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 الخطة االسبوعية
 22/ 11/  2018إلــى         19/  11/  2018لألســـبـوع مــن                               ( أ )السابع :  الصف والشعبة

   

 رياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

ومـــالــي  

 التيمم والمسح على الخفين 

ً يوضح مفهومي ا  لتيمم والمسحعلى الخفين تطبيقاً صحيحا

 يقارن بين التيمم والمسح على الخفين 

 أن تكتب تقريرا بحثيا

 أن  يعرف المفعول له ويعربه إعرابا صحيحا

To read for details 

To write about the most popular 

Emirati athletes  

To talk about famous outdoor sports in 

the UAE 

 وطرح الكسور المتشابههجمع 

 جمع وطرح الكسور غير المتشابهه

 جمع األعدداد الكسرية وطرحها

 قراءة إثرائية: قراءة حرة من المكتبة

 سردي كتابة إثرائية:كتابة نص

Reading :On Point – Prepare pages  50-53 

Writing: Search for information to write 

about leisure time activities  

 البحث فى النت عن مفهوم االعداد النسبية

 عطلة المولد النبوي الشريف االحد

 

104-106 –إلى صفحة  100من صفح  صفي االثنين   Bridge to Success C.Bk - Page 67 شرح موضوع المفعول له 

  Bridge to Success W.Bk - Page 60 44حل ص  واجب

 الثالثاء

 درس جمع وطرح الكسور المتشابهه Bridge to Success C.Bk – Page 68 146ص-145طة صتنفيذ األنش  صفي

 286تمرين موجه ص 

 واجب
  9رقم  287تمارين ذاتية ص  Bridge to Success W.Bk – Page 61 147حل ص 

 االربعاء

 صفي

 يوضح أحداث غزوة األحزاب 

 يحلل نتائج األحزاب 

 يستخلص العبر من غزوة األحزاب 

116-114إلى صفحة 108من صفحة   

 كتابة تقرير بحثي

Bridge to Success C.Bk – Page 69 

Pop quiz درس جمع وطرح الكسور غير المتشابهه 

 294تمرين موجه ص 

 Bridge to Success W.Bk – Page 62 155ص– 154كتابة التقرير ص  واجب
  12رقم   295تمارين ذاتية ص

 الخميس

 درس جمع االعداد الكسرية وطرحها Bridge to Success C.Bk – Page 70 صة :صورة الجدة(االستماع )ق  صفي

 302تمرين موجه 

 Bridge to Success W.Bk – Page 63   واجب
 4:9من رقم  303تمارين ذاتية ص 
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 ( أ): السابع  الصف والشعبةابع س
 

 تصميم والتكنولوجياال التربية األخالقية الدراسات االجتماعية العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 يميز بين انواع االنحالل االشعاعي

 كيف تصبح الذرة ايون

تستنتج من منظوري الخاص الفوائد التي ساكتبها 

 من العمل التطوعي
 Summative Assessment تستكشف أهمية االسعافات األولية -

 االحد
 صفي

 عطلة المولد النبوي الشريف

في/ ابحث في الشبكة المعلوماتيه عن اسماء ال ص

بعض الجمعيات التطوعية الرسمية في دولة 

 االمارات العربية المتحدة

 83صفي/ حل االنشطة ص

 تقديم عرض عن طرق تقديم االسعافات األولية

 

البحث في شبكة المعلومات عن أهم أدوات  -

 االسعافات األولية

- S
u

m
m

a
ti

v
e
 A

s
s
e
s

s
m

e
n

t 

 واجب

 االثنين
 147االتخالل االشعاعي بيتا وجاما ص  صفي

 حل دليل النشاط على بينا وجاما واجب

 الثالثاء
 148االيونات السالبة والموجبة ص  صفي

 حل دليل النشاط على االبونات السالبة والموجبة واجب

 األربعاء
 144ص النيوترونات والنظائر  صفي

 .................................... واجب

 الخميس
 145متوسط الكتلة الذرية ص  صفي

 ............................................ واجب
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 الخطة االسبوعية
 22/ 11/  2018إلــى         19/  11/  2018لألســـبـوع مــن                        ( ) ب: السابع  الصف والشعبة

   
 

 رياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

ومـــالــي  

 التيمم والمسح على الخفين 

 ً  يوضح مفهومي التيمم والمسحعلى الخفين تطبيقاً صحيحا

 فين يقارن بين التيمم والمسح على الخ

 أن تكتب تقريرا بحثيا

 أن  يعرف المفعول له ويعربه إعرابا صحيحا

To read for details 

To write about the most popular 

Emirati athletes  

To talk about famous outdoor sports in 

the UAE 

 جمع وطرح الكسور المتشابهه

 جمع وطرح الكسور غير المتشابهه

 رية وطرحهاجمع األعدداد الكس

 قراءة إثرائية: قراءة حرة من المكتبة

 سردي كتابة إثرائية:كتابة نص

Reading :On Point – Prepare pages  50-53 

Writing: Search for information to write 

about leisure time activities  

 البحث فى النت عن مفهوم االعداد النسبية

 النبوي الشريفعطلة المولد   األحد

 

104-106 –إلى صفحة  100من صفح  صفي االثنين   Bridge to Success C.Bk - Page 67 شرح موضوع المفعول له 

  Bridge to Success W.Bk - Page 60 44حل ص  واجب

 الثالثاء

 المتشابهه درس جمع وطرح الكسور Bridge to Success C.Bk – Page 68 146ص-145تنفيذ األنشطة ص  صفي

 286تمرين موجه ص 

 واجب
  9رقم  287تمارين ذاتية ص  Bridge to Success W.Bk – Page 61 147حل ص 

 االربعاء

 صفي

 يوضح أحداث غزوة األحزاب 

 يحلل نتائج األحزاب 

116-114إلى صفحة 108من صفحة   

 كتابة تقرير بحثي

Bridge to Success C.Bk – Page 69 

Pop quiz 
 وطرح الكسور غير المتشابهه درس جمع

 294تمرين موجه ص 

 Bridge to Success W.Bk – Page 62 155ص– 154كتابة التقرير ص  واجب
  12رقم   295تمارين ذاتية ص

 الخميس

 درس جمع االعداد الكسرية وطرحها Bridge to Success C.Bk – Page 70 االستماع )قصة :صورة الجدة(  صفي

 302تمرين موجه 

 Bridge to Success W.Bk – Page 63   واجب
 4:9من رقم  303تمارين ذاتية ص 
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   ( ب) : السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 

 التصميم والتكنولوجيا التربية األخالقية الدراسات االجتماعية العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 يميز بين انواع االنحالل االشعاعي

 رة ايونكيف تصبح الذ

تستنتج من منظوري الخاص الفوائد التي ساكتبها 

 من العمل التطوعي
 Summative Assessment تستكشف أهمية االسعافات األولية -

 االحد
 صفي

 عطلة المولد النبوي الشريف

 واجب

 االثنين
 147االنحالل االشعاعي الفا ص  صفي

ال صفي/ ابحث في الشبكة المعلوماتيه عن اسماء 

الجمعيات التطوعية الرسمية في دولة بعض 

 االمارات العربية المتحدة

 83صفي/ حل االنشطة ص

 تقديم عرض عن طرق تقديم االسعافات األولية

 

البحث في شبكة المعلومات عن أهم أدوات  -

 االسعافات األولية

- Summative Assessment 

 حل دليل النشاط على اشعة الفا واجب

 الثالثاء
 147خالل االشعاعي بيتا وجاما ص االت صفي

 حل دليل النشاط على بينا وجاما واجب

 األربعاء
 148االيونات السالبة والموجبة ص  صفي

 حل دليل النشاط على االبونات السالبة والموجبة واجب

 الخميس
 144النيوترونات والنظائر ص  صفي

 .................................... واجب
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 الخطة االسبوعية
 22/ 11/  2018إلــى            19/  11/  2018لألســـبـوع مــن                               ( ) ج: السابع  الصف والشعبة

   

 رياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

ومـــالــي  

 ين التيمم والمسح على الخف

 ً  يوضح مفهومي التيمم والمسحعلى الخفين تطبيقاً صحيحا

 يقارن بين التيمم والمسح على الخفين 

 أن تكتب تقريرا بحثيا

 أن  يعرف المفعول له ويعربه إعرابا صحيحا

To read for details 

To write about the most popular 

Emirati athletes  

To talk about famous outdoor sports in 

the UAE 

يجد الطالب المرابحة 

 البسيطة

يكتب الطالب األعداد العشرية 

 والكسور

يقارن الطالب بين األعداد 

 النسبية

 قراءة إثرائية: قراءة حرة من المكتبة

 سردي كتابة إثرائية:كتابة نص

Reading :On Point – Prepare pages  50-53 

Writing: Search for information to write 

about leisure time activities  

 البحث فى النت عن مفهوم االعداد النسبية

 عطلة المولد النبوي الشريف  االحد

 

104-106 –إلى صفحة  100من صفح  صفي االثنين  المرابحة البسيطة Bridge to Success C.Bk - Page 67 شرح موضوع المفعول له 

 171ص Bridge to Success W.Bk - Page 60 44حل ص  واجب

 الثالثاء

 كتابة األعداد العشرية والكسور  Bridge to Success C.Bk – Page 68 146ص-145تنفيذ األنشطة ص  صفي

 واجب
  267تمارين ذاتية ص  Bridge to Success W.Bk – Page 61 147حل ص 

 االربعاء

 صفي

 يوضح أحداث غزوة األحزاب 

ب يحلل نتائج األحزا  

116-114إلى صفحة 108من صفحة   

 كتابة تقرير بحثي

Bridge to Success C.Bk – Page 69 

Pop quiz المقارنة بين األعداد النسبية 

 Bridge to Success W.Bk – Page 62 155ص– 154كتابة التقرير ص  واجب
  275تمارين ذاتية ص

 الخميس

 Bridge to Success C.Bk – Page 70 االستماع )قصة :صورة الجدة(  صفي
 تابع المقارنة بين األعداد النسبية

 Bridge to Success W.Bk – Page 63   واجب
 مهارات التفكير العليا
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 ( ج ): السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 

 التصميم والتكنولوجيا التربية األخالقية الدراسات االجتماعية العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 يميز بين انواع االنحالل االشعاعي

 كيف تصبح الذرة ايون

تستنتج من منظوري الخاص الفوائد التي ساكتبها 

 من العمل التطوعي
 Summative Assessment تستكشف أهمية االسعافات األولية -

 االحد
 صفي

 عطلة المولد النبوي الشريف

 واجب

 االثنين
 147االنحالل االشعاعي الفا ص  صفي

صفي/ ابحث في الشبكة المعلوماتيه عن اسماء ال 

بعض الجمعيات التطوعية الرسمية في دولة 

 االمارات العربية المتحدة

 83صفي/ حل االنشطة ص

 تقديم عرض عن طرق تقديم االسعافات األولية

 

البحث في شبكة المعلومات عن أهم أدوات  -

 االسعافات األولية

- Summative Assessment 

 يل النشاط على اشعة الفاحل دل واجب

 الثالثاء
 147االتخالل االشعاعي بيتا وجاما ص  صفي

 حل دليل النشاط على بينا وجاما واجب

 األربعاء
 148االيونات السالبة والموجبة ص  صفي

 حل دليل النشاط على االبونات السالبة والموجبة واجب

 الخميس
 144ص النيوترونات والنظائر  صفي

 .................................... واجب
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 الخطة االسبوعية
 22/ 11/  2018إلــى         19/  11/  2018لألســـبـوع مــن                               ( ) د: السابع  الصف والشعبة

 

 رياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

التعلم نواتج  
 
 

ومـــالــي  

 التيمم والمسح على الخفين 

 ً  يوضح مفهومي التيمم والمسحعلى الخفين تطبيقاً صحيحا

 يقارن بين التيمم والمسح على الخفين 

 أن تكتب تقريرا بحثيا

 أن  يعرف المفعول له ويعربه إعرابا صحيحا

To read for details 

To write about the most popular 

Emirati athletes  

To talk about famous outdoor sports in 

the UAE 

يجد الطالب المرابحة 

 البسيطة

يكتب الطالب األعداد العشرية 

 والكسور

يقارن الطالب بين األعداد 

 النسبية

 قراءة إثرائية: قراءة حرة من المكتبة

 سردي كتابة إثرائية:كتابة نص

Reading :On Point – Prepare pages  50-53 

Writing: Search for information to write 

about leisure time activities  

 البحث فى النت عن مفهوم االعداد النسبية

 عطلة المولد النبوي الشريف  االحد

 

104-106 –إلى صفحة  100من صفح  صفي االثنين  المرابحة البسيطة Bridge to Success C.Bk - Page 67 شرح موضوع المفعول له 

 171ص Bridge to Success W.Bk - Page 60 44حل ص  واجب

 الثالثاء

 كتابة األعداد العشرية والكسور  Bridge to Success C.Bk – Page 68 146ص-145تنفيذ األنشطة ص  صفي

 واجب
  267تمارين ذاتية ص  Bridge to Success W.Bk – Page 61 147حل ص 

 االربعاء

 صفي

 يوضح أحداث غزوة األحزاب 

 يحلل نتائج األحزاب 

116-114إلى صفحة 108من صفحة   

 كتابة تقرير بحثي

Bridge to Success C.Bk – Page 69 

Pop quiz المقارنة بين األعداد النسبية 

 Bridge to Success W.Bk – Page 62 155ص– 154كتابة التقرير ص  واجب
  275تمارين ذاتية ص

 الخميس

فيص  Bridge to Success C.Bk – Page 70 االستماع )قصة :صورة الجدة(  
 تابع المقارنة بين األعداد النسبية

 Bridge to Success W.Bk – Page 63   واجب
 مهارات التفكير العليا
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 د ( ): السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 م والتكنولوجياالتصمي التربية األخالقية الدراسات االجتماعية العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 يميز بين انواع االنحالل االشعاعي

 كيف تصبح الذرة ايون

تستنتج من منظوري الخاص الفوائد التي ساكتبها 

 من العمل التطوعي
 Summative Assessment تستكشف أهمية االسعافات األولية -

 االحد
 صفي

 عطلة المولد النبوي الشريف

 واجب

 ثنيناال
 147االنحالل االشعاعي الفا ص  صفي

ال صفي/ ابحث في الشبكة المعلوماتيه عن اسماء 

بعض الجمعيات التطوعية الرسمية في دولة 

 االمارات العربية المتحدة

 83صفي/ حل االنشطة ص

 تقديم عرض عن طرق تقديم االسعافات األولية

 

البحث في شبكة المعلومات عن أهم أدوات  -

 األولية االسعافات

- Summative Assessment 

 حل دليل النشاط على اشعة الفا واجب

 الثالثاء
 147االتخالل االشعاعي بيتا وجاما ص  صفي

 حل دليل النشاط على بينا وجاما واجب

 األربعاء
 148االيونات السالبة والموجبة ص  صفي

 موجبةحل دليل النشاط على االبونات السالبة وال واجب

 الخميس
 144النيوترونات والنظائر ص  صفي

 .................................... واجب
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 الخطة االسبوعية
  22 / 11/  2018إلــى         91/  11/  2018لألســـبـوع مــن  

 ( ز )السابع :  الصف والشعبة
   

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 استكمال درس التوبة فرصة العمر 

 

 86درس المغيث الحليم ص

 ر الحلم االلهي يعدد مظاه

 

  بعضهما مع رئيستين فكرتين ارتباط على يستدل -

 نظره وجهة عرض في المؤلف أسلوب يحلل -

 وأضدادها بمرادفاتها وأفعاال أسماء المتعلم يفسر -

To talk about transport systems 
around the world  ان يجمع االعداد الكسرية 

 ان يطرح االعداد الكسرية

 Reading : to prepare, Friends and كسوران يضرب ال
Enemies (On Point ) p.66 

الكتابة  ( : التدريب  -)القراءة: الحصة اإلثرائية

 IBTعلى اختبارات 
Writing : To search and write 
about Transport in the U.A.E 

 االحتماالت : الحصة اإلثرائية

 االحد
 صفي

 اجازة المولد النبوي

 واجب

 االثنين
  124قراءة معلوماتية ) العطف على األبناء ( ص  88حل نشاط من صور إغاثة هللا للناس ص صفي

Bridge to Success 
Course book p.76-77 

 302يحل التمارين الموجهة ص

 129ص  3حل النشاط  90حل نشاط اقرأ واستنتج ص واجب
Bridge to Success 

Work book p.66 
 303ين ذاتية صحل تمار

 الثالثاء
 124صاستكمال درس العطف على األبناء  90حل نشاط اقترح ص صفي

Bridge to Success 
Course book p.78-79 

 304يحل تمارين مهارات تفكير عليا ص

 129ص  حول قارئ النصحل النشاط  91قراءة اتأمل واربط ص واجب
Bridge to Success 

Work book p.67 
 305ضافية صحل تملرين ا

 األربعاء
  130استماع ) صورة الجدة ( ص  حل انظم مفاهيمي صفي

Bridge to Success 
Course book p.80 

 314يحل تمارين موجهة ص

  92حل أنشطة الدرس ص واجب
Bridge to Success 

Work book p.68 
 315حل تمارين ذاتية ص

 الخميس
 ية ( النص الثاني لالستماع ) الليرة الذهب  صفي

Bridge to Success 
Course book p.81-82 

 316يحل تمارين مهارات تفكير عليا ص

   واجب
Bridge to Success 

Work book p.69 
 317حل تمارين اضافية ص
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 ( ز ): السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 التصميم والتكنولوجيا التربية األخالقية الدراسات االجتماعية العلوم المادة

 تج التعلمنوا
 
 

 ومـــالــي

 Python language يستنتج اهمية احترام الذات يفسر اهمية المحافظة على الهوية الوطنية يصف كيف تغير النموذج الذري مع مرور الزمن

 االحد
 صفي

 اجازة المولد النبوي

 واجب

 االثنين
 135توضيح النموذج الذري لرذرفورد ص  صفي

 وطناذكر اشكال االرتباط  بال
عمل تقرير عن تحمل المسؤولية مع مراعاة كتابة 

 المقدمة والموضوع والخاتمة                  
loops 

 31حل كتاب األنشط ص  واجب

 الثالثاء
 136النموذج الذري لبور ص  صفي

 32حل كتاب األنشطة ص  واجب

 األربعاء
 137النموذج الذري الحديث ص  صفي

 33تاب األنشطة ص حل ك واجب

 الخميس
 139 – 138حل اسئلة الوحدة ص  صفي

 37 - 36حل كتاب األنشطة ص  واجب

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  22 / 11/  2018إلــى         19/  11/  2018لألســـبـوع مــن  

 ( هـ ): السابع  الصف والشعبة
   

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 يعدد بعض مظاهرالحلم اإللهى فى الحياة

 يستنتج صفة الغسل وآدابه

 يستنبط أنواع الغسل

 أن يحلل المتعلم النص القرائي 

 أن بحدد المتعلم الفكر الرئيسة والفرعية 

 أن يقدم عرضا تقديميا منطقيا 

To talk about transport systems 
around the world  ان يجمع االعداد الكسرية 

 ان يطرح االعداد الكسرية

 Reading : to prepare, Friends and ان يضرب الكسور
Enemies (On Point ) p.66 

القراءة : قراءة قصة من كتاب : الحصة اإلثرائية

 كليلة ودمنة 

 الكتابة : كتابة قصة قصيرة من وحي خيال الطالب 

Writing : To search and write 
about Transport in the U.A.E 

 االحتماالت : الحصة اإلثرائية

 االحد
 صفي

 اجازة المولد النبوي

 واجب

 االثنين
  126قراءة معلوماتية ص  –العطف على األبناء  90الحليم جّل جالله ص صفي

Bridge to Success 
Course book p.76-77 

 302يحل التمارين الموجهة ص

  2حل النشاط رقم  ) الدفتر ( 93أثرى خبراتى ص واجب
Bridge to Success 

Work book p.66 
 303حل تمارين ذاتية ص

 الثالثاء
 استكمال درس العطف على األبناء   صفي

Bridge to Success 
Course book p.78-79 

 304يحل تمارين مهارات تفكير عليا ص

  واجب
عاطفة األمومة لدى يعد المتعلم بحثا حول  

 الحيوانات 

Bridge to Success 
Work book p.67 

 305حل تملرين اضافية ص

 األربعاء
  136الليرة الذهبية ص  –استماع  94الغسل ص صفي

Bridge to Success 
Course book p.80 

 314يحل تمارين موجهة ص

 لقصة بأسلوب المتعلم كتابيا سرد ا ) الدفتر (98أثرى خبراتى ص واجب
Bridge to Success 

Work book p.68 
 315حل تمارين ذاتية ص

 الخميس
  138األسرة والمجتمع ص  –محادثة  96أنواع الغسل ص صفي

Bridge to Success 
Course book p.81-82 

 316يحل تمارين مهارات تفكير عليا ص

  98أنشطة الطالب كلها ص واجب
Bridge to Success 

Work book p.69 
 317حل تمارين اضافية ص

 



 

QM-119-F3 

kh 

   ( ) هـ: السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 التصميم والتكنولوجيا التربية األخالقية الدراسات االجتماعية العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 Python language يستنتج اهمية احترام الذات لوطنيةيفسر اهمية المحافظة على الهوية ا يصف كيف تغير النموذج الذري مع مرور الزمن

 االحد
 صفي

 اجازة المولد النبوي

 واجب

 االثنين
 135توضيح النموذج الذري لرذرفورد ص  صفي

 اذكر اشكال االرتباط  بالوطن
عمل تقرير عن تحمل المسؤولية مع مراعاة كتابة 

 المقدمة والموضوع والخاتمة                  
loops 

 31حل كتاب األنشط ص  واجب

 الثالثاء
 136النموذج الذري لبور ص  صفي

 32حل كتاب األنشطة ص  واجب

 األربعاء
 137النموذج الذري الحديث ص  صفي

 33حل كتاب األنشطة ص  واجب

 الخميس
 139 – 138حل اسئلة الوحدة ص  صفي

 37 - 36حل كتاب األنشطة ص  واجب

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  22 / 11/  2018إلــى         19/  11/  2018لألســـبـوع مــن  

 و ( ): السابع  الصف والشعبة
   

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 يعّدد بعض مظاهرالحلم اإللهى فى الحياة

 آدابهيستنتج صفة الغسل و

 يستنبط أنواع الغسل

  القرائي النص المتعلم يحلل أن
  والفرعية الرئيسة الفكر المتعلم بحدد أن
  منطقيا تقديميا عرضا يقدم أن
 
 

To talk about transport systems 
around the world  ان يجمع االعداد الكسرية 

 ان يطرح االعداد الكسرية

 Reading : to prepare, Friends and ان يضرب الكسور
Enemies (On Point ) p.66 

 كتاب من قصة قراءة:  القراءة: الحصة اإلثرائية

  ودمنة كليلة

 الطالب خيال وحي من قصيرة قصة كتابة:  الكتابة

Writing : To search and write 
about Transport in the U.A.E 

 االحتماالت : الحصة اإلثرائية

 االحد
 صفي

 ة المولد النبوياجاز

 واجب

 االثنين
 90الحليم جّل جالله ص صفي

معلوماتية قراءة – األبناء على العطف  
126 ص   

Bridge to Success 
Course book p.76-77 

 302يحل التمارين الموجهة ص

 ) الدفتر ( 93أثرى خبراتى ص واجب
2 رقم النشاط حل  Bridge to Success 

Work book p.66 
 303ن ذاتية صحل تماري

 الثالثاء
  صفي

األبناء على العطف درس استكمال  Bridge to Success 
Course book p.78-79 

 304يحل تمارين مهارات تفكير عليا ص

  واجب
 لدى األمومة "عاطفة حول  بحثا المتعلم يعد

 الحيوانات"
Bridge to Success 

Work book p.67 
 305حل تملرين اضافية ص

 األربعاء
 94الغسل ص فيص

136 ص الذهبية الليرة – استماع  Bridge to Success 
Course book p.80 

 314يحل تمارين موجهة ص

 ) الدفتر (98أثرى خبراتى ص واجب
كتابيا المتعلم بأسلوب القصة سرد  Bridge to Success 

Work book p.68 
 315حل تمارين ذاتية ص

 الخميس
 96أنواع الغسل ص صفي

138 ص والمجتمع األسرة – محادثة  Bridge to Success 
Course book p.81-82 

 316يحل تمارين مهارات تفكير عليا ص

  98أنشطة الطالب كلها ص واجب
Bridge to Success 

Work book p.69 
 317حل تمارين اضافية ص

 



 

QM-119-F3 

kh 

 و ( ): السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 التصميم والتكنولوجيا ة األخالقيةالتربي الدراسات االجتماعية العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 Python language يستنتج اهمية احترام الذات يفسر اهمية المحافظة على الهوية الوطنية يصف كيف تغير النموذج الذري مع مرور الزمن

 االحد
 صفي

 اجازة المولد النبوي

 واجب

 االثنين
 135ذرفورد ص توضيح النموذج الذري لر صفي

 اذكر اشكال االرتباط  بالوطن
عمل تقرير عن تحمل المسؤولية مع مراعاة كتابة 

 المقدمة والموضوع والخاتمة                  
loops 

 31حل كتاب األنشط ص  واجب

 الثالثاء
 136النموذج الذري لبور ص  صفي

 32حل كتاب األنشطة ص  واجب

 األربعاء
 137وذج الذري الحديث ص النم صفي

 33حل كتاب األنشطة ص  واجب

 الخميس
 139 – 138حل اسئلة الوحدة ص  صفي

 37 - 36حل كتاب األنشطة ص  واجب

 
 
 
 


