشَاضُاخ English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلصاليُح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

ػُىاٌ انذسس :انتًُى وانًضخ ػهً 

انخفٍُ _َىاتج انتؼهى :  أٌ تىضخ 

يفهىو انتًُى وانًضخ ػهً انخفٍُ  

_أٌ تطثك انتًى وانًضخ ػهً انخفٍُ 

طذُذاً _أٌ تماسٌ تٍُ انتًُى  تطثُماً 

  وانًضخ ػهً انخفٍُ

أٌ َضتُتج ػالياخ اإلػشاب 

 األطهُح وانفشػُح

أٌ َؼشب جًغ انًزكش انضانى 

 وانًثًُ واألصًاء انخًضح

Objectives: 

4. To use verbs followed by “ing” 

5. To write about outdoor activities. 

6. To use some vocabulary items 

 أَظًح انمُاسَذىل تٍُ 

 َمضى انكضىس يغ انتثضُط

Bridge to Success 

Reading: To read about some Emirati adventurers. 

Writing: To write about outdoor pursuits. 

تىضُخ انًمظىد تانتًُى وانًضخ ػهً  طفٍ االدذ

انخفٍُ _ودم َشاط ألشأ وأركش 

 online _تانكتاب

انكتاتُح نهُض انتفضُشٌ يماسَح تمذَى األػًال 

 تٍُ انمشاءج انىسلُح وانمشاءج اإلنكتشوَُح

Bridge to Success C. BK Page: 70 

Exercises: 4 and 5:  

  تطثُماخ تأكذ يٍ فهًك ػهً تذىَم أَظًح انمُاس

 دم َشاط :أفكش وأصتُثط  تانكتاب  واجة

online 

 Bridge to Success W. BK Page: 62: ٍَراتً ػهً تذىَم أَظًح انمُاس تًش  

َضتُثط يؼاً يثطالخ انتًُى _دم َشاط   طفٍ االثٍُُ

 online أتؼاوٌ وأصتُثط   تانكتاب 

يتاتؼح تمذَى األػًال انكتاتُح ػٍ يماسَح 

 انمشاءج انىسلُح وانمشاءج اإلنكتشوَُح

Bridge to Success C. BK Page: 70 

Exercise: 6: 

  دُاتُح ػهً تذىَم أَظًح انمُاستًشٍَ يىجه وتطثُماخ 

 دم َشاط أَظى يفاهًًُ تانكتاب واجة

online 

 Bridge to Success W. BK Page: 63 Exercise: 2: تًشٍَ راتً ػهً تذىَم أَظًح انمُاس  

يشاجؼح انًثٍُ وانًؼشب وػالياخ اإلػشاب   طفٍ انثالثاء

 األطهُح وانفشػُح

Bridge to Success C. BK Page 71: تًشٍَ اضافً ػهً تذىَم أَظًح انمُاس  

  IBT تزكُش تاختثاس :Bridge to Success W. BK Page: 63 Exercise: 3   واجة

يشاجؼح إػشاب انًثًُ وجًغ انًزكش انضانى   طفٍ األستؼاء

 واألصًاء انخًضح

Bridge to Success C. BK Page 73: تًشٍَ يىجه ػهً لضًح انكضىس  

  تًشٍَ راتً ػهً لضًح انكضىس :Bridge to Success W. BK Page 64   واجة

  تطثُماخ دُاَتح ػهً لضًح انكضىس :Bridge to Success C. BK Page: 74 يشاجؼح ضًائش انُظة انًتظهح  طفٍ انخًُش

 واجة
 

وصتثذأ َىو  ib t َزكشكى تًىػذ ادتثاساخ 

 5وصُكىٌ يتاح يٍ انضاػح  55 – 51األدذ 

 يضاء 9إنً 

Bridge to Success W. BK Page 65: تًشٍَ اضافً ػهً لضًح انكضىس  
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 سابع )ب( :  الصف والشعبةتابع 
 

 Design and Technology انذساصاخ االجتًاػُح ػهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 تأثُش انمىي انًتزَح وانغُش يتزَح تانجضى

 (لىاٍَُ َُىتٍ)
ُف  َُاَصثَاُخ اْنَىطََُُِّحُ فٍِ َدْونَِح اإْلَياَساِخ اْنَؼَشتَُِِّح ََتََؼشَّ ًُ اْن

تَِّذَذج ًُ ِ  اْن . 

 

Project Tasks 

  

  فٍ انكتاب انًذسصً 99انىاجة : دم طفذح  يشاجؼح انماَىٌ االول نُُىتٍ يغ دم وسلح ػًم طفٍ االدذ

ضشوسج االَتهاء يٍ دم انىاجثاخ ػهً يُظح 

 lms انتؼهى انزكٍ

 

 

Add Expo Building to the 

UAE World 

 .................................................… واجة

 يشاجؼح انماَىٌ انثاٍَ نُُىتٍ +دم اوساق ػًم طفٍ االثٍُُ

 .................................................… واجة

  يغ دم اوساق ػًميشاجؼح انماَىٌ انثانث نُُىتٍ  طفٍ انثالثاء

 .................................… واجة

 تطثُماخ ػهً لىاٍَُ َُىتٍ فٍ انذُاج انُىيُح طفٍ األستؼاء

 ............................................... واجة

 يشاجؼح دسس انتضاسع وكُفُح دضاته طفٍ انخًُش

 واجة
…............................................. 
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   19   / 11 / 0202إلــى          15/  11/  0202لألســـبـوع مــن  الخطة األسبوعية 
 (جسابع )والشعبة : الصف 

 انشَاضُاخ English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلصاليُح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

انذسس :انتًُى وانًضخ ػهً ػُىاٌ 

انخفٍُ _َىاتج انتؼهى :  أٌ تىضخ 

يفهىو انتًُى وانًضخ ػهً انخفٍُ  

_أٌ تطثك انتًى وانًضخ ػهً انخفٍُ 

تطثُماً طذُذاً _أٌ تماسٌ تٍُ انتًُى 

  وانًضخ ػهً انخفٍُ

أٌ َضتُتج ػالياخ اإلػشاب 

 األطهُح وانفشػُح

أٌ َؼشب جًغ انًزكش انضانى 

 صًاء انخًضحوانًثًُ واأل

Objectives: 

7. To use verbs followed by “ing” 

8. To write about outdoor activities. 

9. To use some vocabulary items 

 َذىل تٍُ أَظًح انمُاس

 َمضى انكضىس يغ انتثضُط

Bridge to Success 

Reading: To read about some Emirati adventurers. 

Writing: To write about outdoor pursuits. 

تىضُخ انًمظىد تانتًُى وانًضخ ػهً  طفٍ االدذ

انخفٍُ _ودم َشاط ألشأ وأركش 

 online _تانكتاب

تمذَى األػًال انكتاتُح نهُض انتفضُشٌ يماسَح 

 تٍُ انمشاءج انىسلُح وانمشاءج اإلنكتشوَُح

Bridge to Success C. BK Page: 70 

Exercises: 4 and 5:  

  تطثُماخ تأكذ يٍ فهًك ػهً تذىَم أَظًح انمُاس

 دم َشاط :أفكش وأصتُثط  تانكتاب  واجة

online 

 Bridge to Success W. BK Page: 62: تًشٍَ راتً ػهً تذىَم أَظًح انمُاس  

َضتُثط يؼاً يثطالخ انتًُى _دم َشاط   طفٍ االثٍُُ

 online أتؼاوٌ وأصتُثط   تانكتاب 

األػًال انكتاتُح ػٍ يماسَح يتاتؼح تمذَى 

 انمشاءج انىسلُح وانمشاءج اإلنكتشوَُح

Bridge to Success C. BK Page: 70 

Exercise: 6: 

  تًشٍَ يىجه وتطثُماخ دُاتُح ػهً تذىَم أَظًح انمُاس

 دم َشاط أَظى يفاهًًُ تانكتاب واجة

online 

 Bridge to Success W. BK Page: 63 Exercise: 2: ٍَراتً ػهً تذىَم أَظًح انمُاس تًش  

يشاجؼح انًثٍُ وانًؼشب وػالياخ اإلػشاب   طفٍ انثالثاء

 األطهُح وانفشػُح

Bridge to Success C. BK Page 71: تًشٍَ اضافً ػهً تذىَم أَظًح انمُاس  

  IBT تزكُش تاختثاس :Bridge to Success W. BK Page: 63 Exercise: 3   واجة

يشاجؼح إػشاب انًثًُ وجًغ انًزكش انضانى   طفٍ األستؼاء

 واألصًاء انخًضح

Bridge to Success C. BK Page 73: تًشٍَ يىجه ػهً لضًح انكضىس  

  تًشٍَ راتً ػهً لضًح انكضىس :Bridge to Success W. BK Page 64   واجة

  تطثُماخ دُاَتح ػهً لضًح انكضىس :Bridge to Success C. BK Page: 74 يشاجؼح ضًائش انُظة انًتظهح  طفٍ انخًُش

 واجة
 

وصتثذأ َىو  ib t َزكشكى تًىػذ ادتثاساخ 

 5وصُكىٌ يتاح يٍ انضاػح  55 – 51األدذ 

 يضاء 9إنً 

Bridge to Success W. BK Page 65: تًشٍَ اضافً ػهً لضًح انكضىس  
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 سابع )ج( :  الصف والشعبةتابع 
 

 Design and Technology االجتًاػُحانذساصاخ  ػهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 تأثُش انمىي انًتزَح وانغُش يتزَح تانجضى

 (لىاٍَُ َُىتٍ)
َُاَصثَاُخ اْنَىطََُُِّحُ فٍِ َدْونَِح اإْلَياَساِخ اْنَؼَشتَُِِّح  ًُ ُف اْن ََتََؼشَّ

تَِّذَذج ًُ ِ  اْن . 

 

Project Tasks 

  

  فٍ انكتاب انًذسصً 99انىاجة : دم طفذح  انماَىٌ االول نُُىتٍ يغ دم وسلح ػًميشاجؼح  طفٍ االدذ

ضشوسج االَتهاء يٍ دم انىاجثاخ ػهً يُظح 

 lms انتؼهى انزكٍ

 

 

Add Expo Building to the 

UAE World 

 .................................................… واجة

 انثاٍَ نُُىتٍ +دم اوساق ػًميشاجؼح انماَىٌ  طفٍ االثٍُُ

 .................................................… واجة

  يشاجؼح انماَىٌ انثانث نُُىتٍ يغ دم اوساق ػًم طفٍ انثالثاء

 .................................… واجة

 تطثُماخ ػهً لىاٍَُ َُىتٍ فٍ انذُاج انُىيُح طفٍ األستؼاء

 ............................................... واجة

 يشاجؼح دسس انتضاسع وكُفُح دضاته طفٍ انخًُش

 واجة
…............................................. 
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 19/ 11/  2020إلــى         15/  11/ 0202مــن  الخطة االسبوعية
 د()سابع الصف والشعبة: ال

   

 English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلصاليُح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 سورة ق( الوحدة األولي حفظ اآليات القرآنية(  
 حفظ األحاديث المقررة بالوحدة األولى  

 يستذكر المتعلم ما درسه وما تعلمه في الدروس السابقة 
 أن يحدد الفكرة الرئيسية واألفكار الفرعية للنص األدبي 
 أن يميز ضمائر النصب المتصلة ويعربها إعراًبا صحيًحا 

 To read about transport systems 
around the world  

 To learn about the history of 
transport 

 To listen for details  

 االدذ
  سورة ق 51-5تسميع اآليات القرآنية  طفٍ

 قوة العلم
Bridge to Success – C.B – Page 76 

 واجة
 

............................... Bridge to Success – W.B – Page 66 

 االثٍُُ
  طفٍ

 مرض الورق
Bridge to Success – C.B – Page 77 

 Bridge to Success – W.B – Page 67 ................................  واجة

 انثالثاء
  طفٍ

 ضمائر النصب المتصلة
Bridge to Success – C.B – Page 78 

 Bridge to Success – W.B – Page 68 ............................  واجة

 األستؼاء
  طفٍ

 ضمائر النصب المتصلة
Bridge to Success – C.B – Page 79 

 Bridge to Success – W.B – Page 69 .............................  واجة

 انخًُش
 األولىتسميع األحاديث النبوية المقررة بالوحدة  طفٍ

 Bridge to Success – C.B – Page 80 كتابة
 

 .............................  واجة
Bridge to Success – W.B – Page 70 
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 (السابع)دتابع الصف والشعبة: 
 

 انتظًُى و انتكُىنىجُا انذساصاخ االجتًاػُح و انتشتُح االخاللُح انشَاضُاخ انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

  يتدرب الطالب على حل اختباراتIBT 
 في الوحدة  هما درسالطالب  يستذكر

 األولى التفسيرات العلمية

  انمُاساٌ َذىل تٍُ اَظًح. 
  يشاجؼح ػايح ػهً يذتىي

 .االختثاس

  اجتماعيات
 تحضير درس المناسبات الوطنية

 يتعرف المفاهيم الواردة.  

  بالدولةيستنتج أهم المناسبات الوطنية.  

 يثمن جهود الدولة في الحفاظ على التراث.  

 Make a project 

 االدذ
 002يحل تمارين تأكد من فهمك ص 4 انؼهى صيشاجؼح دسس فهى  طفٍ

ذ 
ؼُ

)ان
ح 

ُُ
ط

ى
ان
خ 

ثا
ص

ُا
نً

 ا
او

أَ
س 

ُا
خت

 ا
ة

صث
ة 

ان
ط

 ان
ضش

َف

هى
نؼ

 ا
ىو

َ 
ذ ـ

هُ
ش

 ان
ىو

َ 
ٍ ـ

طُ
ى
ان

)
 

    

F
in

a
l 

P
ro

je
c

t 

 233دم تًاسٍَ يىجهح ص  ...................... واجة

 االثٍُُ
 000َذم تًاسٍَ راتُح ص   IBTتذسَثاخ ػهً اختثاس طفٍ

 004دم يهاساخ تفكُش ػهُا ص  ..................... واجة

 انثالثاء
  مراجعة الوحدة االولى IBT تذسَثاخ ػهً اختثاس طفٍ

 دم تًاسٍَ ػهً االختثاس نهىدذج االونً ....................... واجة

 األستؼاء
  مراجعة الوحدة الثانية والثالثة  IBTتذسَثاخ ػهً اختثاس طفٍ

 0&0دم تًاسٌ ػهً االختثاس ودذج  ...................... واجة

 انخًُش

 طفٍ
 يشاجؼح دسس انمُاس واألدواخ انؼهًُح

 50ص 
  الوحدة الرابعةمراجعة 

 دم تًاسٍَ ػهً االختثاس انىدذج انشاتؼح ..................... واجة
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 19/ 11/  2020إلــى         15/  11/ 0202مــن  الخطة االسبوعية  
 

 (  هـ)  بع ساالصف والشعبة : ال
   

 English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلصاليُح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 حفظ اآليات القرآنية )سورة ق( الوحدة األولي  
 حفظ األحاديث المقررة بالوحدة األولى 

 

 يستذكر المتعلم ما درسه وما تعلمه في الدروس السابقة 
 أن يحدد الفكرة الرئيسية واألفكار الفرعية للنص األدبي 
 أن يميز ضمائر النصب المتصلة ويعربها إعراًبا صحيًحا 

 

 To read about transport systems 
around the world  

 To learn about the history of 
transport 

 To listen for details 
 

 االدذ
 طفٍ

 سورة ق 51-5تسميع اآليات القرآنية 
 

 قوة العلم
Bridge to Success – C.B – Page 76 

 واجة
 

................................ Bridge to Success – W.B – Page 66 

 االثٍُُ
  طفٍ

 مرض الورق
Bridge to Success – C.B – Page 77 

 Bridge to Success – W.B – Page 67 ...............................  واجة

 انثالثاء
 طفٍ

 تسميع األحاديث النبوية المقررة بالوحدة األولى
 

 ضمائر النصب المتصلة
Bridge to Success – C.B – Page 78 

 Bridge to Success – W.B – Page 68 .............................  واجة

 األستؼاء
  طفٍ

 ضمائر النصب المتصلة
Bridge to Success – C.B – Page 79 

 Bridge to Success – W.B – Page 69 ............................  واجة

 انخًُش
  طفٍ

 كتابة
Bridge to Success – C.B – Page 80 

 Bridge to Success – W.B – Page 70 ..............................  واجة
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 )تابع الصف والشعبة: السابع )هـ
 

 انتظًُى وانتكُىنىجُا انذساصاخ االجتًاػُح وانتشتُح االخاللُح انشَاضُاخ انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 
  الطالب على حل اختباراتيتدرب 

IBT   
 في  هما درسالطالب  يستذكر

  الوحدة األولى التفسيرات العلمية

  القياسان يحول بين انظمة. 
  مراجعة عامة على محتوى

 .االختبار

  اجتماعيات
 ()تحضير در المناسبات الوطنية

 يتعرف المفاهيم الواردة  
 يستنتج أهم المناسبات الوطنية بالدولة  
 الدولة في الحفاظ على التراث يثمن جهود 

 Make a project 

 االدذ
 002يحل تمارين تأكد من فهمك ص 4 العلم صمراجعة درس فهم  طفٍ
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 000ص  حل تمارين موجهة .................... واجة

 االثٍُُ
 000يحل تمارين ذاتية ص     IBTتدريبات على اختبار طفٍ

 004حل مهارات تفكير عليا ص  ................... واجة

 انثالثاء
 مراجعة الوحدة االولى    IBTتدريبات على اختبار طفٍ

 حل تمارين على االختبار للوحدة االولى .................. واجة

 األستؼاء
 مراجعة الوحدة الثانية والثالثة    IBTتدريبات على اختبار طفٍ

 0&0حل تمارن على االختبار وحدة  ................. واجة

 انخًُش

 طفٍ
    مراجعة درس القياس واألدوات العلمية

   50ص 
 مراجعة الوحدة الرابعة

 االختبار الوحدة الرابعةحل تمارين على  .................. واجة
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 19/ 11/  2020إلــى         15/  11/ 0202مــن  الخطة االسبوعية  
 

 ( )والصف والشعبة: السابع 
   

 English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلصاليُح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 حفظ اآليات القرآنية )سورة ق( الوحدة األولي  
  المقررة بالوحدة األولىحفظ األحاديث 

 

 يستذكر المتعلم ما درسه وما تعلمه في الدروس السابقة 
 أن يحدد الفكرة الرئيسية واألفكار الفرعية للنص األدبي 
 أن يميز ضمائر النصب المتصلة ويعربها إعراًبا صحيًحا 

 To read about transport systems 
around the world  

 To learn about the history of 
transport 

 To listen for details 
 

 االدذ
 طفٍ

 سورة ق 51-5تسميع اآليات القرآنية 
 

 قوة العلم
Bridge to Success – C.B – Page 76 

 واجة
 

....................................... Bridge to Success – W.B – Page 66 

 االثٍُُ
  طفٍ

 مرض الورق
Bridge to Success – C.B – Page 77 

 Bridge to Success – W.B – Page 67 ...................................  واجة

 انثالثاء
  طفٍ

 ضمائر النصب المتصلة
Bridge to Success – C.B – Page 78 

 Bridge to Success – W.B – Page 68 ...................................  واجة

 األستؼاء
 طفٍ

 األحاديث النبوية المقررة بالوحدة األولىتسميع 
 

 ضمائر النصب المتصلة
Bridge to Success – C.B – Page 79 

 ..................................  واجة
Bridge to Success – W.B – Page 69 
 

 انخًُش
  طفٍ

 كتابة
Bridge to Success – C.B – Page 80 

 Bridge to Success – W.B – Page 70 ....................................  واجة
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 ( )وتابع الصف والشعبة: السابع 
 

 انتظًُى وانتكُىنىجُا انذساصاخ االجتًاػُح وانتشتُح االخاللُح انشَاضُاخ انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 تدريبات على اختبار IBT 
  الخامسة القوى مراجعة الوحدة

 والحركة

  القياسان يحول بين انظمة. 
  مراجعة عامة على محتوى

 .االختبار

  اجتماعيات
 الوطنية()تحضير در المناسبات 

 يتعرف المفاهيم الواردة  
 يستنتج أهم المناسبات الوطنية بالدولة  
 يثمن جهود الدولة في الحفاظ على التراث 

 Make a project 

 االدذ
 002يحل تمارين تأكد من فهمك ص ibt اسئلةتدريب على  طفٍ
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 000حل تمارين موجهة ص  ......................................... واجة

 االثٍُُ
 000تمارين ذاتية ص يحل  ibt تدريب على اسئلة طفٍ

 004حل مهارات تفكير عليا ص  ................................... واجة

 انثالثاء
 مراجعة الوحدة االولى مراجعة على القانون االول لنيوتن طفٍ

 حل تمارين على االختبار للوحدة االولى .......................................… واجة

 األستؼاء
 مراجعة الوحدة الثانية والثالثة مراجعة على القانون الثاني لنيوتن طفٍ

 0&0حل تمارن على االختبار وحدة  ....................................… واجة

 انخًُش

 مراجعة الوحدة الرابعة مراجعة على القانون الثالث لنيوتن طفٍ

 حل تمارين على االختبار الوحدة الرابعة ...............................… واجة

 
  
 

 


