
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/7math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/ae/7math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/ae/grade7                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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  التوزيع الزمني للخطة الفصلية 
 م  2018-2019عام لل الثانيالفصل الدراسي 

 الرياضيات

 درس (44)    العام - سابعال : الصف            ول اال : الفصل

عدد 
 األسبوع الدرسعنوان  الحصص

 معدالت الوحدة  : 1مختبر االستكشاف  1

 1األسبوع 

 المعدالت  2
   معدالت الوحدةالكسور المركبة و  3

   تحويل معدالت الوحدة  2

 العالقات التناسبية وغير التناسبية  2

األسبوع
 2

 

 

 استقصاء حل المسائل: خطة الخطوات االربعة   1

 التمثيل البياني لعالقات التناسب  2

   عالقات التناسبية وغير التناسبيةال : 2مختبر االستكشاف  1

 حل عالقات التناسب  2

 : معدل التغير 3مختبر االستكشاف  1

األسبوع 
4

 

 معدل التغير الثابت  2

 الميل 3

 التغير الطردي  2

 الرسوم البيانية للنسب المئوية  : 1مختبر االستكشاف  1

ا
ألسبوع 

5
 النسبة المئوية من عدد  2 

 النسب المئوية والتقدير  2
 ايجاد النسبة المئوية  : 2مختبر االستكشاف  1

 تناسب النسبة المئوية  2
   عادالت النسب المئوية م 2

األسبوع 
6

   استقصاء حل المسائل: تحديد االجابات المنطقية 1 

   النسبة المئوية للتغيير : 3ف مختبر االستكشا 1

 النسبة المئوية للتغيير  2
 ضريبة المبيعات واالكرامية وهامش الربح  2



عدد 
 األسبوع الدرسعنوان  الحصص

 الخصم  2

األسبوع 
7

 المعرفة المالية: المرابحة البسيطة  2 

 : ورقة بيانات: المرابحة المركبة 4مختبر االستكشاف  2

 االعداد الصحيحة والقيمة المطلقة  2

   جمع االعداد الصحيحة : 1مختبر االستكشاف  1

األسبوع 
8

 

 جمع االعداد الصحيحة  2

 االعداد الصحيحه : طرح  2مختبر االستكشاف  1

 طرح االعداد الصحيحه  2

 : المسافة على خط االعداد 3اف مختبر االستكش 1

 استقصاء حل المسائل: البحث عن النمط  1

  : ضرب االعداد الصحيحه 4مختبر االستكشاف  1

 ضرب االعداد الصحيحه  2
 
 

 

عدد 
 األسبوع الدرسعنوان  الحصص

 استخدام الخواص للضرب : 5مختبر االستكشاف  1

 قسمه االعداد الصحيحه  3 9األسبوع 

 مختبر االستكشاف :االعداد النسبية على خط االعداد   1

 العداد العشرية المنتهية واالعداد العشرية الدورية  ا 3

األسبوع 
1

0
 

 المقارنة بين االعداد النسبية وترتيبها  2 

 خط االعداد مختبر االستكشاف: الجمع والطرح على  1

 جمع وطرح الكسور المتشابهه 2

االسبوع   جمع وطرح الكسور غير المتشابهه   3
11

 
 

 جمع االعداد الكسرية وطرحها 3



عدد 
 األسبوع الدرسعنوان  الحصص

 استقصاء حل المسائل   1

 ضرب الكسور   2
االسبوع 

12
 

 التحويل بين االنظمة   3

 قسمة الكسور   3
 

 ( 12/12/2019إلى 5/12/2019) م  2019 – 2020للعام الدراسي األول الفصل الدراسي نهاية امتحانات 


