
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

 

الملف الخطة األسبوعية للصف السابع النخبة األسبوع الخامس لمدرسة األصايل

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

الخطة األسبوعية للصف السابع األسبوع األول لمدرسة الشعلة
الخاصة
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الخطة األسبوعية للصف السابع األسبوع الرابع لمدرسة الشعلة
الخاصة
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الخطة األسبوعية للصف السابع العام األسبوع الخامس لمدرسة
األصايل
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2021-2-4إىل 2021-1-31   :التاري    خ Weekly Plan for grade 7                     (7)للصفاألسبوعيةالخطة

Smart Plat 

Forms

يالتعلممنصات الذك 
المفعلة

Friday

الجمعة
4/2/2022

Thursday 

الخميس
3/2/2022

Wednesday 

األربعاء
2/2/2022

Tuesday 

الثالثاء
1/2/2022

Monday

ي االثني  
31/1/2022

Day & Subjects

lms

تفاعليةأنشطة

-عنههللارضي-حنيفةأبواإلمام
الدرسعنوان

Lesson Title

مباشرتعلم
ذاتيتعلم +

Islamic 

Studies

الدراسات
اإلسالمية

.هللارحمه-النعمانحنيفةأبياإلمامحياةمنجوانبيُلخص●

.هللارحمه-النعمانحنيفةأبياإلمامسيرةمنالمستفادةوالعبرالدروسيستخلص·●

التعلممخرجات
Learning Outcomes

. lmsفياألنشطةاالنتهاء●
.االنفاقفياالعتدالوحديثومواساةبشارةدرس (ق)سورةتسميع●

اإلثرائيةاألنشطة
Support Activities

lms

تفاعليةأنشطة

.االستماعاختبار :األثنينيوم

المقارنةعلىقائمتفسيرينصكتابة :األربعاءوالثالثاءيومي
.ذاتيةقراءةحذامقالتماالقول :الخميسيوم

إكسبوعالمفيجولة :الجمعةيوم

الدرسعنوان
Lesson Title

مباشرتعلم
ذاتيتعلم +

Arabic

العربيةاللغة

.األسئلةعنتجيبوالمسموعالنصتستوعب●
.المناسبةاإللكترونيةوالمواقعالمصادرمنوغيرها،المفرداتوموسوعاتالقواميسستخدمن●
.متعددةورقميةمطبوعةمصادرمنبحثنابموضوعالمتصلةالمعلوماتعنبفاعليةنبحث●

،للنصالعامالفهم●
.معناهارتفسسياقاتفيونوظفهاالصوتيوإيقاعهاوأضدادهابمرادفاتهاونستعينالكلماتنفسر●

التعلممخرجات
Learning Outcomes

-الذكيالتعلمبوابة )األخرىاإللكترونيةالمنصاتوألفمنصةفيعليهنالذيالمهامإكمالالطالباتمنالرجاء  :مالحظات

classkick ).

.البادليتبرنامجفيإدراجهوصوتيمقطعتسجيل

.البادليتبرنامجفيتلخيصهونصأوقصةذاتيةقراءة

اإلثرائيةاألنشطة
Support Activities



2021-2-4إىل 2021-1-31   :التاري    خ Weekly Plan for grade 7                     (7)للصفاألسبوعيةالخطة

Smart Plat Forms

يالتعلممنصات الذك 
المفعلة

Friday

الجمعة
4/2/2022

Thursday 

الخميس
3/2/2022

Wednesday 

األربعاء
2/2/2022

Tuesday 

الثالثاء
1/2/2022

Monday

ي االثني  
31/1/2022

Day & Subjects

التيمز
يالذكالتعلممنصة

المتّحدةُ العربيّةُ اإلماراتُ لدولةُ البشريّة ُالخصائصُ  الدرسعنوان
Lesson  Title

مباشرتعلم + 

ذاتيتعلم

Social 

Studies

الدراسات
االجتماعية

الدرسفيالواردةوالمصطلحاتالمفاهيميتعرف•
,المتحدةالعربيةاالماراتدولةمجتمعسماتيستنتج•

.المتحدةالعربيةاإلماراتدولةسكانتوزيعيتعرف•

.المتحدةاإلماراتدولةفيالمستخدمةالطاقةمصادريعدد•

المتحدةالعربيةاإلماراتدولةفياالقتصاديةاألنشطةأبرزيستعرض•
المتحدةالعربيةاإلماراتدولةفياالقتصاديالنموتحقيقفيساعدتالتيالعوامليستنتج•

التعلممخرجات
Learning Outcomes

الذكيالتعلممنصةفياالنشطةحل اإلثرائيةاألنشطة
Support Activities

Videos on 

LMS

Clock Time(时间)
الدرسعنوان

Lesson  Title

ذاتيتعلم
الصينيةاللغة

Chinese 

Language

1. be able to read clock time.
2. be able to ask what time is it now.
3. be able to distinguish the word “时hour” and “分minute”

التعلممخرجات
Learning

Outcomes

wordwall/quizizz
اإلثرائيةاألنشطة

Support Activities



Date: 31/1/2021 to 4/2/2021 Weekly Plan for grade 7                    (7)للصفاألسبوعيةالخطة

Smart Plat Forms

يالتعلممنصات الذك 
المفعلة

Friday

الجمعة
4/2/2022

Thursday 

الخميس
3/2/2022

Wednesday 

األربعاء
2/2/2022

Tuesday 

الثالثاء
1/2/2022

Monday

ي االثني  
31/1/2022

Day & Subjects

LMS 

Microsoft Teams 

Nearpod 

ClassKick

Bamboozle

Blooket

Myon

City Life

C-D-E

الدرسعنوان
Lesson  Title

Direct 

English 

language

االنجليزيةاللغة

lexis, functional language, grammar,
reading, writing, speaking, listening

التعلممخرجات
Learning 

Outcomes

Big idea video Explore video
ةاإلثرائياألنشطة

Support 

Activities

Reveal 

Math, PowerP

oints, YouTub

e, Class kick, 

Quizziz.com & 

Blooket.com

Module 8. Chapter 2,3 & 4
الدرسعنوان

Lesson  Title

Direct

+

Self 

learning

Mathematics

الرياضيات

M8L2 – Slope of a Line
Identify the slope of a line and interpret it as the rate of change within the context of the problem.
M8L3 – Similar Triangles and Slope
Identify similar triangles that fall on the same line in a coordinate plane and show that the slopes 
of the lines are equal
M8L4 – Direct Variation
Derive the equation𝑦 = 𝑚𝑥 from the slope formula and use direct variation equations to represent 
and solve real-world and mathematical problems.

التعلممخرجات
Learning 

Outcomes

identify the slope of a line and interpret it as the rate of change within the context of the problem, 
identify similar triangles that fall on the same line in a coordinate plane and show that the slopes 
of the lines are equal.
derive the equation y = mx from the slope formula and use direct variation equations to represent 
and solve real-world and mathematical problems.

اإلثرائيةاألنشطة
Support 

Activities



Date: 31/1/2021 to 4/2/2021 Weekly Plan for grade 7                    (7)للصفاألسبوعيةالخطة

Smart Plat Forms

يالتعلممنصات الذك 
المفعلة

Friday

الجمعة
4/2/2022

Thursday 

الخميس
3/2/2022

Wednesday 

األربعاء
2/2/2022

Tuesday 

الثالثاء
1/2/2022

Monday

ي االثني  
31/1/2022

Day & Subjects

Blooket

Inspire Science

Teams 

LMS

Quizziz

The Cycling of Earth’s Materials الدرسعنوان
Lesson Title

Direct

+

Self 

learning

Science

العلوم

Students will relate physical and chemical changes to rock formation. • Students will relate 
physical and chemical changes to physical and chemical weathering of rocks. • Students will 
relate physical change to sediment formation. • Students will explore how new minerals form in 
metamorphic rock through physical and chemical changes

التعلممخرجات
Learning 

Outcomes

Exploring rocks through virtual labs. اإلثرائيةاألنشطة
Support 

Activities

LMS

Teams

Unit 3:Artificial intelligence and Designing Apps
الدرسعنوان

Lesson Title

Direct

+

Self 

learning

Design & 

Technolo

gy

التصميم
والتكنولوجيا

Lesson 1:
● Compare positive and negative effects of computing

technologies on everyday activities and career 

options.

● Identify approaches to whether an agent is or is 

not

intelligent.

Activity 8,9,10,11

Lesson 2:

● Explain a range of advanced problems with components in computing 
devices

G7-CA1-Checkpoint 1

Unit 4: Activity 1

التعلممخرجات
Learning 

Outcomes

● The Self Study in LMS For Week 5
● Explain a range of advanced problems with components in computing devices

Unit 4: Activity 2,3,4
Self learning:

اإلثرائيةاألنشطة
Support 

Activities



Date: 31/1/2021 to 4/2/2021 Weekly Plan for grade 7                    (7)للصفاألسبوعيةالخطة

Smart Plat Forms

يالتعلممنصات الذك 
المفعلة

Friday

الجمعة
4/2/2022

Thursday 

الخميس
3/2/2022

Wednesday 

األربعاء
2/2/2022

Tuesday 

الثالثاء
1/2/2022

Monday

ي االثني  
31/1/2022

Day & Subjects

Microsoft 
Teams
LMS

متنوعةرسمبرامج

بالقالبللطباعةعمليتطبيق الدرسعنوان
Lesson Title

Direct

Visual 

Arts

الفنون
البرصية
يةوالتطبيق

متنوعةطباعيةتجاربالنتاجاستخدامهاوبالقالبللطباعةالمختلفةالبدائلعلىالتعرف
التعلممخرجات

Learning 

Outcomes

lms
microsoft 

teams

بيتهوفن الدرسعنوان
Lesson Title

Direct 

Musical 

Arts 

الفنون
السمعية

بسيرتهالمتعلقاالختباروتكملةالرومانسيالعصرمنمؤلفبيتهوفنأنمعرفة .1 .

الرومانسيالعصرانتهىومتىبدأمتىمعرفة .2 .

بيتهوفنأعمالبعضتسمية .3

التعلممخرجات
Learning 

Outcomes

LMS 
TEAMS

Athletics
الدرسعنوان

Lesson Title

Direct

PE

بية التر
الرياضية

Recap so far:

Middle Distance, Sprint & Relay

Start on field events - throwing and jumping

ةاإلثرائياألنشطة
Support 

Activities



األسبوعيةاالختباراتجدول  Al Asayel School Tests schedule

Day – اليوم
Friday

الجمعة
4/2/2022

Thursday 

الخميس
3/2/2022

Wednesday 

األربعاء
2/2/2022

Tuesday 

الثالثاء
1/2/2022

Monday

ي االثني  
31/1/2022

Subject Mathالمادة
Science

Science

Classesالصفوف 7 A, 7B, 7C 7A 7B and 7C

التعلمنواتج
والدروسلالختبار

Learning 

outcome and 

lesson

Module 7 

L6&L7 inequality

Changing earth’s Surface Changing earth’s 

Surface

معرفيرياديلمجتمعابتكاريتعليم :الرؤية



األسبوعيةالواجبات Al Asayel School Homework

Day – اليوم
Friday

الجمعة
4/2/2022

Thursday 

الخميس
3/2/2022

Wednesday 

األربعاء
2/2/2022

Tuesday 

الثالثاء
1/2/2022

Monday

ي االثني  
31/1/2022

 Subjectالمادة

Classesالصفوف

 Subjectالمادة

Classesالصفوف

ةاألسبوعيالواجبات

معرفيرياديلمجتمعابتكاريتعليم :الرؤية



التواصلارقام

Phone numberالهاتف
األخصائية
Social

  Gradeالصف

+97124119257
الخاطريموزة

Moza
6 & 5 (E/F/G)

+971522449687
الكعبيريما

Reema
7 & 5(A/H)

+971564765598
الكبيسيامال

Amal
8 & 5(B/C/D)

معرفيرياديلمجتمعابتكاريتعليم :الرؤية



التواصلارقام

024119257الساخنالخط

067017000 :الوزارةفيالفنيالدعم

0544682266 :المدرسةفيالفنيالدعم

0509869185 :ألفالفنيالدعم

معرفيرياديلمجتمعابتكاريتعليم :الرؤية



التواصلارقام

 +97124119255:المدرسةهاتف

المدرسةايميل

471@moe.gov.ae

 067017000الوزارةفيالدعمرقم

Sd@moe.gov.aeااليميلطريقعنأو

معرفيرياديلمجتمعابتكاريتعليم :الرؤية



https://t.me/alasayelschool

Telegram  المدرسة
للمدرسةالعامتلجرام

الثامنالصفتلجرامالسابعالصفتلجرامالسادسالصفتلجرامالخامسالصفتلجرام
https://t.me/Gr8alasayel2022

https://t.me/Gr5alasayel2022
https://t.me/Gr7alasayel2022

https://t.me/Gr6AlAsayel2022


