
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

 

الملف الخطة األسبوعية للصف السابع األسبوع األول لمدرسة الشعلة الخاصة

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ الصف السابع ⇦ المدارس ⇦ الفصل الثاني

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف السابع

روابط مواد الصف السابع على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف السابع والمادة المدارس في الفصل الثاني

الخطة االسبوعية (االسبوع 12) 1

الخطة االسبوعية 2
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اإلمارات  إعداد جيل متعلم يساهم في تقدم دولة : رؤيتنا 
 ةكرائد ملشروع نهضة عربية شامل

رتقاء تفعيل دور املدرسة كمؤسسة اجتماعية شاملة تعمل على اإل : رسالتنا
 بمستوى األداء التربوي والتعليمي وغرس قيم املواطنة واملسؤولية واملبادرة

عجمان  -  مدرسة الشعلة الخاصة  
  . 

 السابع الصف:   (07- 01-2022إلى   03-01-2022من )    2022/ 2021 ( 1)األسبوع  الثاني الخطة األسبوعية / الفصل الدراسي 
 اليوم          

 الجمعة  الخميس  األربعاء الثالثاء اإلثنين  المادة   

 ورقة عمل عالجية  العربية اللغة 
 تحليل نص معلوماتي 

 ورقة عمل عالجية 
 مهارات نحوية 

 ورقة عمل عالجية  
 سردي تحليل نص  

 النصوص حولنا  
 أغراض النصوص 

 النصوص حولنا  
 تحديد أغراض بعض النصوص 

  ورقة عمل تفاعلية    ورقة عمل تفاعلية  الواجبات

Course book 
Review 

Reading comprehension 

skills (Tsunami) 

Review 

Reading comprehension 

skills 

Unit 6 

Lesson 1  

“Finding your way” 

Listening, Reading & Writing 

Skills 

Unit 6 

lesson 3 

“Finding your way” 

Reading,  

Writing & Speaking Skills 

Unit 6 

lesson 3 

“Finding your way” 

Reading,  

Writing & Speaking Skills 

 

Workbook      

Homework  Interactive worksheet   Writing a paragraph 

 خواص العمليات  خواص العمليات المتتاليات  التعابير الجبرية التعابير الجبرية الرياضيات

 تمارين ذاتية  تمارين ذاتية  تمارين ذاتية الواجبات 

 عالقة السعة والطاقة  خصائص الموجات  أنواع الموجات  مراجعة مهارة العمليات الحسابية  مراجعة مهارة الرسوم البيانية علوم

  ورقة عمل تفاعلية   واجب ورقة عمل    الواجبات 
 

 

 

 

 

 الدرس الثالث في األسبوع الدرس الثاني في األسبوع  الدرس األول في األسبوع املادة 

 حل األنشطة وتسميع اآليات   استكمال درس بشارة ومواساة      شرح درس : بشارة ومواساة اإلسالميةالتربية 

    الواجبات 
ون    واجب إلكتر

 االجتماعيات 
السنع اإلماراتي )محاور آداب 

  تابع نظم المعلومات الجغرافية  نظم المعلومات الجغرافية (الزيارة والضيافة

 ورقة عمل    الواجبات 

Design Technology Cyber Safety Cyber Safety Cyber Safety 


