
 الخطـــــة األســــبـوعـــٌـةمدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                                  

   1/6/7107إلــى        28/5/7107من لألســـبـوع           مـــدرســٌـة ـــ            ـــ اإلدارة ال   

 )ا (  لسابع االـــــصــف                                                                          

 

 الـــمـــادة

 
 األحــــد        

 
 األثـنــٌــن       

 
 الــثــالثـاء       

 
 األربــعــاء        

 
 الـــخـــمـٌس       

  مراجعة أحكام التجوٌد  التجوٌد أحكام مراجعة  مراجعة أحكام التجوٌد  التجوٌد أحكام مراجعة  مراجعة أحكام التجوٌد  التجوٌد أحكام مراجعة  مراجعة أحكام التجوٌد  التجوٌد أحكام مراجعة  مراجعة أحكام التجوٌد  التجوٌد أحكام مراجعة اإلسالمٌةالتربٌة 

 
 اللغـــة العربٌــة

 مراجعة مهارات
 الوحدة الخامسة 

 مراجعة مهارات
 الوحدة الخامسة 

 مهارات مراجعة
 الوحدة السادسة 

 مراجعة مهارات
 الوحدة السادسة 

 مراجعة مهارات
 الوحدة السادسة 

 نجلـٌـزٌةاللغــة اإل

 

Revision 
Unit 12 

Revision 
Unit11 

Revision 
Unit10 

Revision 
Work sheet 

Revision 
Work sheet 

 
 الـــرٌـاضٌــات

 قٌاس مهارة 01مراجعة الوحدة  01الوحدة مراجعة  9مراجعة الوحدة  01مراجعة الوحدة 

 
 الــعلـــوم

الدرس  مراجعة  71مراجعة الوحدة  09مراجعة الوحدة  08مراجعة الوحدة  07مراجعة الوحدة 
 الموجات

 السؤال االخٌر فً لكتاب المدرسً 087حل ص  دراسات أجتماعٌة

 التصمٌم والتكنولوجٌا
Unite 6 Robots  Alive  

Unite 7 watch out there is an obstacle 

 

 

1F_QQ1_MQ 



 

 الخطـــــة األســــبـوعـــٌـةمدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                                  

   0/6/7107إلــى     28/5/7107من لألســـبـوع        ـــ اإلدارة المـــدرســٌـة ـــ                         ــ

   الـــــصــف الــسابـع )ب(                                                                          

 

 الـــمـــادة

 
 األحــــد        

 
 األثـنــٌــن       

 
 الــثــالثـاء       

 
 األربــعــاء        

 
 الـــخـــمـٌس       

 اإلسالمٌةالتربٌة 

 
  مراجعة أحكام التجوٌد  التجوٌد أحكام مراجعة  مراجعة أحكام التجوٌد  التجوٌد أحكام مراجعة  مراجعة أحكام التجوٌد  التجوٌد أحكام مراجعة  مراجعة أحكام التجوٌد  التجوٌد أحكام مراجعة  مراجعة أحكام التجوٌد  التجوٌد أحكام مراجعة

 
 اللغـــة العربٌــة

 مراجعة مهارات
 الوحدة الخامسة 

 مراجعة مهارات
 الوحدة الخامسة 

 مراجعة مهارات
 الوحدة السادسة 

 مراجعة مهارات
 الوحدة السادسة 

 مراجعة مهارات
 الوحدة السادسة 

 نجلـٌـزٌةاللغــة اإل

 

Revision 
Unit 12 

Revision 
Unit11 

Revision 
Unit10 

Revision 
Work sheet 

Revision 
Work sheet 

 
 الـــرٌـاضٌــات

 قٌاس مهارة 01مراجعة الوحدة  01مراجعة الوحدة  9مراجعة الوحدة  01مراجعة الوحدة 

 
 الــعلـــوم

 الدرس الموجات مراجعة  71مراجعة الوحدة  09مراجعة الوحدة  08مراجعة الوحدة  07مراجعة الوحدة 

 السؤال االخٌر فً لكتاب المدرسً 087حل ص  دراسات أجتماعٌة

 التصمٌم والتكنولوجٌا
Unite 6 Robots  Alive  

Unite 7 watch out there is an obstacle 

 

1F_QQ1_MQ 

 



 

 الخطـــــة األســــبـوعـــٌـةمدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                                  

   0/6/7107إلــى        78/5/7107من لألســـبـوع      ـــ اإلدارة المـــدرســٌـة ـــ                           

 ( جالـــــصــف الــسابـع )                                                                                             

 

 الـــمـــادة

 
 األحــــد        

 
 األثـنــٌــن       

 
 الــثــالثـاء       

 
 األربــعــاء        

 
 الـــخـــمـٌس       

 اإلسالمٌةالتربٌة 

 
  مراجعة أحكام التجوٌد  التجوٌد أحكام مراجعة  مراجعة أحكام التجوٌد  التجوٌد أحكام مراجعة  مراجعة أحكام التجوٌد  التجوٌد أحكام مراجعة  مراجعة أحكام التجوٌد  التجوٌد أحكام مراجعة  مراجعة أحكام التجوٌد  التجوٌد أحكام مراجعة

 
 اللغـــة العربٌــة

 مراجعة مهارات
 الوحدة الخامسة 

 مراجعة مهارات
 الوحدة الخامسة 

 مراجعة مهارات
 الوحدة السادسة 

 مراجعة مهارات
 الوحدة السادسة 

 مراجعة مهارات
 الوحدة السادسة 

 نجلـٌـزٌةاللغــة اإل

 

Revision 
Unit 12 

Revision 
Unit11 

Revision 
Unit10 

Revision 
Work sheet 

Revision 
Work sheet 

 
 الـــرٌـاضٌــات

 قٌاس مهارة 01مراجعة الوحدة  01مراجعة الوحدة  9مراجعة الوحدة  01مراجعة الوحدة 

 
 الــعلـــوم

الدرس  مراجعة  71مراجعة الوحدة  09مراجعة الوحدة  08مراجعة الوحدة  07مراجعة الوحدة 
 الموجات

 السؤال االخٌر فً لكتاب المدرسً 087حل ص  دراسات أجتماعٌة

التصمٌم 
 والتكنولوجٌا

Unite 6 Robots  Alive  
Unite 7 watch out there is an obstacle 

 

 

1F_QQ1_MQ 



 الخطـــــة األســــبـوعـــٌـة                       مدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة

   0/6/7107إلــى        78/5/7107من لألســـبـوع       ـــ اإلدارة المـــدرســٌـة ـــ                          

 الـــــصــف الــسابـع ) د (                                                                                                

 

 الـــمـــادة

 
 األحــــد        

 
 األثـنــٌــن       

 
 الــثــالثـاء       

 
 األربــعــاء        

 
 الـــخـــمـٌس       

 اإلسالمٌةالتربٌة 

 
  مراجعة أحكام التجوٌد  التجوٌد أحكام مراجعة  مراجعة أحكام التجوٌد  التجوٌد أحكام مراجعة  مراجعة أحكام التجوٌد  التجوٌد أحكام مراجعة  مراجعة أحكام التجوٌد  التجوٌد أحكام مراجعة  مراجعة أحكام التجوٌد  التجوٌد أحكام مراجعة

 
 اللغـــة العربٌــة

 مراجعة مهارات
 الوحدة الخامسة 

 مراجعة مهارات
 الوحدة الخامسة 

 مراجعة مهارات
 الوحدة السادسة 

 مراجعة مهارات
 الوحدة السادسة 

 مراجعة مهارات
 الوحدة السادسة 

 نجلـٌـزٌةاللغــة اإل

 

Revision 
Unit 12 

Revision 
Unit11 

Revision 
Unit10 

Revision 
Work sheet 

Revision 
Work sheet 

 
 الـــرٌـاضٌــات

 قٌاس مهارة 01مراجعة الوحدة  01مراجعة الوحدة  9مراجعة الوحدة  01مراجعة الوحدة 

 
 الــعلـــوم

الدرس  مراجعة  71مراجعة الوحدة  09مراجعة الوحدة  08مراجعة الوحدة  07مراجعة الوحدة 
 الموجات

 السؤال االخٌر فً لكتاب المدرسً 087حل ص  دراسات أجتماعٌة

 التصمٌم والتكنولوجٌا
Unite 6 Robots  Alive  

Unite 7 watch out there is an obstacle 

 

1F_QQ1_MQ 

 

 



 

 األســــبـوعـــٌـة الخطةجـــدول                            الراشــد الصالـح الخاصـة                           مدرسة 

   10/  16/  7107إلــى        78/  15/  7107لألســـبـوع مــن                   ـــ اإلدارة المـــدرســٌـة ـــ                                              

  (  ح)  السابع الـــــصــف  

 
 الـــمـــادة

 
 األحــــد        

 
 األثـنــٌــن       

 
 الــثــالثـاء       

 
 األربــعــاء        

 
 الـــخـــمـٌس       

 
 التجوٌد أحكام مراجعة اإلسالمٌةالتربٌة 

 اللغـــة العربٌــة

على الوحدة الخامسة مراجعة 

 والسادسة

 الخامسة الوحدة على مراجعة

 والسادسة

 

 الخامسة الوحدة على مراجعة

 والسادسة

 الخامسة الوحدة على مراجعة

 والسادسة

 الخامسة الوحدة على مراجعة

 والسادسة

 
 نجلـٌـزٌةاللغــة اإل

Revision Revision Revision Revision Revision 

 
 مراجعة على الوحدة الثامنة الـــرٌـاضٌــات

 قٌاس مهارات عامة مراجعة على الوحدة العاشرة مراجعة على الوحدة التاسعة
 مراجعة عامة 

 وحل اختبارات سابقة

 
 الموجات مراجعة الجدول الدوريمراجعة مراجعة الذرة وتركٌبها مراجعة التغٌرات الكمٌائٌة والفزٌائٌة مراجعة قوانٌن نٌوتن الــعلـــوم

 إجتماعٌة دراسات

 على الدروس السابقة مراجعة

 Edison Robot الحاسوب

 

 

 



 

 

 

 األســــبـوعـــٌـة الخطةجـــدول                                     مدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                                   

   01/  06/  7107إلــى         28/  15/  7107لألســـبـوع مــن  لألســـبـوع مــن                              ســٌـة ـــ           ـــ اإلدارة المـــدر       

 ( هـ)   السابعلـــــصــف ا

 
 الـــمـــادة

 
 األحــــد        

 
 األثـنــٌــن       

 
 الــثــالثـاء       

 
 األربــعــاء        

 
 الـــخـــمـٌس       

 
 التجوٌد أحكام مراجعة اإلسالمٌةالتربٌة 

 اللغـــة العربٌــة

  والسادسة الخامسة الوحدة على مراجعة

  

 
 نجلـٌـزٌةاللغــة اإل

Revision Revision Revision Revision Revision 

 
 مراجعة على الوحدة الثامنة الـــرٌـاضٌــات

 عامةقٌاس مهارات  مراجعة على الوحدة العاشرة مراجعة على الوحدة التاسعة
 مراجعة عامة 

 وحل اختبارات سابقة

 
 الموجات مراجعة الجدول الدوريمراجعة مراجعة الذرة وتركٌبها مراجعة التغٌرات الكمٌائٌة والفزٌائٌة مراجعة قوانٌن نٌوتن الــعلـــوم

 إجتماعٌة دراسات

 السابقة الدروس على مراجعة

 Edison Robot الحاسوب

 

 



 

 

 

 األســــبـوعـــٌـة الخطةجـــدول                                                مدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                        

   01/  06/  7107إلــى        28/ 05 7107لألســـبـوع مــن                                                               ـــ اإلدارة المـــدرســٌـة   

 (  و  )السابعالـــــصــف 

 
 الـــمـــادة

 
 األحــــد        

 
 األثـنــٌــن       

 
 الــثــالثـاء       

 
 األربــعــاء        

 
 الـــخـــمـٌس       

 
 التجوٌد أحكام مراجعة اإلسالمٌةالتربٌة 

 اللغـــة العربٌــة

  والسادسة الخامسة الوحدة على مراجعة

  

 
 نجلـٌـزٌةاللغــة اإل

Revision Revision Revision Revision Revision 

 
 مراجعة على الوحدة الثامنة الـــرٌـاضٌــات

 قٌاس مهارات عامة مراجعة على الوحدة العاشرة مراجعة على الوحدة التاسعة
 مراجعة عامة 

 وحل اختبارات سابقة

 
 الموجات مراجعة الجدول الدوريمراجعة مراجعة الذرة وتركٌبها مراجعة التغٌرات الكمٌائٌة والفزٌائٌة قوانٌن نٌوتنمراجعة  الــعلـــوم

 إجتماعٌة دراسات

 السابقة الدروس على مراجعة

 Edison Robot الحاسوب

 

 



 

 

 

 األســــبـوعـــٌـة الخطةجـــدول                                                   مدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                       

  01/  06/  7107إلــى        28/   05/  7107لألســـبـوع مــن                                              ـــ اإلدارة المـــدرســٌـة ـــ            

 (  ز)   السابعالـــــصــف 

 
 الـــمـــادة

 
 األحــــد        

 
 األثـنــٌــن       

 
 الــثــالثـاء       

 
 األربــعــاء        

 
 الـــخـــمـٌس       

 
 التجوٌد أحكام مراجعة اإلسالمٌةالتربٌة 

 اللغـــة العربٌــة

على الوحدة الخامسة مراجعة 

 والسادسة

 الخامسة الوحدة على مراجعة

 والسادسة

 

 الخامسة الوحدة على مراجعة

 والسادسة

 الخامسة الوحدة على مراجعة

 والسادسة

 الخامسة الوحدة على مراجعة

 والسادسة

 
 نجلـٌـزٌةاللغــة اإل

Revision 

U : 8 
Revision 

u : 9 
Revision 

U : 10 
Revision 

U : 11 
Revision 
U :  12 

 
 مراجعة على الوحدة الثامنة الـــرٌـاضٌــات

 قٌاس مهارات عامة مراجعة على الوحدة العاشرة مراجعة على الوحدة التاسعة
 مراجعة عامة 

 وحل اختبارات سابقة

 
 الموجات مراجعة الجدول الدوريمراجعة مراجعة الذرة وتركٌبها مراجعة التغٌرات الكمٌائٌة والفزٌائٌة مراجعة قوانٌن نٌوتن الــعلـــوم

 إجتماعٌة دراسات

 السابقة الدروس على مراجعة

 Edison Robot الحاسوب

 

 


