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 الخطة االسبوعية
 18/ 10/  2018إلــى         14/  10/  2018لألســـبـوع مــن                                            ( أ )السابع :  الصف والشعبة

   

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 سنن الفطرة 
 لفطرة يشرح مفهوم ا

 يصنف سنن الفطرة 

 يستنتج الحكمة من مشروعية سنن الفطرة 

 يحدد المبني للمجهول  أن

 ن يبدع في كتابة نص سردي أ

• To identify different types of clothes . 

• To write a paragraph about an  item of 

clothing from the uae. 

• To talk about the difference between 

traditional and modern clothes . 

• To read texts for details. 

 يقدر الطالب النسب المئوية اليجاد الناتج

 يستخدم الطالب التناسب اليجاد النسب المئوية

 الب المعادالت لحل النسب المئويةيستخدم الط

Reading: To prepare pages 74 -75 

On point Book. 

 مكتبة الصف  إثرائي قراءة استخدام

 إثرائي كتابة كيف ارى نفسي في المستقبل 

Writing: To search and write about the power of 

beauty in advertising  
 )درس االحتماالت (  timssحل تدريبات 

 االحد
 ـ116تابع درس النسب المئوية والتقدير صـ Bridge to Success – C. Bk – Page 41 مراجعة ما سبق دراسته من الوحدة االولى 62إلى الصفحة 60من الصفحة  صفي

 26الى رقم  23من رقم  117كتاب الطالب صـ Bridge to Success – W. Bk – Page38   واجب

 االثنين
 121تناسب النسبة المئوية صـ Bridge to Success – C. Bk – Page 42 المحادثة المهرجانات التراثية   صفي

 6الى  1من  125كتاب الطالب صـ Bridge to Success – W. Bk – Page 39 في االمارات  ن أهم المهرجانات التراثيةبحث ع  واجب

 الثالثاء
 126تابع درس تنايب النسبة المئوية صـ Bridge to Success – C. Bk – Page 43 نحو المبني للمجهول  65إلى الصفحة 63من الصفحة  صفي

 127كتاب الطالب صـ Bridge to Success – W. Bk – Page40 تخدما المبني للمجهول كتابة جمل مس  واجب

 األربعاء
 129معادالت النسب المئوية صـ Bridge to Success – C. Bk – Page 44 متابعة درس المبني للمجهول   صفي

 5الى رقم  1م من رق 133كتاب الطالب صـ Bridge to Success – W. Bk – Page 41 77حل ص   واجب

 الخميس
 حصاد االسبوع  Bridge to Success – C. Bk – Page 45 النص السردي _  الشهادة ستخبرك  66حل أنشطة الطالب صفحة  صفي

 حل ورقة عمل Bridge to Success – W. Bk – Page 42 85و ص  84كتابة ص   واجب
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 ( أ): السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 التصميم والتكنولوجيا التربية األخالقية دراسات االجتماعيةال العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 يميز بين الذرات والعناصر

 يميز بين العناصر والمركبات
  Write  a simple Python program تستكشف مهام منظمة اليونيسيف ان توضح النظام في العصر الراشدي 

 االحد
 82 المادة والذرات ص صفي

 وضحي طبقات المجتمع في شبه الجزيرة العربية 

 قبل االسالم 

 تبحث في شبكة المعلومات

 عن مهام منظمة اليونسكو 
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 حل دليل النشاط على الدرس الذرات واجب

 االثنين
 85العناصر والمركبات ص  صفي

 رس العناصرحل دليل النشاط علد د واجب

 الثالثاء
 86المخاليط ص  صفي

 حل دليل النشاط على درس المخاليط واجب

 األربعاء
 87المركبات والمحاليل ص  صفي

 حل دليل النشاط على درس المحاليل واجب

 الخميس
 89حل اسئلة الكتاب ص  صفي

 ............................................. واجب
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 الخطة االسبوعية
 18/ 10/  2018إلــى         14/  10/  2018لألســـبـوع مــن                          ( ) ب: السابع  الصف والشعبة

   
 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 سنن الفطرة 
 يشرح مفهوم الفطرة 

 صنف سنن الفطرة ي

 يستنتج الحكمة من مشروعية سنن الفطرة 

 أن يحدد المبني للمجهول 

 أن يبدع في كتابة نص سردي 

• To identify different types of clothes . 

• To write a paragraph about an  item of 

clothing from the uae. 

• To talk about the difference between 

traditional and modern clothes . 

• To read texts for details. 

 يقدر الطالب النسب المئوية اليجاد الناتج

 يستخدم الطالب التناسب اليجاد النسب المئوية

 يستخدم الطالب المعادالت لحل النسب المئوية

Reading: To prepare pages 74 -75 

On point Book. 

 لصف إثرائي قراءة استخدام مكتبة ا

 إثرائي كتابة كيف ارى نفسي في المستقبل 

Writing: To search and write about the power of 

beauty in advertising  
 )درس االحتماالت (  timssحل تدريبات 

 االحد
 ـ116تابع درس النسب المئوية والتقدير صـ Bridge to Success – C. Bk – Page 41 مراجعة ما سبق دراسته من الوحدة االولى 62إلى الصفحة 60من الصفحة  صفي

 26الى رقم  23من رقم  117كتاب الطالب صـ Bridge to Success – W. Bk – Page38   واجب

 االثنين
 121تناسب النسبة المئوية صـ Bridge to Success – C. Bk – Page 42 المحادثة المهرجانات التراثية   صفي

 6الى  1من  125كتاب الطالب صـ Bridge to Success – W. Bk – Page 39 في االمارات  مهرجانات التراثيةبحث عن أهم ال  واجب

 الثالثاء
 126تابع درس تنايب النسبة المئوية صـ Bridge to Success – C. Bk – Page 43 نحو المبني للمجهول  65إلى الصفحة 63من الصفحة  صفي

 127كتاب الطالب صـ Bridge to Success – W. Bk – Page40 مبني للمجهول كتابة جمل مستخدما ال  واجب

 األربعاء
 129معادالت النسب المئوية صـ Bridge to Success – C. Bk – Page 44 متابعة درس المبني للمجهول   صفي

 5رقم الى  1من رقم  133كتاب الطالب صـ Bridge to Success – W. Bk – Page 41 77حل ص   واجب

 الخميس
 حصاد االسبوع  Bridge to Success – C. Bk – Page 45 النص السردي _  الشهادة ستخبرك  66حل أنشطة الطالب صفحة  صفي

 حل ورقة عمل Bridge to Success – W. Bk – Page 42 85و ص  84كتابة ص   واجب
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   ( ب) : السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 

 التصميم والتكنولوجيا التربية األخالقية ات االجتماعيةالدراس العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 يميز بين الذرات والعناصر

 يميز بين العناصر والمركبات
  Write  a simple Python program تستكشف مهام منظمة اليونيسيف ان توضح النظام في العصر الراشدي 

 االحد
 82المادة والذرات ص  صفي

 وضحي طبقات المجتمع في شبه الجزيرة العربية 

 قبل االسالم 

 تبحث في شبكة المعلومات

 عن مهام منظمة اليونسكو 
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 حل دليل النشاط على الدرس الذرات واجب

 االثنين
 85العناصر والمركبات ص  صفي

 لعناصرحل دليل النشاط علد درس ا واجب

 الثالثاء
 86المخاليط ص  صفي

 حل دليل النشاط على درس المخاليط واجب

 األربعاء
 87المركبات والمحاليل ص  صفي

 حل دليل النشاط على درس المحاليل واجب

 الخميس
 89حل اسئلة الكتاب ص  صفي

 ............................................. واجب
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 الخطة االسبوعية
 18/ 10/  2018إلــى         14/  10/  2018لألســـبـوع مــن                           ( ) ج: السابع  الصف والشعبة

   

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 سنن الفطرة 
 يشرح مفهوم الفطرة 

 سنن الفطرة يصنف 

 يستنتج الحكمة من مشروعية سنن الفطرة 

 أن يحدد المبني للمجهول 

 أن يبدع في كتابة نص سردي 

• To identify different types of clothes . 

• To write a paragraph about an  item of 

clothing from the uae. 

• To talk about the difference between 

traditional and modern clothes . 

• To read texts for details. 

 يقدر الطالب النسب المئوية اليجاد الناتج

 يستخدم الطالب التناسب اليجاد النسب المئوية

 يستخدم الطالب المعادالت لحل النسب المئوية

Reading: To prepare pages 74 -75 

On point Book. 

 إثرائي قراءة استخدام مكتبة الصف 

 إثرائي كتابة كيف ارى نفسي في المستقبل 

Writing: To search and write about the power of 

beauty in advertising  
 )درس االحتماالت (  timssحل تدريبات 

 االحد
 ـ116تابع درس النسب المئوية والتقدير صـ Bridge to Success – C. Bk – Page 41 مراجعة ما سبق دراسته من الوحدة االولى 62إلى الصفحة 60من الصفحة  صفي

 26الى رقم  23من رقم  117كتاب الطالب صـ Bridge to Success – W. Bk – Page38   واجب

 االثنين
 121تناسب النسبة المئوية صـ Bridge to Success – C. Bk – Page 42 المحادثة المهرجانات التراثية   صفي

 6الى  1من  125كتاب الطالب صـ Bridge to Success – W. Bk – Page 39 في االمارات  انات التراثيةبحث عن أهم المهرج  واجب

 الثالثاء
 126تابع درس تنايب النسبة المئوية صـ Bridge to Success – C. Bk – Page 43 نحو المبني للمجهول  65إلى الصفحة 63من الصفحة  صفي

 127كتاب الطالب صـ Bridge to Success – W. Bk – Page40 للمجهول  كتابة جمل مستخدما المبني  واجب

 األربعاء
 129معادالت النسب المئوية صـ Bridge to Success – C. Bk – Page 44 متابعة درس المبني للمجهول   صفي

 5الى رقم  1من رقم  133كتاب الطالب صـ Bridge to Success – W. Bk – Page 41 77حل ص   واجب

 الخميس
 حصاد االسبوع  Bridge to Success – C. Bk – Page 45 النص السردي _  الشهادة ستخبرك  66حل أنشطة الطالب صفحة  صفي

 حل ورقة عمل Bridge to Success – W. Bk – Page 42 85و ص  84كتابة ص   واجب
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 ( ج ): السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 

 التصميم والتكنولوجيا التربية األخالقية جتماعيةالدراسات اال العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 يميز بين الذرات والعناصر

 يميز بين العناصر والمركبات
  Write  a simple Python program تستكشف مهام منظمة اليونيسيف ان توضح النظام في العصر الراشدي 

 االحد
 82المادة والذرات ص  صفي

 بقات المجتمع في شبه الجزيرة العربية وضحي ط

 قبل االسالم 

 تبحث في شبكة المعلومات

 عن مهام منظمة اليونسكو 
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 حل دليل النشاط على الدرس الذرات واجب

 االثنين
 85العناصر والمركبات ص  صفي

 حل دليل النشاط علد درس العناصر واجب

 الثالثاء
 86المخاليط ص  صفي

 حل دليل النشاط على درس المخاليط واجب

 األربعاء
 87المركبات والمحاليل ص  صفي

 حل دليل النشاط على درس المحاليل واجب

 الخميس
 89حل اسئلة الكتاب ص  صفي

 ............................................. واجب
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 الخطة االسبوعية
 18/ 10/  2018إلــى         14/  10/  2018لألســـبـوع مــن                               ( ) د: السابع  الصف والشعبة

 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 سنن الفطرة 
 يشرح مفهوم الفطرة 

 نن الفطرة يصنف س

 يستنتج الحكمة من مشروعية سنن الفطرة 

 أن يحدد المبني للمجهول 

 أن يبدع في كتابة نص سردي 

• To identify different types of clothes . 

• To write a paragraph about an  item of 

clothing from the uae. 

• To talk about the difference between 

traditional and modern clothes . 

• To read texts for details. 

 يقدر الطالب النسب المئوية اليجاد الناتج

 يستخدم الطالب التناسب اليجاد النسب المئوية

 يستخدم الطالب المعادالت لحل النسب المئوية

Reading: To prepare pages 74 -75 

On point Book. 

 إثرائي قراءة استخدام مكتبة الصف 

 إثرائي كتابة كيف ارى نفسي في المستقبل 

Writing: To search and write about the power of 

beauty in advertising  
 )درس االحتماالت (  timssحل تدريبات 

 االحد
 ـ116تابع درس النسب المئوية والتقدير صـ Bridge to Success – C. Bk – Page 41 مراجعة ما سبق دراسته من الوحدة االولى 62إلى الصفحة 60من الصفحة  صفي

 26الى رقم  23من رقم  117كتاب الطالب صـ Bridge to Success – W. Bk – Page38   واجب

 االثنين
 121تناسب النسبة المئوية صـ Bridge to Success – C. Bk – Page 42 المحادثة المهرجانات التراثية   صفي

 6الى  1من  125كتاب الطالب صـ Bridge to Success – W. Bk – Page 39 في االمارات  بحث عن أهم المهرجانات التراثية  واجب

 الثالثاء
 126تابع درس تنايب النسبة المئوية صـ Bridge to Success – C. Bk – Page 43 نحو المبني للمجهول  65إلى الصفحة 63من الصفحة  صفي

 127كتاب الطالب صـ Bridge to Success – W. Bk – Page40 مل مستخدما المبني للمجهول كتابة ج  واجب

 األربعاء
 129معادالت النسب المئوية صـ Bridge to Success – C. Bk – Page 44 متابعة درس المبني للمجهول   صفي

 5الى رقم  1من رقم  133كتاب الطالب صـ Bridge to Success – W. Bk – Page 41 77حل ص   واجب

 الخميس
 حصاد االسبوع  Bridge to Success – C. Bk – Page 45 النص السردي _  الشهادة ستخبرك  66حل أنشطة الطالب صفحة  صفي

 حل ورقة عمل Bridge to Success – W. Bk – Page 42 85و ص  84كتابة ص   واجب
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 د ( ): السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 التصميم والتكنولوجيا التربية األخالقية الدراسات االجتماعية علومال المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 يميز بين الذرات والعناصر

 يميز بين العناصر والمركبات
  Write  a simple Python program تستكشف مهام منظمة اليونيسيف ان توضح النظام في العصر الراشدي 

 االحد
 82لذرات ص المادة وا صفي

 وضحي طبقات المجتمع في شبه الجزيرة العربية 

 قبل االسالم 

 تبحث في شبكة المعلومات

 عن مهام منظمة اليونسكو 
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 حل دليل النشاط على الدرس الذرات واجب

 االثنين
 85العناصر والمركبات ص  صفي

 ط علد درس العناصرحل دليل النشا واجب

 الثالثاء
 86المخاليط ص  صفي

 حل دليل النشاط على درس المخاليط واجب

 األربعاء
 87المركبات والمحاليل ص  صفي

 حل دليل النشاط على درس المحاليل واجب

 الخميس
 89حل اسئلة الكتاب ص  صفي

 ............................................. واجب
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 الخطة االسبوعية
 18/ 10/  2018إلــى         14/  10/  2018لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز: السابع  الصف والشعبة
   

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 52مراقبة هللا تعالى ص

 يبين مفهوم مراقبة هللا

ستنبط اآلثار المترتبة عن مراقبة هللا في سلوك ي

 الفرد

 

 يحلل المتعلم المادة المسموعة -

 يقدم المتعلم نصا معلوماتيابأشكال مرئية -

 يكتب المتعلم نصا سرديا )قصة قصيرة( -

- To talk about clothes, 
fashion and accessories 
of the ancient Egyptians 

 ان يحدد الضريبة

 جد الخصم العدديان يو

 ان يستنتج المرابحة البسيطة
Reading : Prepare On Point P. 57 

 : الحصة اإلثرائية

 قرائية : قراءة حرة في كتاب كليلة ودمنة -

 كتابية: كتابة قصة قصيرة عن قيمة التفاؤل -

Writing : Search to write about 
Travelling abroad 

يس التشتت والتزعة مقاي: الحصة اإلثرائية

 المركزية

 االحد
 52استكمال درس : البراجيل ص   صفي

Bridge to Success  
Course book p.41 

 147حل تمارين ذاتية ص

 59ص  1حل تدريب   واجب
Bridge to Success  

Work book p.38 
 149يحل تمارين اضافية ص

 االثنين
 60صر الحصن )استماع( ص درس : ق 52يجيب على سؤال ابادر ألتعلم ص صفي

Bridge to Success  
Course book p.42-43 

 154حل تمارين موجهة ص

 68تحضير النص المعلوماتي )تحدث( ص  53يقرأ قصة عبد هللا بن عمر ص واجب
Bridge to Success  

Work book p.39 
 156يحل تمارين تفكير عليا ص

 الثالثاء
 68حدث( درس: المهرجانات التراثية )ت  صفي

Bridge to Success  
Course book p.44-45 

 157حل تمارين اضافية ص

 78تحضير درس: كتابة نص سردي ص   واجب
Bridge to Success  

Work book p.40 
 يحل ورقة عمل علي حل المشكالت

 األربعاء
 78كتابة نص سري )قصة قصيرة( ص  53شرح فقرة اقرأ التعلم ص صفي

Bridge to Success  
Course book p.46 

 162حل تمارين موجهة رص

 كتابة قصة قصيرة 54يحل نشاط أبحث ص واجب
Bridge to Success  

Work book p.41 
 163يحل تمارين ذاتية ص

 الخميس
 64درس : اإلبداع )استماع( ص  يقرا ويجيب على نشاط أفكر وأطبق صفي

Write a paragraph about 
(travelling abroad) 

 164تمارين اضافية ومهارات تفكير عليا صحل 

 حصاد االسبوع )حل المشكالت (  To finish writing the paragraph  57حل نشاط انظم مفاهيمي ص واجب
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 ( ز ): السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 التصميم والتكنولوجيا التربية األخالقية الدراسات االجتماعية العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

توضيح أوجه االختالف بين ذرات العناصر 

 المختلفة 

 توضيح اوجه االختالف بين المخاليط والمواد

يستنتج صفات وخصائص سكان شبة الجزيرة 

 العربية
 Python language تحديد بعض حاجاتنا الى الشعور بالرضا

 االحد
 84تحضير المواد الكيميائية ص  صفي

 Variables 22ل صحل جدو 37حل نشاط ص 

 18كتاب االنشطة ص  واجب

 االثنين
 85معرفة المركبات ص  صفي

 19كتاب االنشطة ص  واجب

 الثالثاء
 86انواع المخاليط ص   صفي

 21حل كتاب االنشطة ص  واجب

 األربعاء
 87المركبات والمحاليل ص   صفي

 89+ ص  88واجب حل اسئلة الدرس ص  واجب

 الخميس
 89حل اسئلة الدرس ص  صفي

 حفظ الدرس  واجب

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 18/ 10/  2018إلــى         14/  10/  2018لألســـبـوع مــن  

 ( هـ ): السابع  الصف والشعبة
   

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 52مراقبة هللا تعالى ص

 يبين مفهوم مراقبة هللا

يستنبط اآلثار المترتبة عن مراقبة هللا في سلوك 

 الفرد

 

أن يميز المتعلم الفعل المبني للمجهول والفعل 

 المبني للمعلوم 

 أن يكتب نصا سرديا 

- To talk about clothes, 
fashion and accessories 
of the ancient Egyptians 

 دد الضريبةان يح

 ان يوجد الخصم العددي

 ان يستنتج المرابحة البسيطة
Reading : Prepare On Point P. 57 

 : الحصة اإلثرائية

 القراءة قراءة نص خارجي من كتاب كليلة ودمنة

 الكتابة : كتابة قصة قصيرة عن التسامح 

Writing : Search to write about 
Travelling abroad 

مقاييس التشتت والتزعة : إلثرائيةالحصة ا

 المركزية

 االحد
  72بناء الفعل للمجهول ص  52يجيب على سؤال أبادر ألتعلم ص صفي

Bridge to Success  
Course book p.41 

 147حل تمارين ذاتية ص

  76ص  1حل النشاط رقم  54نشاط )أبحث( ص  واجب
Bridge to Success  

Work book p.38 
 149اضافية صيحل تمارين 

 االثنين
 استكمال درس المبني للمجهول  العالقة بين اإليمان بأسماء هللا ومراقبته  صفي

Bridge to Success  
Course book p.42-43 

 154حل تمارين موجهة ص

 حل ورقة تدريبات توزع على الطالب  56نشاط أفكر وأطبق ص  واجب
Bridge to Success  

Work book p.39 
 156ارين تفكير عليا صيحل تم

 الثالثاء
 كتابة نص سردي  أنظم مفاهيمى /نشاط الطالب صفي

Bridge to Success  
Course book p.44-45 

 157حل تمارين اضافية ص

  85يكتب النص السردي في صيغته النهائية  ص  58أثرى خبراتى ص  واجب
Bridge to Success  

Work book p.40 
 المشكالت يحل ورقة عمل علي حل

 األربعاء
  60استماع ص  –قصر الحصن   صفي

Bridge to Success  
Course book p.46 

 162حل تمارين موجهة رص

   واجب
Bridge to Success  

Work book p.41 
 163يحل تمارين ذاتية ص

 الخميس
 تحدث  –المهرجانات التراثية   صفي

Write a paragraph about 
(travelling abroad) 

 164حل تمارين اضافية ومهارات تفكير عليا ص

  واجب
يعد المتعلم عرضا تقديميا عن المهرجانات التراثية 

 ويعرضه على زمالئه 
To finish writing the paragraph  ) حصاد االسبوع )حل المشكالت 

 



 

QM-119-F3 

kh 

   ( ) هـ: السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 التصميم والتكنولوجيا ربية األخالقيةالت الدراسات االجتماعية العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

توضيح أوجه االختالف بين ذرات العناصر 

 المختلفة 

 توضيح اوجه االختالف بين المخاليط والمواد

يستنتج صفات وخصائص سكان شبة الجزيرة 

 العربية
 Python language تحديد بعض حاجاتنا الى الشعور بالرضا

 االحد
 84تحضير المواد الكيميائية ص  يصف

 Variables 22حل جدول ص 37حل نشاط ص 

 18كتاب االنشطة ص  واجب

 االثنين
 85معرفة المركبات ص  صفي

 19كتاب االنشطة ص  واجب

 الثالثاء
 86انواع المخاليط ص   صفي

 21حل كتاب االنشطة ص  واجب

 األربعاء
 87اليل ص المركبات والمح  صفي

 89+ ص  88واجب حل اسئلة الدرس ص  واجب

 الخميس
 89حل اسئلة الدرس ص  صفي

 حفظ الدرس  واجب

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 18/ 10/  2018إلــى         14/  10/  2018لألســـبـوع مــن  

 و ( ): السابع  الصف والشعبة
   

 الرياضيات English ربيةاللغة الع التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 52مراقبة هللا تعالى ص

 يبين مفهوم مراقبة هللا

يستنبط اآلثار المترتبة عن مراقبة هللا في سلوك 

 الفرد

 

 والفعل للمجهول المبني الفعل المتعلم يميز أن

للمعلوم المبني   

سرديا نصا يكتب أن   

- To talk about clothes, 
fashion and accessories 
of the ancient Egyptians 

 ان يحدد الضريبة

 ان يوجد الخصم العددي

 ان يستنتج المرابحة البسيطة
Reading : Prepare On Point P. 57 

  اإلثرائية : الحصة
 كليلة كتاب من خارجي نص قراءة القراءة :

 ودمنة
 التسامح عن قصيرة قصة كتابة:  الكتابة

Writing : Search to write about 
Travelling abroad 

مقاييس التشتت والتزعة : الحصة اإلثرائية

 المركزية

 االحد
  72بناء الفعل للمجهول ص  52يجيب على سؤال أبادر ألتعلم ص صفي

Bridge to Success  
Course book p.41 

 147حل تمارين ذاتية ص

  76ص  1حل النشاط رقم  54نشاط )أبحث( ص  واجب
Bridge to Success  

Work book p.38 
 149يحل تمارين اضافية ص

 االثنين
 استكمال درس المبني للمجهول  العالقة بين اإليمان بأسماء هللا ومراقبته  صفي

Bridge to Success  
Course book p.42-43 

 154حل تمارين موجهة ص

 على الطالب حل ورقة تدريبات توزع  56نشاط أفكر وأطبق ص  واجب
Bridge to Success  

Work book p.39 
 156يحل تمارين تفكير عليا ص

 الثالثاء
 كتابة نص سردي  أنظم مفاهيمى /نشاط الطالب صفي

Bridge to Success  
Course book p.44-45 

 157حل تمارين اضافية ص

  85يكتب النص السردي في صيغته النهائية  ص  58أثرى خبراتى ص  واجب
Bridge to Success  

Work book p.40 
 يحل ورقة عمل علي حل المشكالت

 األربعاء
  60استماع ص  –قصر الحصن   صفي

Bridge to Success  
Course book p.46 

 162حل تمارين موجهة رص

   واجب
Bridge to Success  

Work book p.41 
 163يحل تمارين ذاتية ص

 الخميس
 تحدث  –ة المهرجانات التراثي  صفي

Write a paragraph about 
(travelling abroad) 

 164حل تمارين اضافية ومهارات تفكير عليا ص

  واجب
يعد المتعلم عرضا تقديميا عن المهرجانات التراثية 

 ويعرضه على زمالئه 
To finish writing the paragraph  ) حصاد االسبوع )حل المشكالت 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 و ( )سابع : ال الصف والشعبةتابع 
 

 التصميم والتكنولوجيا التربية األخالقية الدراسات االجتماعية العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

توضيح أوجه االختالف بين ذرات العناصر 

 المختلفة 

 توضيح اوجه االختالف بين المخاليط والمواد

يستنتج صفات وخصائص سكان شبة الجزيرة 

 العربية
 Python language جاتنا الى الشعور بالرضاتحديد بعض حا

 االحد
 84تحضير المواد الكيميائية ص  صفي

 Variables 22حل جدول ص 37حل نشاط ص 

 18كتاب االنشطة ص  واجب

 االثنين
 85معرفة المركبات ص  صفي

 19كتاب االنشطة ص  واجب

 الثالثاء
 86انواع المخاليط ص   صفي

 21تاب االنشطة ص حل ك واجب

 األربعاء
 87المركبات والمحاليل ص   صفي

 89+ ص  88واجب حل اسئلة الدرس ص  واجب

 الخميس
 89حل اسئلة الدرس ص  صفي

 حفظ الدرس واجب

 
 
 
 


