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المقرر الصف اليوم والتاري    خ 
لالختبار

المادة
المهارات الوحدات

مهارات القيمة المكانية لألعداد الكلية و 
ب األعداد الكلية و  ية و ضر األعداد العشر

ية و قمستها العشر

القيمه المكانية ( 1) الوحده 
ب األعداد الكلية( 2) الوحدة  ضر

القسمة ( 4() 3) الوحدة 
من الدرس األول إىل الدرس الثامن( 5) الوحده 

الخامس

األحد

22/11/2020
الرياضيات

و المعدالت كيفية التعامل مع النسب و 
ية و النسب األعداد الكسور و  العشر

ب و القسمة ي الضر
المئوية فر

المعدالت النسب و ( 1) الوحده 
ية و النسباألعداد الكسور و ( 2) الوحدة  العشر

العمليات الحسابية  ( 3) الوحدة 
الخامسمن الدرس األول إىل الدرس ( 4) الوحده 

السادس

ي و النسب النسب و اإلستدالل التناسب 
المئوية و األعداد الصحيحة و النسبية و 

حل أمثلة من خاللها 

النسب و اإلستدالل( 1) الوحده 
النسب المئوية( 2) الوحدة 
األعداد الصحيحة ( 3) الوحدة 

من الدرس األول إىل الدرس الخامس( 4) الوحده 

السابع

داد النسبية و ‘معررفة الطالبات التعامل مع اال
ر العلمي  مت  ي التر

القوى و االسسو تطبيقها فر
بيعية و التكعيبية و مع رفة وإيجلد الجذور التر
إيجاد حلول المعادالت و الدوال

األعداد الحقيقية( 1) الوحده 
المعادالت ذات المتغت  الواحد( 2) الوحدة 

ين( 3) الوحدة  المعادالت ذات المتغت 
من الدرس األول إىل الدرس السادس( 4) الوحده 

الثامن
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المقرر
الصف اليوم والتاري    خ 

لالختبار
المهاراتالمادة الوحدات

.  4. الجملة األسمية والجملة الفعلية. 3–ضمائر الرفع المتصلة . 2–أنواع الخت  . 1
. الهمزة المتوسطة عىل ألف و واو

الشجرة ) الوحدة األوىل 
( المباركة

ي الجميل) الوحدة الثانية  ( وطبر
(نكتشف الكون) الوحدة الثالثة 

الخامس

ر  األثني 

23/11/2020
اللغة 
العربية

1. كيب . المفعول المطلق. 5. المفعول فيه. 3. الجملة و أغراضها. 2. الجملة والتر
.تركيب العطف. 6

ية2. ة الغت  ة الذاتية والست  ر الست  .معرفة الفرق بي 
.تحديد الصور البالغية 3.

.تحديد نوع النص 4.

كتاب التطبيقات النحوية
كتاب الطالب

السادس

اعراب المثبر وجمع المذكر . 2. عالمات اعراب االسم األصلية والفرعية. 1: التطبيقات النحوية
. ضمائر النصب المتصلة. 3. السالم واألسماء الخمسة

ي . 1: النصوص 
ي معلوماتر . نص خارج 

2
ي ( قصة)نص شعري أو رسدي .  .خارج 

كتاب التطبيقات النحوية
كتاب الطالب

السابع

تعرف . 4. تفست  المفردات الواردة. 3. تحديد عنوان آخر للنص. 2. الحال . 1: التطبيقات النحوية
من المشبه : تحديد الصورة البالغة وأركانها. 6. تعرف المغزى من القصة. 5. وجهة نظر الكاتب

.والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه
ي 
ي وانشات  .تعرف المقصود من العبارة. نوع األسلوب خت 

كتاب التطبيقات النحوية
كتاب الطالب

الثامن
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المقرر
الصف اليوم والتاري    خ 

لالختبار
المهاراتالمادة الوحدات

-التفكت  الناقد–الفهم واالستيعاب 
تفست  المخططات-استخدام المفردات

وحدة اآلباء واألبناء 4و3و1وحدة أن تصبح عالما الدروس 
ي النظم البيئية الدروس 3و2و1الدروس

4و3و2و1وحدة التفاعالت فر
فقط درس الموارد الطبيعية1وحدة استعمال موارد األرض الدرس 

الخامس

الثالثاء

24/11/2020
العلوم 

-التفكت  الناقد–الفهم واالستيعاب 
تفست  المخططات-استخدام المفردات

األنظمة -4المواد وخواصها-3أدوات التكنولوجيا-2دراسة حالة-1
المادة -7بنية الذرة  -6المادة الكيميائية والمخاليط -5التكنولوجية 

اتها -8وخواصها  خواص المحاليل-9المادة وتغت 

السادس

-التفكت  الناقد–الفهم واالستيعاب 
-تفست  المخططات-استخدام المفردات

التفكت  الناقد

ماعدا درس دراسة ( 1/2/3/4/5)جميع وحدات الكتاب 
ي الوحدة 

ر نيوتن فر ي الوحدة األوىل ودرس قواني 
الحالة فر

.الخامسة

السابع

-التفكت  الناقد–الفهم واالستيعاب 
-تفست  المخططات-استخدام المفردات

التفكت  الناقد

ي –الدرس األول : الوحدة األوىل 
الثالث–الثاتر

ي –الدرس األول : الوحدة الثانية
الثالث-الثاتر

ي –الدرس األول : الوحدة الثالثة 
الثالث-الثاتر

ي –الدرس األول : الوحدة الرابعة 
الثاتر
ي البوابة

ي موضحة فر
دروس التعلم الذاتر

الثامن
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المقرر
الصف

والتاري    خ اليوم 
لالختبار المهاراتالمادة الوحدات

Reading + Writing Access book grade 5

From unit 1 to unit 4 (Unit 4 lesson 1 to 9)

الخامس

االربعاء

25/11/2020
ية ر اللغة االنجلت 

Bridge to success book  grade 5

From unit 1 to unit 4 (Unit 4 lesson 1 to 11)

الخامس نخبة

Reading + Writing Access book grade 6

From unit 1 to unit 4 (Unit 4 lesson 1 to 7)

السادس

Elite Stream English book 6

From unit 1 to unit 4

السادس نخبة

Reading + Writing Access book grade 7

From unit 1 to unit 4 (Unit 4 lesson 1 to7)

السابع

Reading + Writing Bridge to success book grade 8

From unit 1 to unit 4 (Unit 4 lesson 1 to 9)

الثامن
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المقرر
الصف اليوم والتاري    خ 

لالختبار
المادة

المهارات الوحدات

تطبيق التحليل والفهم والتذكر وال
متقييالو

األوىل والثانية الخامس

ر  األثني 

7/12/2020
بية  التر
اإلسالمية

تطبيق التحليل والفهم والتذكر وال
متقييالو

األوىل والثانية السادس

تطبيق التحليل والفهم والتذكر وال
متقييالو

األوىل والثانية السابع

تطبيق التحليل والفهم والتذكر وال
متقييالو

األوىل والثانية الثامن
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المقرر
الصف

اليوم والتاري    خ 
لالختبار المهاراتالمادة الوحدات

تتعرف المفاهيم والمصطلحات❖
.ذات العالقة

تستدل من خالل النصوص ❖
.والعبارات والصور

.تحلل األشكال والرسوم والصور❖
ر المعطيات من حيث ❖ تقارن بي 

التشابه واالختالف والتوصل إىل
.المعارف والحقائق

ح تناقش قضايا ومشكالت ويقتر ❖
.الحلول المناسبة لها

تقرأ األشكال والصور والخرائط ❖
.ينهاويستنتج العالقات والروابط ب

الوحدة األوىل ❑
ي : الدرس األول ✓ + أوال ) حضارات الوطن العرت 

(ثالثا 
ي ✓

+أواًل ) حضارات دلمون وماجان :الدرس الثاتر
ي :  الدرس الثالث ( ثانيا   +  أواًل )موروثنا الشعب 
( ثانيا  
الوحدة الثانية ❑
ي فكر زايد : الدرس األول ✓

(  انيا  ث+ أوال ) االتحاد فر
ي ✓

( ا  ثاني+ أواًل ) إنجازات االتحاد : الدرس الثاتر
+  ثانيا  + أواًل ) مواكب المجد : الدرس الثالث ✓

( ثالثا  
دةللمااالساسيةالمهاراتلجميعمراجعةادراجتم
ي 
ي االجتماعيةالدراساتمجموعةفر

ي المقرر وفر
فر

الذكي التعلمبوابة

الخامس

مالحظة

األربعاء

9/12/2020

الدراسات 
االجتماعية
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المقرر
الصف اليوم والتاري    خ 

لالختبار
المادة

المهارات الوحدات

تتعرف المفاهيم والمصطلحات ذات ❖
.العالقة

تستدل من خالل النصوص والعبارات❖
.والصور

.تحلل األشكال والرسوم والصور❖
ر المعطيات من حيث التش❖ ابه تقارن بي 

واالختالف والتوصل إىل المعارف 
.والحقائق

ح ال❖ حلول تناقش قضايا ومشكالت ويقتر
.المناسبة لها

تنتج تقرأ األشكال والصور والخرائط ويس❖
.العالقات والروابط بينها

الوحدة االوىل ❑
(الحضارة ) الدرس االول ✓
ي ✓

(الثورات الحضارية ) الدرس الثاتر
الوحدة الثانية❑
(المواطنة) الدرس االول ✓
ي ) الدرس الثالث ✓

(شهداء العمل االنساتر
الوحدة الثالثة❑
(الخريطة ) الدرس االول ✓
ي ✓

(االطالس والموسوعات ) الدرس الثاتر
(الدراسة الميدانية ) الدرس الثالث ✓

ة تم ادراج مراجعة لجميع المهارات االساسي
ي مجموعة الدراسات االجتماعية و

ي للمادة فر
فر

ي بوابة التعلم الذكي 
المقرر فر

السادس

مالحظة

األربعاء

9/12/2020

الدراسات 
االجتماعية
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المقرر
الصف

اليوم والتاري    خ 
لالختبار المادة

المهارات الوحدات

تتعرف المفاهيم والمصطلحات ذات❖
العالقة 

تستدل من خالل النصوص والعبارات❖
.والصور 

تحلل األشكال والرسوم والصور ❖
ر المعطيات من حيث التش❖ ابه تقارن بي 

واالختالف والتوصل إىل المعارف 
والحقائق 

ح ال❖ حلول تناقش قضايا ومشكالت ويقتر
.المناسبة لها 

تنتج تقرأ األشكال والصور والخرائط ويس❖
العالقات والروابط بينها 

(صادها جغرافية شبه الجزيرة العربية و اقت) الوحدة األوىل 
رة الخصائص الطبيعية لشبه الجزي: القسم األول ❑

العربية 
ي و أهميته : الدرس األول✓

الموقع الجغرافر
ي ✓

تضاريس شبه الجزيرة العربية : الدرس الثاتر
المناخ و النبات الطبيعي :الدرس الثالث ✓
ي ❑

ية لشبه الجز : القسم الثاتر ي الخصائص البشر يرة العرت 
سكان شبه الجزيرة العربية : الدرس األول✓

ي شبه الجزيرة العرب) الوحدة الثانية 
(ية أحوال العرب فر

ي ✓
به التاري    خ الحديث و المعاض لدول ش:الدرس الثاتر

الجزيرة العربية 
ي و الء و انتماء )الوحدة الثالثة  (هويبر

ي الوطنية : الدرس األول✓ احافظ عىل هويبر
ي دولة االما:الدرس الثالث ✓

رات المناسبات الوطنية فر
العربية المتحدة

ي للمادةاالساسيةالمهاراتلجميعمراجعةادراجتم
فر

ي االجتماعيةالدراساتمجموعة
ي المقرر وفر

تعلمالبوابةفر
الذكي 

السابع

مالحظة

األربعاء

9/12/2020

الدراسات 
االجتماعية
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المقرر
الصف اليوم والتاري    خ 

لالختبار
المادة

المهارات الوحدات

تتعرف المفاهيم والمصطلحات ذات ❖
.العالقة

تستدل من خالل النصوص والعبارات❖
.والصور

.تحلل األشكال والرسوم والصور❖
ر المعطيات من حيث التش❖ ابه تقارن بي 

واالختالف والتوصل إىل المعارف 
.والحقائق

ح ال❖ حلول تناقش قضايا ومشكالت ويقتر
.المناسبة لها

تنتج تقرأ األشكال والصور والخرائط ويس❖
.العالقات والروابط بينها

الوحدة االوىل ❑
ي ) الدرس االول ✓ (االمن الوطبر
ي ✓

ية ) الدرس الثاتر (التنمية البشر
(البيت متوحد ) الدرس الثالث ✓
الوحدة الثانية❑
(القوة الناعمة ) الدرس االول ✓
ي ✓

(سكان العالم ) الدرس الثاتر
ي ) الدرس الثالث ✓ (النمو الحضر
(مية النظم االقتصادية العال) الدرس الرابع ✓
االساسيةالمهاراتلجميعمراجعةادراجتم

ي للمادة
ي االجتماعيةالدراساتمجموعةفر

وفر
ي المقرر 
الذكي التعلمبوابةفر

الثامن

مالحظة

األربعاء

9/12/2020

الدراسات 
االجتماعية
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