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 الغد -السابع لصف ا -مادة / الرتبية اإلسالمية 

 املوضوع الصفحة اجلزء الوحدة

 الثاني الرابعة

 سورة الرحمن  12-21

 القلب وصالح اإلنسان 22-28

 الدين يسر 30-37

 كر في اإلسالمالتف 38-47

 مادة / اللغة العربية

 45-10 الثاني الرابعة

 من هدي النبوة .

 من مكارم األخالق

 ألف دلو من الماء

 أسلوب األمر

 نصب الفعل المضارع

الدراسات االجتماعيةمادة /   

 األولى

 
48 - 

69 

 األنشطة االقتصادية لسكان شبه الجزيرة العربية

لمشكالت البيئية والممارسات المطبقة لتحقيق  التنمية المستدامةا الثانية  
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 نواتج التعلم املوضوع الصفحة اجلزء
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 الذرة

دلة التجريبية  مثال يشرح كيف  تطورت النماذج الذرية المختلفة نتيجة لأل -
  تطور نماذج الذرة لحين النموذج الحديث

ع الذرات تتكون من نواة  وان النواة تتكون من بروتونات ييتعرف بان جم -
خواص  إلظهارونيوترونات، تحيط بها االلكترونات ويستخدم  برمجية محاكاة 

  كل منها )الشحنة والموقع والكتلة النسبية(
   يكتشف العالقة بين العدد الذري والعدد الكتلي للعنصر -
يتعرف  مفهوم النظائر ويستنتج العالقة بين نسبة وجود النظير لعنصر معين  -

   والكتلة الذرية النسبية له  

 الدرس الثاني
الجدول 
 الدوري

ي مرتبة افقياً )دورة( بحسب عدد البروتونات يستدل ان عناصر الجدول الدور -
في نواة الذرة )العدد الذري( وان العناصر التي خصائصها الكيميائية متشابهة 

  تقع في االعمدة نفسها
يصف كيف تعكس دورية الخصائص في الجدول الدوري انماط حاالت  -

 )الكترونات التكافؤ( لإللكتروناتالمستوى الخارجي 
الفيزيائية لعناصر المجموعات (الفلزات القلوية، الفلزات  يقارن الخواص -

)في الجدول الدوري  ،الهالوجينات والغازات النبيلة القلوية األرضية
  .(واستخداماتها الحياتية

يشرح العالقة بين التركيب الذري للعنصر وموقع ذلك العنصر في الجدول  -
  الدوري موظًفا برمجيات المحاكاة

    عناصر والمركباتيميز بين ال -
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 الرياضيات/  مادة
الوحدة         

Unit اجلزء Chapter املوضوع     Lessons املوجهات العامة 

Geometry 

MODULE  9   

Scale Drawing 

and Triangles 

9.2 Geometric 

Drawings 

Draw (freehand, with ruler and protractor, and with 

technology) geometric shapes with given conditions.Focus on 

constructing triangles from three measures of angles or sides, 

noticing when the conditions determine a unique triangle, 

more than one triangle, or no triangle 

9.3 Angle – Angle 

Similarity 

Use informal arguments to establish facts about the angle sum 

and exterior angle of triangles, about the angles created when 

parallel lines are cut by a transversal, and the angle-angle 

criterion for similarity of triangles 

Use similar triangles to explain why the slope m is the same 

between any two distinct points on a non-vertical line in the 

coordinate plane; derive the equation y = mx for a line through 

the origin and the equation y = mx + b for a line intercepting 

the vertical axis at b. 

Solve linear equations in one variable 
9.4 Drawing Solids 

Aspects Triangles 

 Drawing Solids Aspects from  from different directions 

MODULE  10  

Perimeter and 

Area  

10.1 

Circumference 

Know the formulas for the area and circumference of a circle 

and use them to solve problems; give an informal derivation of 

the relationship between the circumference and area of a circle 

10.2 Area of 

Circles 

Know the formulas for the area and circumference of a circle 

and use them to solve problems; give an informal derivation of 

the relationship between the circumference and area of a circle 
10.3 Area of 

Composite Figures 

Solve real-world and mathematical problems involving area, 

volume and surface area of two- and three-dimensional objects 

composed of triangles, quadrilaterals, polygons, cubes, and 

right prisms 
MODULE  11 

Volume 

11.1Volume of 

Prism 

Solve real-world and mathematical problems involving area, 

volume and surface area of two- and three-dimensional objects 

composed of triangles, quadrilaterals, polygons, cubes, and 

right prisms 
 


