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 25/   3/  2021إ لــى     21 / 3/  2021لألســـبـوع مــن  :الخطة االسبوعٌة
 )ا(سابعوالشعبة :الصف 

 انشيبضيبد English انهغخ انعشثيخ انزشثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــي

انًضبفش وانًشيض : أٌ رًيز ثيٍ أحكبو صالح 

انجًع وانقصش فً انصالح / أٌ رحذد انًضبفخ 

 فش انزً يقصش فيهب انًضب

 يززكش يب صجق دساصزه يٍ يهبساد َحىيخ*

 يحذد انًفعىل نه *

 يعشة انًفعىل نه إعشاثب صحيحب*

To read about Paralympics 

To read about sports events 

To identify different kinds of sport event 

On point / Prepare and read Pages  Reading: 
51 – 54 

Search for information to write a   Writing:
paragraph about malnutrition around the world 

  يجذ يحيظ انذائشح

  يجذ يضبحخ انذائشح

  يجذ يضبحخ االشكبل انًشكجخ

  ثخطىريٍيحم انًعبدالد 

  يحم انًزجبيُبد ثخطىريٍ

انذخىل إنً ثىاثخ يُصخ  أ  وانزًهيذ  صفي االحذ

  نهذسس يٍ خالنهب

 يشاجعخ عهي يضبحخ انذائشح  - Bridge to Success – Course Book يشاجعخ ضًبئش انُصت انًزصهخ
 حم أصئهخ يهبساد رفكيش عهيب 

 - Bridge to Success – Work Book ------------------------  حم صؤال انجبدنذ ..انضؤال انثبًَ واجت
 

------------------------------ 

  رفعيم انًحطخ انثبَيخ يٍ يُصخ أ صفي االثُيٍ

 

 - Bridge to Success – Course Book يشاجعخ انًجُي نهًجهىل
 

  يؤاجعخ عهي يحيظ انذائشح

  حم أصئهخ يهبساد رفكيش عهيب

 - Bridge to Success – Work Book -------------------  انُشبط انخزبيً يٍ يُصخ أحم  واجت
 

 

  صفي انثالثبء

--------------------- 

 - Bridge to Success – Course Book يشاجعخ انًفعىل نه
 

  يشاجعخ عهي يضبحخ االشكبل انًشكجخ

  حم أصئهخ يهبساد رفكيش عهيب

  واجت

---------------------------- 

 

--------------------------- 

Bridge to Success – Work Book - 
 

------------------------- 

 - Bridge to Success – Course Book يشاجعخ انعذد وانًعذود  صفي األسثعبء
 

  يشاجعخ عهي انًزجبيُبد

 - Bridge to Success – Work Book  -------------------------- واجت
 

 

  صفي انخًيش

-------------------------- 

 - Bridge to Success – Course Book يشاجعخ إعشاة انًثًُ وجًع انًزكش انضبنى

 

  يشاجعخ عهي انًعبدالد

  واجت

-------------------------- 

 

------------------------------ 

Bridge to Success – Work Book - 
 

---------------------------- 
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 )ا( سابع :  الصف والشعبةتابع 

 Design and technology انذساصبد االجزًبعيخ عهىو انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــي

 
 

يشاجعخ عبيخ عهً وحذح انحيىاَبد 

 وانًىجبد

 

حيبح  يحهم انخصبئص انطجيعيخ نجًهىسيخ سوصيب االرحبديخ ويذي رأثيشهب عهً

  انضكبٌ

 

Guide students to 

solve Checkpoint3 

 (يشاجعخ انذسس االول ) اَىاع انًىجبد انشئيضيخ صفي االحذ

في الكتاب المدرسي 111الواجب : حل صفحة     

 LMS ومتابعة حل الواجبات على منصة التعلم الذكي ال

 

 

 

 

 

- Checkpoint3 واجت …........................... 

 (انذسس انثبَي) كيفيخ رفبعم انًىجبد يع انًبدح صفي االثُيٍ

 .............................. واجت

يشاجعخ كيفيخ عًم االرٌ) كيف رحىل االرٌ  صفي انثالثبء

 انًىجبد انصىريخ انً اصىاد يضًىعخ(

 .............................… واجت

عًم انعيٍ) كيف رحىل انعيٍ يشاجعخ كيفيخ  صفي األسثعبء

 (يىجبد انضىء انً صىس يشئيخ

 ..............................… واجت

يشاجعخ انذسس االول ثبنحيىاَبد) شعت  صفي انخًيش

 )انالفقبسيبد

 واجت
…............................. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 25/   3/  2021إ لــى      21/ 3/  2021لألســـبـوع مــن  :الخطة االسبوعٌة
 (سابع)بوالشعبة :الصف 

 انشيبضيبد English انهغخ انعشثيخ انزشثيخ اإلصالييخ انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــي

صالح انًضبفش وانًشيض : أٌ رًيز ثيٍ أحكبو 

انجًع وانقصش فً انصالح / أٌ رحذد انًضبفخ 

 انزً يقصش فيهب انًضبفش 

 دساصزه يٍ يهبساد َحىيخيززكش يب صجق *

 يحذد انًفعىل نه *

 يعشة انًفعىل نه إعشاثب صحيحب*

To read about Paralympics 

To read about sports events 

To identify different kinds of sport event 

On point / Prepare and read Pages  Reading: 
51 – 54 

Search for information to write a   Writing:
paragraph about malnutrition around the world 

  يجذ يحيظ انذائشح

  يجذ يضبحخ انذائشح

  يجذ يضبحخ االشكبل انًشكجخ

  يحم انًعبدالد ثخطىريٍ

  يحم انًزجبيُبد ثخطىريٍ

انذخىل إنً ثىاثخ يُصخ  أ  وانزًهيذ  صفي االحذ

  نهذسس يٍ خالنهب

 يشاجعخ عهي يضبحخ انذائشح  - Bridge to Success – Course Book يشاجعخ ضًبئش انُصت انًزصهخ
 حم أصئهخ يهبساد رفكيش عهيب 

 - Bridge to Success – Work Book ------------------------  حم صؤال انجبدنذ ..انضؤال انثبًَ واجت
 

------------------------------ 

  رفعيم انًحطخ انثبَيخ يٍ يُصخ أ صفي االثُيٍ

 

 - Bridge to Success – Course Book يشاجعخ انًجُي نهًجهىل
 

  يؤاجعخ عهي يحيظ انذائشح

  حم أصئهخ يهبساد رفكيش عهيب

 - Bridge to Success – Work Book -------------------  حم انُشبط انخزبيً يٍ يُصخ أ واجت
 

 

  صفي انثالثبء

--------------------- 

 - Bridge to Success – Course Book يشاجعخ انًفعىل نه
 

  يشاجعخ عهي يضبحخ االشكبل انًشكجخ

  حم أصئهخ يهبساد رفكيش عهيب

  واجت

---------------------------- 

 

--------------------------- 

Bridge to Success – Work Book - 
 

------------------------- 

 - Bridge to Success – Course Book يشاجعخ انعذد وانًعذود  صفي األسثعبء
 

  يشاجعخ عهي انًزجبيُبد

 - Bridge to Success – Work Book  -------------------------- واجت
 

 

  صفي انخًيش

-------------------------- 

 - Bridge to Success – Course Book انًزكش انضبنىيشاجعخ إعشاة انًثًُ وجًع 

 

  يشاجعخ عهي انًعبدالد

  واجت

-------------------------- 

 

------------------------------ 

Bridge to Success – Work Book - 
 

---------------------------- 
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 ()ب سابع :  الصف والشعبةتابع 

 Design and technology االجزًبعيخانذساصبد  عهىو انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــي

 
 

يشاجعخ عبيخ عهً وحذح انحيىاَبد 

 وانًىجبد

 

يحهم انخصبئص انطجيعيخ نجًهىسيخ سوصيب االرحبديخ ويذي رأثيشهب عهً حيبح 

  انضكبٌ

 

Guide students to 

solve Checkpoint3 

انًىجبد انشئيضيخيشاجعخ انذسس االول ) اَىاع  صفي االحذ ) 

في الكتاب المدرسي 111الواجب : حل صفحة     

 LMS ومتابعة حل الواجبات على منصة التعلم الذكي ال

 

 

 

 

 

- Checkpoint3 واجت …........................... 

 (انذسس انثبَي) كيفيخ رفبعم انًىجبد يع انًبدح صفي االثُيٍ

 .............................. واجت

يشاجعخ كيفيخ عًم االرٌ) كيف رحىل االرٌ  صفي انثالثبء

 انًىجبد انصىريخ انً اصىاد يضًىعخ(

 .............................… واجت

يشاجعخ كيفيخ عًم انعيٍ) كيف رحىل انعيٍ  صفي األسثعبء

 (يىجبد انضىء انً صىس يشئيخ

 ..............................… واجت

يشاجعخ انذسس االول ثبنحيىاَبد) شعت  صفي انخًيش

 )انالفقبسيبد

 واجت
…............................. 
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 25/   3/  2021إ لــى      21/ 3/  2021لألســـبـوع مــن : الخطة االسبوعٌة
 (سابع)جوالشعبة :الصف 

 انشيبضيبد English انهغخ انعشثيخ اإلصالييخانزشثيخ  انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــي

صالح انًضبفش وانًشيض : أٌ رًيز ثيٍ أحكبو 

انجًع وانقصش فً انصالح / أٌ رحذد انًضبفخ 

 انزً يقصش فيهب انًضبفش 

 يززكش يب صجق دساصزه يٍ يهبساد َحىيخ*

 يحذد انًفعىل نه *

 صحيحبيعشة انًفعىل نه إعشاثب *

To read about Paralympics 

To read about sports events 

To identify different kinds of sport event 

On point / Prepare and read Pages  Reading: 
51 – 54 

Search for information to write a   Writing:
paragraph about malnutrition around the world 

  ذائشحيجذ يحيظ ان

  يجذ يضبحخ انذائشح

  يجذ يضبحخ االشكبل انًشكجخ

  يحم انًعبدالد ثخطىريٍ

  يحم انًزجبيُبد ثخطىريٍ

انذخىل إنً ثىاثخ يُصخ  أ  وانزًهيذ  صفي االحذ

  نهذسس يٍ خالنهب

 يشاجعخ عهي يضبحخ انذائشح  - Bridge to Success – Course Book يشاجعخ ضًبئش انُصت انًزصهخ
 حم أصئهخ يهبساد رفكيش عهيب 

 - Bridge to Success – Work Book ------------------------  حم صؤال انجبدنذ ..انضؤال انثبًَ واجت
 

------------------------------ 

  رفعيم انًحطخ انثبَيخ يٍ يُصخ أ صفي االثُيٍ

 

 - Bridge to Success – Course Book يشاجعخ انًجُي نهًجهىل
 

  يؤاجعخ عهي يحيظ انذائشح

  حم أصئهخ يهبساد رفكيش عهيب

 - Bridge to Success – Work Book -------------------  حم انُشبط انخزبيً يٍ يُصخ أ واجت
 

 

  صفي انثالثبء

--------------------- 

 - Bridge to Success – Course Book يشاجعخ انًفعىل نه
 

  االشكبل انًشكجخيشاجعخ عهي يضبحخ 

  حم أصئهخ يهبساد رفكيش عهيب

  واجت

---------------------------- 

 

--------------------------- 

Bridge to Success – Work Book - 
 

------------------------- 

 - Bridge to Success – Course Book يشاجعخ انعذد وانًعذود  صفي األسثعبء
 

  انًزجبيُبديشاجعخ عهي 

 - Bridge to Success – Work Book  -------------------------- واجت
 

 

  صفي انخًيش

-------------------------- 

 - Bridge to Success – Course Book يشاجعخ إعشاة انًثًُ وجًع انًزكش انضبنى

 

  يشاجعخ عهي انًعبدالد

  واجت

-------------------------- 

 

------------------------------ 

Bridge to Success – Work Book - 
 

---------------------------- 
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 ()ج سابع :  الصف والشعبةتابع 

 Design and technology انذساصبد االجزًبعيخ عهىو انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــي

 
 

يشاجعخ عبيخ عهً وحذح انحيىاَبد 

 وانًىجبد

 

انخصبئص انطجيعيخ نجًهىسيخ سوصيب االرحبديخ ويذي رأثيشهب عهً حيبح يحهم 

  انضكبٌ

 

Guide students to 

solve Checkpoint3 

 (يشاجعخ انذسس االول ) اَىاع انًىجبد انشئيضيخ صفي االحذ

في الكتاب المدرسي 111الواجب : حل صفحة     

 LMS ومتابعة حل الواجبات على منصة التعلم الذكي ال

 

 

 

 

 

- Checkpoint3 واجت …........................... 

 (انذسس انثبَي) كيفيخ رفبعم انًىجبد يع انًبدح صفي االثُيٍ

 .............................. واجت

يشاجعخ كيفيخ عًم االرٌ) كيف رحىل االرٌ  صفي انثالثبء

 انًىجبد انصىريخ انً اصىاد يضًىعخ(

 .............................… واجت

يشاجعخ كيفيخ عًم انعيٍ) كيف رحىل انعيٍ  صفي األسثعبء

 (يىجبد انضىء انً صىس يشئيخ

 ..............................… واجت

يشاجعخ انذسس االول ثبنحيىاَبد) شعت  صفي انخًيش

 )انالفقبسيبد

 واجت
…............................. 
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 25  /3/ 2020إلــى      21  /  3/   2020لألســـبـوع مــن  : الخطة االسبوعٌة

     الصف والشعبة :سابع ) د (

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة  

 نواتج التعلم               
 
 

 الــٌـــوم

 ٌحفظ اآلٌات القرآنٌة المقررة  
 ٌحفظ األحادٌث النبوٌة المقررة 

 نواتج التعلم :
 ٌنتج جمالً تتضمن أغراًضا بالغٌة .-1
 ٌكتب نصزًصا تفسٌرٌة قائمة على الوصف . -2

To read about Paralympics 
To read about sports events 

To identify different kinds of sport 
events 

 *ٌحدد مساحة األشكال المركبة .
 *مراجعة عامة على الوحدات .

Reading: On point / Prepare and read 
Pages 51 - 54 

Writing: Search for information to write a 
paragraph about malnutrition around the 

world  

 االحد

 مناقشة األسلوب الخبري واإلنشائً تسمٌع اآلٌات واألحادٌث المقررة  صفً
BTS-C.B-P.160 

 635ٌحل تمارٌن ذاتٌة ص 

 636حل مهارات تفكٌر علٌا ص  BTS-A.B—P-134 180أنشطة الكتاب ص  حفظ اآلٌات واألحادٌث واجب

 االثنٌن

 كتابة جمل تتضمن أسالٌب خبرٌة وإنشائٌة  صفً
 BTS-C.B-P.161 

 مراجعة الوحدة الخامسة 

 حل تدرٌب على االختبار BTS-A. B—P-135 181أنشطة الكتاب ص   واجب

 الثالثاء

 مناقشة الطالب فً المقارنة بٌن عالم الرواٌة وعالم األفالم  صفً
 BTS-C.B-P.162 

 مراجعة الوحدة السادسة

 184أنشطة الكتاب ص   واجب
BTS-A.B—P-136 

 حل تدرٌب على االختبار 

 األربعاء

 مناقشة كتابات الطالب  تسمٌع اآلٌات واألحادٌث المقررة  صفً
 BTS-C.B-P.163 

 مراجعة الوحدة السابعة

                 - حفظ اآلٌات واألحادٌث واجب
BTS-A.B—P-137 

 حل تدرٌب على االختبار 

 الخمٌس

 مناقشة كتابات الطالب  صفً
 BTS-C.B-P.164 

 مراجعة الوحدة الثامنة 

   واجب
BTS-A.B—P-138 

 حل تدرٌبات عامة على الوحدة 
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    تابع الصف والشعبة : سابع ) د (

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة والتربٌة األخالقٌة العلوم المادة

 نواتج التعلم             
 
 

 الــٌـــوم

 
 ٌستنتج قوانٌن نٌوتن للحركة-
 
 

 تعرف على الجوانِب اإلقتصادٌة لحضارِة أم الّنار.
 ٌتعرف الجوانب االجتماعٌة لمجتمع أم النار 

Project Tasks 
 
 

 االحد

 مراجعة القانون األول لنٌوتن صفً

ٌحدد الطالب على خرٌطة صماء لدولة االمارات العربٌة 
 المتحدة جزٌرة أم النار 

Guide the students to complete tasks 
of the project  

 .……………… واجب

 االثنٌن

 مراجعة القانون الثانً لنٌوتن صفً

 ..…………… واجب

 الثالثاء

 مراجعة القانون الثالث لنٌوتن صفً

 ...…………… واجب

 األربعاء

 8حل أسئلة كتاب النشاط الوحدة  صفً

 ...…………… واجب

 الخمٌس

 9حل أسئلة كتاب النشاط الوحدة  صفً

 ..…………… واجب

 



 

QM-119-F3 

kh 

 25  /3/ 2020إلــى      21  /  3/   2020لألســـبـوع مــن  : الخطة االسبوعٌة

     الصف والشعبة : سابع ) هـ (

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة  

 نواتج التعلم              
 
 

 الــٌـــوم

 ٌحفظ اآلٌات القرآنٌة المقررة  
 ٌحفظ األحادٌث النبوٌة المقررة 

  مراجعة المهارات النحوٌة
 

To read about Paralympics 
To read about sports events 

To identify different kinds of sport 
events 

 *ٌحدد مساحة األشكال المركبة .
 *مراجعة عامة على الوحدات .

Reading: On point / Prepare and read 
Pages 51-54 

Writing: Search for information to write a 
paragraph about malnutrition around the 

world  

 االحد

 مراجعة فً منصة ألف: المفعول له تسمٌع اآلٌات واألحادٌث المقررة  صفً
 BTS-C.B-P.160 

 635ٌحل تمارٌن ذاتٌة ص 

 ……………… حفظ اآلٌات واألحادٌث واجب
BTS-A.B—P-134 

 636مهارات تفكٌر علٌا ص حل 

 االثنٌن

 مراجعة فً منصة ألف: المفعول له تسمٌع اآلٌات واألحادٌث المقررة  صفً
 BTS-C.B-P.161 

 مراجعة الوحدة الخامسة 

 ……………… حفظ اآلٌات واألحادٌث واجب
BTS-A.B—P-135 

 حل تدرٌب على االختبار

 الثالثاء

 مراجعة فً منصة ألف: المفعول له  صفً
 BTS-C.B-P.162 

 مراجعة الوحدة السادسة

   واجب
BTS-A.B—P-136 

 حل تدرٌب على االختبار 

 األربعاء

 مراجعة فً منصة ألف: العدد والمعدود  صفً
 BTS-C.B-P.163 

 مراجعة الوحدة السابعة

 ………………  واجب
BTS-A.B—P-137 

 حل تدرٌب على االختبار 

 الخمٌس

 العدد والمعدودمراجعة فً منصة ألف:   صفً
 BTS-C.B-P.164 

 مراجعة الوحدة الثامنة 

 ...………………  واجب
BTS-A.B—P-138 

 حل تدرٌبات عامة على الوحدة 
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       تابع الصف والشعبة : سابع ) هـ (

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة والتربٌة األخالقٌة العلوم المادة

 نواتج التعلم              
 
 

 الــٌـــوم

 ٌستنتج قوانٌن نٌوتن للحركة-
 تعرف على الجوانِب اإلقتصادٌة لحضارِة أم الّنار.

 ٌتعرف الجوانب االجتماعٌة لمجتمع أم النار 

Project Tasks 
 
 

 االحد

 مراجعة القانون األول لنٌوتن صفً

ٌحدد الطالب على خرٌطة صماء لدولة االمارات العربٌة 
 المتحدة جزٌرة أم النار 

Guide the students to complete tasks 
of the project  

 .…………… واجب

 االثنٌن

 مراجعة القانون الثانً لنٌوتن صفً

 .…………… واجب

 الثالثاء

 مراجعة القانون الثالث لنٌوتن صفً

 ……………… واجب

 األربعاء

 8حل أسئلة كتاب النشاط الوحدة  صفً

 .……………… واجب

 الخمٌس

 9حل أسئلة كتاب النشاط الوحدة  صفً

 ..……………… واجب
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 25  /3/ 2020إلــى      21  /  3/   2020لألســـبـوع مــن  الخطة االسبوعٌة :

 

 الصف والشعبة :سابع ) و (

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة اإلسالمٌةالتربٌة  المادة  

 نواتج التعلم              

 
 

 الــٌـــوم

 ٌحفظ اآلٌات القرآنٌة المقررة  
 ٌحفظ األحادٌث النبوٌة المقررة 

 مراجعة المهارات النحوٌة 

 

To read about Paralympics 
To read about sports events 

To identify different kinds of sport 
events . ٌحدد مساحة األشكال المركبة* 

 Reading: On point / Prepare and read51-54 *مراجعة عامة على الوحدات .

Writing: Search for information to write a 
paragraph about malnutrition around the 

world  

 االحد

 مراجعة فً منصة ألف: المفعول له  صفً
 BTS-C.B-P.160 

 624ٌحل تأكد من فهمك ص 

 .………………………  واجب
BTS-A.B—P-134 

 626حل تمارٌن موجهة ص 

 االثنٌن

 مراجعة فً منصة ألف: المفعول له تسمٌع اآلٌات واألحادٌث المقررة  صفً
 BTS-C.B-P.161 

 627ٌحل تمارٌن ذاتٌة ص 

 ……………………… حفظ اآلٌات واألحادٌث واجب
BTS-A.B—P-135 

 628حل مهارات تفكٌر علٌا ص 

 الثالثاء

 مراجعة فً منصة ألف: المفعول له  صفً
 BTS-C.B-P.162 

 629ٌحل تمارٌن اضافٌة ص 

 ………………………  واجب
BTS-A.B—P-136 

 630حل تدرٌبات على االختبار ص 

 األربعاء

 العدد والمعدودمراجعة فً منصة ألف:  تسمٌع اآلٌات واألحادٌث المقررة  صفً
 BTS-C.B-P.163 

 632ٌحل تأكد من فهمك ص 

 .……………………… حفظ اآلٌات واألحادٌث واجب
BTS-A.B—P-137 

 634حل تمارٌن موجهة ص 

 الخمٌس

 مراجعة فً منصة ألف: العدد والمعدود  صفً
 BTS-C.B-P.164 

 635ٌحل تمارٌن ذاتٌة ص 

 ………………………  واجب
BTS-A.B—P-138 

 636تفكٌر علٌا ص حل مهارات 
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 تابع الصف والشعبة : سابع ) و (

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة والتربٌة األخالقٌة العلوم المادة

 نواتج التعلم             
 
 

 الــٌـــوم

 مراجعة عامة على وحدة الحٌوانات والموجات
 تعرف على الجوانِب اإلقتصادٌة لحضارِة أم الّنار.

 ٌتعرف الجوانب االجتماعٌة لمجتمع أم النار 

Project Tasks 
 
 

 االحد

 مراجعة الدرس االول ) انواع الموجات الرئٌسٌة( صفً

ٌحدد الطالب على خرٌطة صماء لدولة االمارات العربٌة 
 المتحدة جزٌرة أم النار 

Guide the students to complete tasks 
of the project  

 ...…………………………… واجب

 االثنٌن

 مراجعة الدرس الثانً ) كٌف تتفاعل الموجات مع المادة( صفً

 ..………………………………………… واجب

 الثالثاء

 صفً
مراجعة الدرس الثالث ) كٌف تحول العٌن موجات الضوء 

 الى صور (

 .……………………………… واجب

 األربعاء

 الى صوت مسموعكٌف تحول االذن الموجات الصوتٌة  صفً

 ..………………………………… واجب

 الخمٌس

 مراجعة جمٌع شعب الالفقارٌات صفً

 ...…………………………… واجب

 
 

 
 


