
 

QM-119-F3 

kh 

  13/   5/    2021إ لــى         9/  5/  2021لألســـبـوع مــن  :الخطة االسبوعية
 )الصف والشعبة :السابع)ا

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

صالة التطوع : الضحى والليل / نواتج 

بين أنواع صالة  التعلم : أن تميز 

التطوع / أن تبين فضل صالتي الضحى 

والليل / أن توضح أحكام صالتي  

  الضحى والليل

يتتبع السرد والوصف والحوار   -

 في الرواية 

يحلل الفصول إلى عناصرها   -

 الفنية 

To take part in a brainstorming session 

about act of kindness 

 To complete sentences about act of

kindness . 

Reading: To  read a fable and understand 

 its moral.                       

To write an article  about your : Writing

          fundraiser.: 

 حل   مسائل  علي االحتمال  -

   ايجاد االحتمال المتمم -

  يجد  فضاء العينة -

يستكشف االحتمال النظري   -

  والتجريبي

توضيح المقصود بصالة التطوع وحل نشاط  صفي االحد

  أبادر ألتعلم

) ثالث خيام  12قراءة وتحليل الفصل 

 )مهجورة

Bridge to  Success :C.BK  Lesson 10 Page 
176 

 736حل تمارين ص 734االحتمال ص 

 Bridge to  Success :C.BK  Lesson 10 Page الثاني عشرحل أنشطة وأسئلة الفصل  34حل نشاط أطبق الكتاب صفحة رقم :  واجب
176 EX:3 

 4الي ي  1رقم  737ص 

) اليدان في  13قراءة ومناقشة الفصل   حل أنشطة منصة أ صفي االثنين

 ) المغارة

Bridge to  Success :C.BK Lesson 11 Page 177  735ايجاد االحتمال المتمم ص 

بالكتاب صفحة رقم : حل أنشطة الطالب  واجب

38 

 Bridge to  Success :W.BK Lesson 11 Page )13_  12تلخيص أحداث الفصالن ) 
149 EX:3 

 

 20الي  12رقم  739ص 

     صفي الثالثاء

     واجب

     صفي األربعاء

     واجب

     صفي الخميس

 واجب
 

 
 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 )تابع الصف والشعبة :  السابع )ا

 Design and technology الدراسات االجتماعية  علوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 يستنتج دور التجوية بتكوين التربة 

اثر التجوية والتعرية والترسيب في تكون  

 تضاريس االرض 

تشرح الخصائص الطبيعية والبشرية لدولة اإلمارات   •

  العربية المتحدة 

 

Able to define 

Variables  , Inputs 

and Outputs 

 التجوية الفزيائية صفي االحد

في الكتاب المدرسي من الدرس الرابع  73حل صفحة 

رحمه هللا -جوالت ميدانية للشيخ زايد    

 
 

Use the input function 

to get information from 

a user 
 

 

Use a meaningful 

comments in a program 

 ............................ واجب

 التجوية الكيميائية صفي االثنين

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

  صفي الثالثاء

  واجب

  صفي األربعاء

  واجب

  صفي الخميس

 واجب
 

 
 
 
 
 

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

  13/   5/    2021إ لــى         9/  5/  2021لألســـبـوع مــن  :الخطة االسبوعية
 )بالصف والشعبة :السابع)

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

صالة التطوع : الضحى والليل / نواتج 

التعلم : أن تميز بين أنواع صالة  

فضل صالتي الضحى التطوع / أن تبين 

والليل / أن توضح أحكام صالتي  

  الضحى والليل

يتتبع السرد والوصف والحوار   -

 في الرواية 

يحلل الفصول إلى عناصرها   -

 الفنية 

To take part in a brainstorming session 

about act of kindness 

To complete sentences about act of 

kindness . 

Reading: To  read a fable and understand 

 its moral.                       

To write an article  about your : Writing

          fundraiser.: 

 حل   مسائل  علي االحتمال  -

   ايجاد االحتمال المتمم -

  يجد  فضاء العينة -

يستكشف االحتمال النظري   -

  والتجريبي

توضيح المقصود بصالة التطوع وحل نشاط  صفي االحد

  أبادر ألتعلم

) ثالث خيام  12قراءة وتحليل الفصل 

 )مهجورة

Bridge to  Success :C.BK  Lesson 10 Page 
176 

 736حل تمارين ص 734االحتمال ص 

 Bridge to  Success :C.BK  Lesson 10 Page حل أنشطة وأسئلة الفصل الثاني عشر 34حل نشاط أطبق الكتاب صفحة رقم :  واجب
176 EX:3 

 4الي ي  1رقم  737ص 

) اليدان في  13قراءة ومناقشة الفصل   حل أنشطة منصة أ صفي االثنين

 ) المغارة

Bridge to  Success :C.BK Lesson 11 Page 177  735ايجاد االحتمال المتمم ص 

حل أنشطة الطالب بالكتاب صفحة رقم :  واجب

38 

   )13_  12تلخيص أحداث الفصالن ) 

     صفي الثالثاء

     واجب

     صفي األربعاء

     واجب

     صفي الخميس

 واجب
 

 
 

 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 )ب  )تابع الصف والشعبة :  السابع 
 

 Design and technology الدراسات االجتماعية  علوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 يستنتج دور التجوية بتكوين التربة 

اثر التجوية والتعرية والترسيب في تكون  

 تضاريس االرض 

تشرح الخصائص الطبيعية والبشرية لدولة اإلمارات   •

  العربية المتحدة 

 

Able to define 

Variables  , Inputs 

and Outputs 

 التجوية الفزيائية صفي االحد

في الكتاب المدرسي من الدرس الرابع  73حل صفحة 

رحمه هللا -جوالت ميدانية للشيخ زايد    

 
 

Use the input function 

to get information from 

a user 
 

 

Use a meaningful 

comments in a program 

 ............................ واجب

 التجوية الكيميائية صفي االثنين

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

  صفي الثالثاء

  واجب

  صفي األربعاء

  واجب

  صفي الخميس

 واجب
 

 
 
 
 
 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 13/   5/    2021إ لــى         9/  5/  2021لألســـبـوع مــن  :الخطة االسبوعية
 )جالصف والشعبة :السابع)

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

صالة التطوع : الضحى والليل / نواتج 

التعلم : أن تميز بين أنواع صالة  

صالتي الضحى التطوع / أن تبين فضل 

والليل / أن توضح أحكام صالتي  

  الضحى والليل

يتتبع السرد والوصف والحوار   -

 في الرواية 

يحلل الفصول إلى عناصرها   -

 الفنية 

To take part in a brainstorming session 

about act of kindness 

To complete sentences about act of 

kindness . 

a fable and understand  Reading: To  read

 its moral.                       

To write an article  about your : Writing

          fundraiser.: 

 حل   مسائل  علي االحتمال  -

   ايجاد االحتمال المتمم -

  يجد  فضاء العينة -

يستكشف االحتمال النظري   -

  والتجريبي

بصالة التطوع وحل نشاط توضيح المقصود  صفي االحد

  أبادر ألتعلم

) ثالث خيام  12قراءة وتحليل الفصل 

 )مهجورة

Bridge to  Success :C.BK  Lesson 10 Page 
176 

 736حل تمارين ص 734االحتمال ص 

 Bridge to  Success :C.BK  Lesson 10 Page حل أنشطة وأسئلة الفصل الثاني عشر 34حل نشاط أطبق الكتاب صفحة رقم :  واجب
176 EX:3 

 4الي ي  1رقم  737ص 

) اليدان في  13قراءة ومناقشة الفصل   حل أنشطة منصة أ صفي االثنين

 ) المغارة

Bridge to  Success :C.BK Lesson 11 Page 177  735ايجاد االحتمال المتمم ص 

حل أنشطة الطالب بالكتاب صفحة رقم :  واجب

38 

 Bridge to  Success :W.BK Lesson 11 Page )13_  12الفصالن ) تلخيص أحداث 
149 EX:3 

 

 20الي  12رقم  739ص 

     صفي الثالثاء

     واجب

     صفي األربعاء

     واجب

     صفي الخميس

 واجب
 

 
 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 )ج  )تابع الصف والشعبة :  السابع 

 Design and technology الدراسات االجتماعية  علوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــي

 يستنتج دور التجوية بتكوين التربة 

اثر التجوية والتعرية والترسيب في تكون  

 تضاريس االرض 

تشرح الخصائص الطبيعية والبشرية لدولة اإلمارات   •

  العربية المتحدة 

 

Able to define 

Variables  , Inputs 

and Outputs 

 التجوية الفزيائية صفي االحد

في الكتاب المدرسي من الدرس الرابع  73حل صفحة 

رحمه هللا -جوالت ميدانية للشيخ زايد    

 
 

Use the input function 

to get information from 

a user 
 

 

Use a meaningful 

comments in a program 

 ............................ واجب

 التجوية الكيميائية صفي االثنين

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

  صفي الثالثاء

  واجب

  صفي األربعاء

  واجب

  صفي الخميس

 واجب
 

 
 
 
 
 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 / 13 5/  2021إلــى       9/    5/    2021لألســـبـوع مــن  الخطة االسبوعية :

     الصف والشعبة :سابع ) د (

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية  المادة  

 نواتج التعلم              
 
 

 الــيـــوم 

. 

 

 يتتبع السرد والحوار والوصف في الرواية
 عناصرها الفنيةيحلل الفصول إلى 

To read for details  

To talk about the cosmopolitan society  

To write a short essay, describing the 

reasons of high population around the 

world 
 Reading: On point - Read and prepare يحدد احتمال وقوع االحداث البسيطة .

page (93) 
 

Writing: Search for information to write 
about sports.  

 االحد

 قراءة وتحليل الفصل الثاني عشر) ثالث خيام مهجورة (  ...………………………………… صفي
BTS- C.B - Page 179 

 734يحل تأكد من فهمك ص 

 حل أنشطة وأسئلة الفصل الثاني عشر   واجب
BTS - W. B - Page 149 

 736تمارين موجهة ص حل 

 االثنين

 قراءة ومناقشة الفصل الثالث عشر )اليدان في المغارة (  ..………………………………………… صفي
BTS- C.B - Page 180 

 737يحل تمارين ذاتية ص 

 تلخيص الفصل الثالث عشر   واجب
BTS - W. B - Page 150 

 738حل مهارات تفكير عليا ص 

 الثالثاء

 صفي

 عيدالفطر اجازة 

 واجب

 األربعاء

 صفي

 واجب

 الخميس

 صفي

 واجب

 



 

QM-119-F3 

kh 

    تابع الصف والشعبة : سابع ) د (

 Computer Science الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية العلوم المادة

 نواتج التعلم           
 
 

 الــيـــوم

 يصف تركيبة وبنية الغالف الجوي ●

 الهواءيفسر سبب حركة   ●
 

يتعّرُف المفاهيَم والمصطلحاِت الواردَة في 
رِس.  الدَّ

يشرُح الخصائَص الّطبيعّيَة والَبشرّيَة لدولِة 
 اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة. 

يوضح الّتاريَخ الحديَث والمعاصَر لدولِة اإلماراِت 
 العربّيِة المّتحدةِ 

 

❖ Define variables and 

constants. 

❖ Identify how to use 

variables to store data. 

❖  Use variables to output 

data.    

 االحد
 مكونات الغالف الجوي وبنيته صفي

يوضح على خريطة صماء لشبه الجزيرة العربية 
  الموقع الجغرافي لدولة االمارات العربية المتحدة

Solve the problems using 

(mAuthor) 

 .………………… واجب

 االثنين
 تحرك الهواء صفي

 ....………………… واجب

 الثالثاء
 صفي

 اجازة عيد الفطر

 واجب

 األربعاء
 صفي

 واجب

 الخميس
 صفي

 واجب

 



 

QM-119-F3 

kh 

 / 13 5/  2021إلــى       9/    5/    2021لألســـبـوع مــن  الخطة االسبوعية :

     )هـ(سابع  والشعبة:الصف 

 الرياضيات English اللغة العربية التربية اإلسالمية المادة  

 نواتج التعلم           
 
 

 الــيـــوم

 

* أن يحدد الطالب المعنى اإلجمالي للنص األدبي،  

 الرئيسة والجزئية.موضًحا الفكر 

 * أن يحلل الرواية إلى عناصرها الفنية.
  

To read for details  

To talk about the cosmopolitan society  

To write a short essay, describing the 

reasons of high population around the 

world 
 Reading: On point - Read and *يحدد احتمال وقوع االحداث البسيطة .

prepare page (93) 
 

Writing: Search for information to 
write about sports.  

 االحد

 19الولد الذي عاش مع النعام الجزء  .…………………………………… صفي
BTS- C.B - Page 179 

 734يحل تأكد من فهمك ص 

  واجب
على  19الإعداد عرض تقديمي لتلخيص الجزء 

 شكل مجموعات

BTS - W. B - Page 149 
 736حل تمارين موجهة ص 

 االثنين

 20الولد الذي عاش مع النعام الجزء  ..…………………………… صفي
BTS- C.B - Page 180 

 737يحل تمارين ذاتية ص 

 حل الجزء في منصة ألف  واجب
BTS - W. B - Page 150 

 738حل مهارات تفكير عليا ص 

 الثالثاء

 صفي

 اجازة عيد الفطر

 واجب

 األربعاء

 صفي

 واجب

 الخميس

 صفي

 واجب

 

 



 

QM-119-F3 

kh 

       تابع الصف والشعبة : سابع ) هـ (

 Computer Science الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية  العلوم  المادة 

 نواتج التعلم           
 
 

 الــيـــوم

 
 الغالف الجوي يصف تركيبة وبنية  ●

 يفسر سبب حركة  الهواء  ●
 
 
 

رِس.   يتعّرُف المفاهيَم والمصطلحاِت الواردَة في الدَّ
يشرُح الخصائَص الّطبيعّيَة والَبشرّيَة لدولِة اإلماراِت  

 العربّيِة المّتحدِة. 
يوضح الّتاريَخ الحديَث والمعاصَر لدولِة اإلماراِت  

 العربّيِة المّتحدةِ 

Define variables and 

constants. 

Identify how to use variables to 

store data. 

 Use variables to output data.   

 االحد 

 مكونات الغالف الجوي وبنيته  صفي 

يوضح على خريطة صماء لشبه الجزيرة العربية  
  الموقع الجغرافي لدولة االمارات العربية المتحدة

Solve the problems using 

(mAuthor) 

 .………………… واجب 

 االثنين 

 تحرك الهواء  صفي 

 .………………… واجب 

 الثالثاء 

 صفي 

 اجازة عيد الفطر 

 واجب 

 األربعاء 

 صفي 

 واجب 

 الخميس 

 صفي 

 واجب 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 / 13 5/  2021إلــى       9/    5/    2021لألســـبـوع مــن  الخطة االسبوعية :

 الصف والشعبة :سابع ) و (

 الرياضيات  English اللغة العربية  التربية اإلسالمية  المادة   

 نواتج التعلم           
 
 

 الــيـــوم

 يميز بين أنواع صالة التطوع . 

 يبين فضل صالتي الضحى والليل . 

 

الطالب المعنى اإلجمالي للنص  * أن يحدد  

 األدبي، موضًحا الفكر الرئيسة والجزئية. 

 * أن يحلل الرواية إلى عناصرها الفنية. 
 

To read for details  

To talk about the cosmopolitan 

society  

To write a short essay, describing 

the reasons of high population 

around the world 
 *يحدد احتمال وقوع االحداث البسيطة . 

Reading: On point - Read and 
prepare page (93) 

Writing: Search for information 
to write about sports.  

 االحد 

 صفي 
معنى صالة التطوع وانواعها +  صالة  

 الضحى  
 19الولد الذي عاش مع النعام الجزء  

BTS- C.B - Page 179 
 734يحل تأكد من فهمك ص 

 منصة الف  واجب 
  19إعداد عرض تقديمي لتلخيص الجزء ال

 على شكل مجموعات 
BTS - W. B - Page 149 

 736حل تمارين موجهة ص 

 االثنين 

 20الولد الذي عاش مع النعام الجزء    صفي 
BTS- C.B - Page 180 

 737يحل تمارين ذاتية ص 

 منصة ألف حل الجزء في   واجب 
BTS - W. B - Page 150 

 738حل مهارات تفكير عليا ص 

 الثالثاء 

 صفي 

 اجازة عيد الفطر 

 واجب 

 األربعاء 

 صفي 

 واجب 

 الخميس 

 صفي 

 واجب 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 تابع الصف والشعبة : سابع ) و (

 Computer Science الدراسات االجتماعية والتربية االخالقية  العلوم  المادة 

 نواتج التعلم            
 
 

 الــيـــوم

 يستنتج العالقة بين التجوية وتكوين التربة 
 

 كيف تغير التجوية والتعرية والترسيب سطح االرض؟ 

رِس.   يتعّرُف المفاهيَم والمصطلحاِت الواردَة في الدَّ
يشرُح الخصائَص الّطبيعّيَة والَبشرّيَة لدولِة اإلماراِت  

 المّتحدِة. العربّيِة 
يوضح الّتاريَخ الحديَث والمعاصَر لدولِة اإلماراِت  

 العربّيِة المّتحدةِ 

Define variables and 

constants. 

Identify how to use variables to 

store data. 

 Use variables to output data.   

 االحد 

 التجوية الفزيائية  صفي 

الجزيرة العربية  يوضح على خريطة صماء لشبه 
  الموقع الجغرافي لدولة االمارات العربية المتحدة

Solve the problems using 

(mAuthor) 

 ..………………… واجب 

 االثنين 

 التجوية الكميائية  صفي 

 .………………………………… واجب 

 الثالثاء 

 صفي 

 اجازة عيد الفطر 

 واجب 

 األربعاء 

 صفي 

 واجب 

 الخميس 

 صفي 

 واجب 

 
 
 
 

 
 


