
مدرسة أكادیمیة یاس
Yas Academy School

(الفصل الدراسي األول  األسبوع الخامس)الصف السابع

Gr. 7- Term 1- Week5
السؤال األسبوعي :

.)اإلمارات نقل الجبل الجلیدي من القطب الجنوبي إلى شواطئھادولةاقترح حالً مبتكراً كیف تستطیع(سؤال االسبوع
المادة
الیوم

والتاریخ

اللغة العربیة
Arabic Language

الریاضیات
Math

التربیة اإلسالمیة
Islamic

Englishالعلوم
Science

االجتماعیات
Social

اإلثنین
26/09/2022

القواعد :
جمع المذكر السالم.

اكتب فقرة تتضمن جموًعا للمذكر السالم
في حاالتھ اإلعرابیة المختلفة.

الوحدة : الثانیة
درس : النسبة المئویة من عدد

الواجب : یحدد في الحصة

الدرس الرابع :أدلة وحدانیة هللا تعالى
أوضح مفھوم الفطرة

أبین كیفیة بناء الحجة على أن هللا واحد ال
شریك لھ

Unit 2
L.4

Understanding the rules
of present perfect.

الوحدة الثانیة : أسس الكیمیاء
الدرس الثالث : التغیرات الفیزیائیة

- التغیرات الفیزیائیة

الواجب : حل أسئلة یتم تحدیدھا خالل
الحصة

كتاب اإلمارات تاریخنا

الفترة الزمنیة الممتدة من
ق.م000,10إلى000,002

جبل الفایة وھجرة البشر من أفریقیا
حل أنشطة الكتاب

الثالثاء
نص معلوماتي:27/9/2022

(  أفٌق  واسع)

ما أنواع النصوص القرائیة؟ وأي نوع
تفضل قراءتھ؟ ولماذا؟

لوحدة الثانیةا
درس : النسب المئویة والتقدیر

اختبار الوحدة األولى
5و4و3و2و1:الدروس

المعدالت -  الكسور المركبة ومعدالت
الوحدة -  تحویل معدالت الوحدة -

العالقات التناسبیة وغیر التناسبیة -
التمثیل البیاني لعالقات التناسب.

الدرس الرابع :أدلة وحدانیة هللا تعالى
أ برھن على وحدانیة هللا بالفطرة والعقل

Unit 2
L.5

Describing the lives of
your grandparents.

الوحدة الثانیة : أسس الكیمیاء
الدرس الثالث : التغیرات الفیزیائیة

- التغیر في حالة المادة

الواجب : حل أسئلة یتم تحدیدھا خالل
الحصة

كتاب اإلمارات تاریخنا

الفترة الزمنیة الممتدة من
ق.م000,10إلى000,002

جبل الفایة وھجرة البشر من أفریقیا
حل أنشطة الكتاب

األربعاء
نص معلوماتي:28/09/2022

(  أفٌق  واسع)

الوحدة الثانیة :
درس : تناسب النسب المئویة

الواجب : یحدد في الحصة

Unit 2
L.6

Consolidating
family-related
vocabulary.

الوحدة الثانیة : أسس الكیمیاء
الدرس الثالث : التغیرات الفیزیائیة

- حفظ الكتلة

الواجب : حل أسئلة یتم تحدیدھا خالل
الحصة

كتاب اإلمارات تاریخنا

الفترة الزمنیة الممتدة من
ق.م000,10إلى000,002

جبل الفایة وھجرة البشر من أفریقیا
حل أنشطة الكتاب
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الخمیس
نص معلوماتي:29/09/2022

(  أفٌق  واسع)

(اختبار قصیر)

الوحدة الثانیة : معادالت النسب المئویة .
الواجب : یحدد في الحصة

الدرس الرابع :أدلة وحدانیة هللا تعالى
استدل على وحدانیة هللا تعالي وعظمتھ

من خالل الكون ونظامھ

Unit 2
L.7

Revising school and
family-relating

vocabulary.

الوحدة الثانیة : أسس الكیمیاء
الدرس الثالث : التغیرات الفیزیائیة

- حل أسئلة نھایة الدرس
- حل أسئلة من نھایة الوحدة

الجمعة
30/09/2022

االستجابة األدبیة
اكتب استجابة أدبیة على قصة الضحك في

آخر اللیل.

Unit 2الوحدة الثانیة : معادالت النسب المئویة .
L.8

Reading and answering
questions about

ancestors.

Youالعلميتحصیلكمومعلوماتكمیزكيمحتوىمنفیھلماالتعلیموالتربیةوزارةموقعزیارةنرجو:الطالبأبناءنا are highly recommended to visit
www.moe.gov.ae

Value of theقیمة األسبوع : week:      Transparency

Infoلمراسلة اإلداره : @yas.academy - admin@yas.academy - principal@yas.academy

http://www.moe.gov.ae
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