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    3/  6 /   2021إ لــى        30/  5/  2021لألســـبـوع مــن : الخطة االسبوعية

 )ا(سابعالوالشعبة :الصف 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

عنوان الدرس : المجالس وآدابها  

_حديث شريف _/ نواتج التعلم : أن 

توضح معني الحديث الشريف   

ومفرداته / أن تميز بين الصاحب  

 الصالح والصاحب السيئ    

 يحلل النصوص المعلوماتية إلى عناصرها 

 يحدد األفكار الرئيسة للنصوص 
 يتذكر أحداث فصول الرواية  

ferences To talk about holiday pre

using verb +ing form. 

To write full sentences using verb +  

ing form.- 

_ To read descriptions of airport 

procedures. 

 يجد المتوسط والوسيط والمنوال  -

  يوضح التمثل البياني المضلل -

  يقارن المجموعات االحصائية -

حل نشاط أبادر ألتعلم وتهيئة الدرس من  صفي االحد

  خالل منصة أ 

 التمثيالت البيانية واالحصاءات  المضللة  Bridge To Success C.BK Page :183 مناقشة وتحليل نص ماذا تعرف عن الصحراء
 تمرين موجه 

 Bridge To Success A.BK Page :156 اكتب معلومات عن الصحراء 125حل نشاط أعدد صفحة رقم  واجب

 
 2و 1تمرين ذاتي   

حل أنشطة منصة أ وشرح آداب الجلوس  صفي االثنين

  في المجلس و كيفية اختيار الصديق

 Bridge To Success C.BK Page :184 مناقشة وتحليل نص تعرف عن النعام

 
 تابع التمثيالت البيانية واالحصاءات المضللة

 Bridge To Success A.BK Page :157 كتابة معلومات عن النعام 131أنشطة الطالب صفحة رقم حل  واجب

 
 تمارين اضافية

مراجعة فصول رواية الولد الذي عاش مع   صفي الثالثاء

 (النعام من الفصل ) األول إلى الرابع العشر

Bridge To Success C.BK Page :185  تمرين موجه /االحصائيةمقارنة المجموعات 

  تمارين ذاتية Bridge To Success A.BK Page :158   واجب

مراجعة  الفصول من الخامس عشر إلى   صفي األربعاء

 الخامس والعشرون

Bridge To Success C.BK Page :186 
 

  تمارين ذاتية /تابع مقارنة المجموعات االحصائية

 Bridge To Success A.BK Page :159   واجب

 
  تمارين اضافية

مراجعة الفصول من السادس والعشرون إلى   صفي الخميس

 الثامن والثالثون

Bridge To Success C.BK Page :187 

 

حل مهارات تفكير عليا علي درس مقارنة المجموعات 

  االحصائية ومراجعة

 واجب
 

 Bridge To Success A.BK Page :160 

 
  تمرين علي االختبار
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 )ا( سابع ال :   الصف والشعبةتابع 

 Design and technology الدراسات االجتماعية  علوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 كيفية تكون االعاصير البحرية 

 تأثيرات األعاصير البحرية 

 االحداث االخرى القاسية

 .العالقة بين االبتكار وريادة األعماليوضح  -

يحدد مظاهر اهتمام دولة اإلمارات باالبتكار  -

   .وريادة األعمال

Iteration in Python 

unit(4) 

 

 

 كيف تتكون االعاصير البحرية صفي االحد

في الكتاب المدرسي 110الواجب : حل صفحة    

  متابعة حل واجبات منصة الف التعليمية

4.1 Define repetition and use 

repetition in 

programs. 

4.2 Practice loops by writing 

short programs 

 

 

 .......................… واجب

 تأثيرات األعاصير البحرية صفي االثنين

 .................................… واجب

 االخرى القاسيةاالحداث الطبيعية  صفي الثالثاء

 ............................… واجب

 حل اسئلة الدرس صفي األربعاء

 .......................… واجب

  حل اسئلة الوحدة صفي الخميس

 واجب
…......................... 
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    3/  6 /   2021إ لــى        30/  5/  2021لألســـبـوع مــن  :الخطة االسبوعية
 (ب)السابعوالشعبة :الصف 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

عنوان الدرس : المجالس وآدابها  

_حديث شريف _/ نواتج التعلم : أن 

توضح معني الحديث الشريف   

ومفرداته / أن تميز بين الصاحب  

 الصالح والصاحب السيئ    

 يحلل النصوص المعلوماتية إلى عناصرها 

 يحدد األفكار الرئيسة للنصوص 
 يتذكر أحداث فصول الرواية  

ferences To talk about holiday pre

ing form.-using verb + 

To write full sentences using verb +  

ing form.- 

_ To read descriptions of airport 

procedures. 

 يجد المتوسط والوسيط والمنوال  -

  يوضح التمثل البياني المضلل -

  يقارن المجموعات االحصائية -

حل نشاط أبادر ألتعلم وتهيئة الدرس من  صفي االحد

  خالل منصة أ 

 التمثيالت البيانية واالحصاءات  المضللة  Bridge To Success C.BK Page :183 مناقشة وتحليل نص ماذا تعرف عن الصحراء
 تمرين موجه 

 Bridge To Success A.BK Page :156 اكتب معلومات عن الصحراء 125حل نشاط أعدد صفحة رقم  واجب

 
 2و 1تمرين ذاتي   

حل أنشطة منصة أ وشرح آداب الجلوس  صفي االثنين

  في المجلس و كيفية اختيار الصديق

 Bridge To Success C.BK Page :184 مناقشة وتحليل نص تعرف عن النعام

 
 تابع التمثيالت البيانية واالحصاءات المضللة

 Bridge To Success A.BK Page :157 كتابة معلومات عن النعام 131أنشطة الطالب صفحة رقم حل  واجب

 
 تمارين اضافية

مراجعة فصول رواية الولد الذي عاش مع   صفي الثالثاء

 (النعام من الفصل ) األول إلى الرابع العشر

Bridge To Success C.BK Page :185  تمرين موجه /االحصائيةمقارنة المجموعات 

  تمارين ذاتية Bridge To Success A.BK Page :158   واجب

مراجعة  الفصول من الخامس عشر إلى   صفي األربعاء

 الخامس والعشرون

Bridge To Success C.BK Page :186 
 

  تمارين ذاتية /تابع مقارنة المجموعات االحصائية

 Bridge To Success A.BK Page :159   واجب

 
  تمارين اضافية

مراجعة الفصول من السادس والعشرون إلى   صفي الخميس

 الثامن والثالثون

Bridge To Success C.BK Page :187 

 

حل مهارات تفكير عليا علي درس مقارنة المجموعات 

  االحصائية ومراجعة

 واجب
 

 Bridge To Success A.BK Page :160 

 
  تمرين علي االختبار
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 ( ب )السابع  :   الصف والشعبةتابع 

 Design and technology الدراسات االجتماعية  علوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 كيفية تكون االعاصير البحرية

 تأثيرات األعاصير البحرية

 االحداث االخرى القاسية

 .العالقة بين االبتكار وريادة األعماليوضح  -

يحدد مظاهر اهتمام دولة اإلمارات باالبتكار  -

   .وريادة األعمال

Iteration in Python 

unit(4) 

 

 

 كيف تتكون االعاصير البحرية  صفي االحد

في الكتاب المدرسي 110الواجب : حل صفحة    

  متابعة حل واجبات منصة الف التعليمية

4.1 Define repetition and use 

repetition in 

programs. 

4.2 Practice loops by writing 

short programs 

 

 

 .......................… واجب

 تأثيرات األعاصير البحرية  صفي االثنين

 .................................… واجب

 االخرى القاسية االحداث الطبيعية  صفي الثالثاء

 ............................… واجب

 حل اسئلة الدرس  صفي األربعاء

 .......................… واجب

  حل اسئلة الوحدة  صفي الخميس

 واجب
…......................... 
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    3/  6 /   2021إ لــى        30/  5/  2021لألســـبـوع مــن  :الخطة االسبوعية
 (ج)السابعوالشعبة :الصف 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

عنوان الدرس : المجالس وآدابها  

_حديث شريف _/ نواتج التعلم : أن 

توضح معني الحديث الشريف   

ومفرداته / أن تميز بين الصاحب  

 الصالح والصاحب السيئ    

 يحلل النصوص المعلوماتية إلى عناصرها 

 يحدد األفكار الرئيسة للنصوص 
 يتذكر أحداث فصول الرواية  

holiday preferences To talk about 

ing form.-using verb + 

To write full sentences using verb +  

ing form.- 

_ To read descriptions of airport 

procedures. 

 يجد المتوسط والوسيط والمنوال  -

  يوضح التمثل البياني المضلل -

  يقارن المجموعات االحصائية -

حل نشاط أبادر ألتعلم وتهيئة الدرس من  صفي االحد

  خالل منصة أ 

 التمثيالت البيانية واالحصاءات  المضللة  Bridge To Success C.BK Page :183 مناقشة وتحليل نص ماذا تعرف عن الصحراء
 تمرين موجه 

 Bridge To Success A.BK Page :156 اكتب معلومات عن الصحراء 125حل نشاط أعدد صفحة رقم  واجب

 
 2و 1تمرين ذاتي   

حل أنشطة منصة أ وشرح آداب الجلوس  صفي االثنين

  في المجلس و كيفية اختيار الصديق

 Bridge To Success C.BK Page :184 مناقشة وتحليل نص تعرف عن النعام

 
 تابع التمثيالت البيانية واالحصاءات المضللة

 Bridge To Success A.BK Page :157 كتابة معلومات عن النعام 131أنشطة الطالب صفحة رقم حل  واجب

 
 تمارين اضافية

مراجعة فصول رواية الولد الذي عاش مع   صفي الثالثاء

 (النعام من الفصل ) األول إلى الرابع العشر

Bridge To Success C.BK Page :185  تمرين موجه /االحصائيةمقارنة المجموعات 

  تمارين ذاتية Bridge To Success A.BK Page :158   واجب

مراجعة  الفصول من الخامس عشر إلى   صفي األربعاء

 الخامس والعشرون

Bridge To Success C.BK Page :186 
 

  تمارين ذاتية /تابع مقارنة المجموعات االحصائية

 Bridge To Success A.BK Page :159   واجب

 
  تمارين اضافية

مراجعة الفصول من السادس والعشرون إلى   صفي الخميس

 الثامن والثالثون

Bridge To Success C.BK Page :187 

 

حل مهارات تفكير عليا علي درس مقارنة المجموعات 

  االحصائية ومراجعة

 واجب
 

 Bridge To Success A.BK Page :160 

 
  تمرين علي االختبار
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 ( ج)السابع  :   الصف والشعبةتابع 

 Design and technology الدراسات االجتماعية  علوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 كيفية تكون االعاصير البحرية 

 تأثيرات األعاصير البحرية

 االحداث االخرى القاسية

 .العالقة بين االبتكار وريادة األعماليوضح  -

يحدد مظاهر اهتمام دولة اإلمارات باالبتكار  -

   .وريادة األعمال

Iteration in Python 

unit(4) 

 

 

 كيف تتكون االعاصير البحرية  صفي االحد

في الكتاب المدرسي 110الواجب : حل صفحة    

  متابعة حل واجبات منصة الف التعليمية

4.1 Define repetition and use 

repetition in 

programs. 

4.2 Practice loops by writing 

short programs 

 

 

 .......................… واجب

 تأثيرات األعاصير البحرية  صفي االثنين

 .................................… واجب

 االخرى القاسية االحداث الطبيعية  صفي الثالثاء

 ............................… واجب

 حل اسئلة الدرس  صفي األربعاء

 .......................… واجب

  حل اسئلة الوحدة  صفي الخميس

 واجب
…......................... 
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 6/  3/  2021إلــى       30/    5/   2021لألســـبـوع مــن   الخطة االسبوعية : 

     الصف والشعبة :سابع ) د (

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة  

 نواتج التعلم                
 الــيـــوم 

 يوضح مفهوم اإلحسان 
 يحدد أسباب الفوز بالجنة 

مراعياً قواعد القراءة  يقرأ الحديث الشريف 
 الصحيحة  .

 يكتشف حدود حريته في المجتمع .
 يحدد أسس التعايش بين الناس. 

 يحلل النصوص المعلوماتية إلى عناصرها
 يحدد الفكر الرئيسة والفرعية للنصوص

 يتذكر أحداث رواية الولد الذي عاش مع النعام

To read for details  
To talk about recycling 

To write a paragraph about the  best 
sustainable energy around the world  

To listen for details  يحدد التمثيالت البيانية واإلحصاءات المضللة* 
 *يقارن بين المجموعات االحصائية 

 
Reading: On point - Prepare and 

read pages 62- 63 

 Writing: Search for information to 
write about the environmentally 

friendly houses  

 االحد

 مناقشة وتحليل نص ماذا تعرف عن الصحراء  صفي
BTS-C.B- Page 196 

 836يحل تأكد من فهمك ص 

 كتابة معلومات عن الصحراء وأنواعها   واجب
BTS-W.B- Page  165 

 838موجهة ص حل تمارين 

 االثنين

 صفي
تسميع اآليات + مفهوم اإلحسان + أسباب الفوز بالجنة 

 ) من خالل منصة ألف ( 
 مناقشة وتحليل نص ماذا تعرف عن النعام 

BTS-C.B- Page 197 
 839يحل تمارين ذاتية ص 

 كتابة معلومات مختلفة عن النعام  تأشيرة الخروج بمنصة ألف واجب
BTS-W.B- Page  166 

 840حل مهارات تفكير عليا ص 

 الثالثاء

  صفي
مراجعة فصول رواية الولد الذي عاش مع النعام من  

 الفصل ) األول إلى الفصل الثاني عشر(

BTS-C.B- Page 198 
 851يحل تأكد من فهمك ص 

   واجب
BTS-W.B- Page  167 

 854حل تمارين موجهة ص 

 األربعاء

 صفي
قراءة الحديث والمفردات +حدود الحرية في المجتمع 

 +أسس التعايش بين الناس 
مراجعة فصول الرواية من ) الثالث عشر إلى الرابع 

 والعشرون( 

BTS-C.B- Page 199 
 855يحل تمارين ذاتية ص 

  حفظ الحديث + تأشيرة الخروج بمنصة ألف واجب
BTS-W.B- Page  168 

 856عليا ص حل مهارات تفكير 

 الخميس

  صفي
مراجعة فصول الرواية من ) الخامس والعشرون إلى  

 الثامن والثالثون 

BTS-C.B- Page 200 
 857يحل تمارين اضافية  ص 

   واجب
BTS-W.B- Page  169 

 858حل تدريبات على االختبار ص 
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    تابع الصف والشعبة : سابع ) د (

 Design and Technology االجتماعية والتربية االخالقيةالدراسات  العلوم المادة

 نواتج التعلم                 
 
 

 الــيـــوم 

 يشرح كيفية تكون االعاصير البحرية ●

 يصف بعض تأثيرات الطقس القاسي ●

 يتعرُف المفاهيم الواردة في الدرس.
 يستكشُف طبيعـَة اإلمبراطوريَّات  

 المقدونييصف انتصارات اسكندر 
 

Iteration in Python 
unit(4) 

 االحد

 االعاصير البحرية وكيفية تكونها  صفي

يجمع الطلب بعض الصور للحضارة اآلشورية 
والفارسية واليونانية ويعرضها على منصة 

LMS 

4.1 Define repetition and use 
repetition in 

Programs. 
 

4.2 Practice loops by writing 
short programs 

 

 ...…………… واجب

 االثنين

 صفي

 تأثيرات االعصار البحري  
 
 

 ..……………… واجب

 الثالثاء

 االحداث الطبيعية االخرى  صفي

 .……………… واجب

 األربعاء

 حل اسئلة درس الطقس القاسي  صفي

 ..…………… واجب

 الخميس

 12حل اسئلة الوحدة  صفي

 .………………… واجب
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 6/  3/  2021إلــى       30/    5/   2021لألســـبـوع مــن   الخطة االسبوعية : 

     )هـ(سابع  والشعبة:الصف \

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة  

 نواتج التعلم
 
 

 الــيـــوم 

 يتلواآليات الكريمة مراعياً أحكام التالوة .
 يفسر معاني المفردات القرآنية. 

 يستنتج المعنى االجمالي لآليات الكريمة. 
 يوضح مفهوم اإلحسان. 

 يحدد أسباب الفوز بالجنة. 
 

  
أن يحدد المعنى اإلجمالي للنص األدبي موضًحا -

 الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية 
أن يحلل المادة المسموعة كالمقال التربوي، أو -

 ويحدد العالقات بين أجزاء النص.المقال االجتماعي  
 

To read for details  
To talk about recycling 

To write a paragraph about the  best 
sustainable energy around the world  

To listen for details  يحدد التمثيالت البيانية واإلحصاءات المضللة* 
 *يقارن بين المجموعات االحصائية 

 
Reading: On point - Prepare and read 

pages 62- 63 

 Writing: Search for information to 
write about the environmentally 

friendly houses  

 االحد

 ماذا تعرف عن الصحراء تالوة اآليات + المفردات +المعنى اإلجمالي لآليات   صفي
BTS-C.B- Page 196 

 836يحل تأكد من فهمك ص 

 .……………………… حفظ اآليات  واجب
BTS-W.B- Page  165 

 838حل تمارين موجهة ص 

 االثنين

 صفي
تسميع اآليات + مفهوم اإلحسان + تحديد أسباب دخول  

 الجنة ) من خالل منصة ألف ( 
 ماذا تعرف عن الصحراء

BTS-C.B- Page 197 
 839يحل تمارين ذاتية ص 

 حل الدرس في منصة ألف تأشيرة الخروج بمنصة ألف + حفظ اآليات  واجب
BTS-W.B- Page  166 

 840حل مهارات تفكير عليا ص 

 الثالثاء

 ماذا تعرف عن النعام  صفي
BTS-C.B- Page 198 

 851يحل تأكد من فهمك ص 

 .………………………  واجب
BTS-W.B- Page  167 

 854حل تمارين موجهة ص 

 األربعاء

 ماذا تعرف عن النعام  صفي
BTS-C.B- Page 199 

 855يحل تمارين ذاتية ص 

 حل الدرس في منصة ألف  واجب
BTS-W.B- Page  168 

 856حل مهارات تفكير عليا ص 

 الخميس

 استماع: السراب  صفي
BTS-C.B- Page 200 

 857يحل تمارين اضافية  ص 

 االستماع للنص مرة أخرى والتأكد من اإلجابات   واجب
BTS-W.B- Page  169 

 858حل تدريبات على االختبار ص 
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       تابع الصف والشعبة : سابع ) هـ (

 Design and Technology الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية العلوم المادة

نواتج                  
 التعلم

 
 

 الــيـــوم

 يشرح كيفية تكون االعاصير البحرية ●

 يصف بعض تأثيرات الطقس القاسي ●
 

 يتعرُف المفاهيم الواردة في الدرس.
 يستكشُف طبيعـَة اإلمبراطوريَّات  

 يصف انتصارات اسكندر المقدوني

Iteration in Python 
unit(4) 

 االحد
 االعاصير البحرية وكيفية تكونها صفي

يجمع الطلب بعض الصور للحضارة اآلشورية 
والفارسية واليونانية ويعرضها على منصة 

LMS 

4.1 Define repetition and use 
repetition in 

Programs. 
 

4.2 Practice loops by writing 
short programs 

 .………………… واجب

 االثنين
 تأثيرات االعصار البحري  صفي

 ...…………… واجب

 الثالثاء
 االحداث الطبيعية االخرى صفي

 .……………… واجب

 األربعاء
 حل اسئلة درس الطقس القاسي صفي

 ..…………… واجب

 الخميس
 12حل اسئلة الوحدة  صفي

 .…………… واجب
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 6/  3/  2021إلــى       30/    5/   2021مــن   لألســـبـوع   الخطة االسبوعية :
 الصف والشعبة :سابع ) و (

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة  

 نواتج التعلم           
 
 

 الــيـــوم

يقرأ الحديث الشريف ، مراعياً قواعد القراءة 
 الصحيحة  .

 يكتشف حدود حريته في المجتمع .
 يحدد أسس التعايش بين الناس.

 يبين أنواع المجالس .
 يوضح آداب المجالس .

أن يحدد المعنى اإلجمالي للنص األدبي موضًحا  -
 الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية 

أن يحلل المادة المسموعة كالمقال التربوي، أو  -
المقال االجتماعي ويحدد العالقات بين أجزاء 

 النص.

To read for details  
To talk about recycling 

To write a paragraph about the  best 
sustainable energy around the world  

To listen for details  
 *يحدد التمثيالت البيانية واإلحصاءات المضللة

 *يقارن بين المجموعات االحصائية 
 Reading: On point - Prepare and 

read pages 62- 63 

 Writing: Search for information 
to write about the 

environmentally friendly houses  

 االحد

 صفي
قراءة الحديث ومفرداته +حدود الحرية + أسس 

 التعايش بين الناس
 ماذا تعرف عن الصحراء

BTS-C.B- Page 196 
 836يحل تأكد من فهمك ص 

 .……………………… حفظ الحديث + تأشيرة الخروج بمنصة ألف واجب
BTS-W.B- Page  165 

 838حل تمارين موجهة ص 

 االثنين

 ماذا تعرف عن الصحراء  صفي
BTS-C.B- Page 197 

 839يحل تمارين ذاتية ص 

 حل الدرس في منصة ألف  واجب
BTS-W.B- Page  166 

 840حل مهارات تفكير عليا ص 

 الثالثاء

 ماذا تعرف عن النعام  صفي
BTS-C.B- Page 198 

 851يحل تأكد من فهمك ص 

 .………………………  واجب
BTS-W.B- Page  167 

 854حل تمارين موجهة ص 

 األربعاء

 ماذا تعرف عن النعام  صفي
BTS-C.B- Page 199 

 855يحل تمارين ذاتية ص 

 حل الدرس في منصة ألف  واجب
BTS-W.B- Page  168 

 856حل مهارات تفكير عليا ص 

 الخميس

 صفي
تسميع الحديث + أنواع المجالس وآدابها ) منصة 

 ألف (
 استماع

BTS-C.B- Page 200 
 857يحل تمارين اضافية  ص 

 االستماع للنص مرة أخرى والتأكد من اإلجابات  بمنصة الف + حفظ الحديث  1تقييم مستوى فهمي  واجب
BTS-W.B- Page  169 

 858حل تدريبات على االختبار ص 
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 تابع الصف والشعبة : سابع ) و (

 Design and Technology الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية  العلوم  المادة 

 نواتج التعلم           
 
 

 الــيـــوم

 االعاصير البحريةكيفية تكون 
 بعض تأثيرات الطقس القاسي 

 يتعرُف المفاهيم الواردة في الدرس. 
 يستكشُف طبيعـَة اإلمبراطوريَّات  

 يصف انتصارات اسكندر المقدوني 

Iteration in Python 
unit(4) 

 االحد 

 االعاصير البحرية وكيفية تكونها  صفي 

يجمع الطلب بعض الصور للحضارة اآلشورية  
 LMSوالفارسية واليونانية ويعرضها على منصة 

4.1 Define repetition and use 
repetition in Programs.   

 
4.2 Practice loops by writing 

short programs 

 ..…………………… واجب 

 االثنين 

 تأثيرات االعصار البحري   صفي 

 ..……………………… واجب 

 الثالثاء 

 االحداث الطبيعية االخرى  صفي 

 ...………………… واجب 

 األربعاء 

 حل اسئلة درس الطقس القاسي  صفي 

 ...…………………… واجب 

 الخميس 

 12حل اسئلة الوحدة  صفي 

  واجب 

 
 


