
مدرسة أكادیمیة یاس
Yas Academy School

(الفصل الدراسي األول األسبوع السابع)الصف السابع
Gr. 7- Term1- Week7

سؤال األسبوع : ما ھي ثمرات مراقبة هللا تعالى ؟
المادة

الیوم والتاریخ
اللغة العربیة

Arabic Lang.
Englishالریاضیاتالتربیة اإلسالمیة

Math
العلوم

Science
اجتماعیات
Social S.

األخالقیة
Moral

األحد

2021/10/10

نص معلوماتي "
أسواق شعبیة من

العالم...عبق سیسحرك

Amazing relatives
CB page22, 23
WB page 22,23

مراقبة هللا تعالى
الواجب أنشطة
الطالب صفحة

54-55

7A , 7B
الخصم7الدرسالثانیةالوحدة

الوحدة الثالثة /فھم الذرة
الدرس األول /اكتشاف أجزاء

الذرة.

كتاب الطالب:
أحوال العرب في شبھ(

الجزیرة العربیة قبل وبعد
ظھور اإلسالم)

62,63الواجب:ص

ـــــــــــــ

اإلثنین

11\10\2021

تابع : نص معلوماتي
" أسواق شعبیة من

العالم...عبق سیسحرك
88ص:الواجب

CB p.26
wb p.26
listening
Assessment Girls
Group A

7A , 7B
8الدرسالثانیةالوحدة

المعرفة المالیة: المرابحة البسیطة
الواجب المنزلي التمارین في

1737Bالصفحة

اختبار التقویم الثاني
الوحدة الثانیة

75حتى42منصفحات

ـــــــــــــ

الثالثاء
12\10\2021

المحادثة : تقدیم
عرض حول األسواق

CB p.25
WB p.25

التقویم الثاني : الوحدة الثانیة (
من الدرس األول النسبة المئویة

من عدد إلى الدرس السابع الخصم
7A)166ص , 7B

الدرس الثاني /البروتونات
والنیوترونات واإلكترونات

الواجب/السؤال األول والثاني
103صفحة

كتاب الطالب:
(التاریخ الحدیث

والمعاصر لدول شبھ
الجزیرة العربیة)

71,72صالواجب:

ـــــــــــــ

األربعاء
13\10\2021

الكتابة : كتابة نص
تفسیري

CB p.26
wb p.26
Reading -  Writing
Assessments

7A , 7B
المعرفة8الدرسالثانیةالوحدة

الواجبالمالیة: المرابحة البسیطة
المنزلي التمارین في الصفحة

1737B

استكمال الدرس الثاني
/البروتونات والنیوترونات

واالكترونات

ـــــــــــــ



مدرسة أكادیمیة یاس
Yas Academy School

(الفصل الدراسي األول األسبوع السابع)الصف السابع
Gr. 7- Term1- Week7

الخمیس
14\10\2021

تابع : الكتابة : كتابة
نص تفسیري

الواجب : أكتب نصا
حول المقابلة

والمقارنة بین تناول
الطعام في البیت و
تناولھ في المنزل

Spelling
celebration
homesick

digital
colleagues

sub headings
a bit of a handful
family members
would you like to

achievement
relatives

الوحدة الثانیة : تكملة الدرس
المعرفة المالیة: المرابحةالثامن

7Aالبسیطة
7Bالمنزليالواجبحل

الواجب المنزلي التمارین في
1737Aالصفحة

استكمال الدرس الثاني وحل اسئلة
الوحدة

ـــــــــــــ

You are highly recommended to visit www.moe.gov.ae
www.moe.gov.aeالعلميتحصیلكمومعلوماتكمیزكيمحتوىمنفیھلماوالتعلیمالتربیةوزارةموقعزیارةنرجو:الطالبأبناءنا
Valueالتسامح:األسبوعقیمة of the Week : Tolerance

Info:اإلدارهلمراسلة @yas.academy - admin@yas.academy - principal@yas.academy


