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 الخطة االسبوعية
   17/ 2/  2019إلــى        77/ 2/  2019لألســـبـوع مــن                    ( أ )السابع :  الصف والشعبة     

 English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلعالييخ انًبدح
 سيبضيبد

 َىاتح انتؼهى
 
 

ىوـــانــي  

 القلب وصالح اإلنسان

 ت تالوة سليمة تلو االياي

 معاني مفردات الحديث الشريف يشرح 

 يبين المعنى اإلجمالي للحديث الشريف 

 اٌ يسذد األفكبس انشئيغخ وانفشػيخ

 أٌ يمذو ػشضب تمذيًيب يُطميب

To read about dehydration risk  

To write about the importance of a 

balanced diet  

To compare between healthy and 

unhealthy lifestyles  

 زم انًتجبيُبد ثبنضشة أو انمغًخ

 زم انًتجبيُبد انًكىَخ يٍ خطىتيٍ

 تظُيف انضوايب

 ثشائيخ:لشاءح زشح يٍ انًكتجخانمشاءح اإل 

ثشائيخ : كتبثخ لظخ يٍ تأنيف انكتبثخ اإل

 انطبنجخ

Reading : On point / pages 115-116-

117 

Writing : Searching for words and 

topics which are related to animals 

habitat 

 تذسيجبد اثشائى سيبضيبد

 ػهى االختجبساد انذونيخ وانىطُجخ 

69إنى طفسخ 66يٍ طفسخ طفي األزذ  دسط زم انًتجبيُبد ثبنضشة أو انمغًخ  BTS- C.B / Unit 8 page136 لشاءح انُض)أعىاق شؼجيخ( 

 508تًشيٍ يىخه ص 

 1:6يٍ   509ًَبسيٍ راتيه ص  BTS- W.B / Unit 8 page115 ىاق انشؼجيخخًغ يؼهىيبد ػٍ األع  واخت

 دسط زم انًتجبيُبد انًكىَخ يٍ خطىتيٍ BTS- C.B / Unit 8 page 137 يتبثؼخ انُض انًؼهىيبتي  طفي االثُيٍ

 516تًشيٍ يىخه ص 

 BTS- W.B / Unit 8 page 116   واخت
 1:4يٍ  517واخت تًبسيٍ راتيخ ص 

بءانثالث  

71إنى طفسخ 77يٍ طفسخ  طفي  تبثغ دسط زم انًتجبيُبد انًكىَخ يٍ خطىتيٍ BTS- C.B / Unit 8 page 138 69-68زم األَشطخ ص 

 518تًبسيٍ راتيخ ص 

 BTS- W.B / Unit 8 page 117 68ص 5زم سلى   واخت
 22:24يٍ  519واخت تًشيٍ اضبفى ص 

 االسثؼبء

 دسط تظُيف انضوايب BTS- C.B / Unit 8 page 139 يضخ(لظخ االختًبع )لًسخ في زدى ث  طفي

 538تًشيٍ يىخه ص 

 BTS- W.B / Unit 8 page 118 تظًيى خبسطخ ػٍ ػُبطش انمظخ  واخت
 4:7يٍ  539واخت تًبسيٍ راتيخ ص 

 انخًيظ

 تبثغ دسط تظُيف انضوايب BTS- C.B / Unit 8 page 140 77-71يتبثؼخ زم االَشظ ص تالوح طفي

 540يٍ راتيخ ص تًبس

 BTS- W.B / Unit 8 page 119 77تسضيش يىضىع انًسبدثخ ص  واخت
 21:24يٍ  541واخت تًبسيٍ اضبفيخ ص 
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 ( أ)انظف : انغبثغ  تبثغ

 انتظًيى وانتكُىنىخيب انتشثيخ األخالليخ انذساعبد االختًبػيخ انؼهىو انًبدح

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 لدى الحيوانات يميز بين انواع السلوك

 كيفية التفاعل مع الحيوانات االخرى
اٌ تمبسٌ ثيٍ انُجبتبد انسىنيخ وانُجبتبد انًؼًشح 

 في دونخ االيبساد انؼشثيخ انًتسذح
  تغتكشف أثشص ضشسيبد انسيبح -

 االزذ

 طفي

 187انًؤثشاد واالعتدبثبد ص 

 تظُف في خذول ضشوسيبد انسيبح  يٍ انكتبة انًذسعي57أٌ تسم َشبط ص
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 واخت

 االثُيٍ

 197اًَبط انغهىن ص  طفي

 زم دنيم انُشبط ػهى اًَبط انغهىن واخت

 انثالثبء

 198انتىاطم ص  طفي

 زم دنيم انُشبط ػهى دسط انتىاطم واخت

 األسثؼبء

 777زم اعئهخ انكتبة ص  طفي

 تكًهخ زم دنيم انُشبط دسط انتىاطم واخت

 انخًيظ

  778انتكبثش اندُغي ص  طفي

 ................................................................. واخت
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 الخطة االسبوعية
 21/ 2/  2019إلــى       17/ 2/  2019لألســـبـوع مــن                         ( )ب: السابع  الصف والشعبة     

 English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلعالييخ انًبدح
 سيبضيبد

 َىاتح انتؼهى
 
 

ىوـــانــي  

 القلب وصالح اإلنسان

 يتلو االيات تالوة سليمة 

 يشرح معاني مفردات الحديث الشريف 

 يبين المعنى اإلجمالي للحديث الشريف 

 وانفشػيخ اٌ يسذد األفكبس انشئيغخ

 أٌ يمذو ػشضب تمذيًيب يُطميب

To read about dehydration risk  

To write about the importance of a 

balanced diet  

To compare between healthy and 

unhealthy lifestyles  

 زم انًتجبيُبد ثبنضشة أو انمغًخ

 زم انًتجبيُبد انًكىَخ يٍ خطىتيٍ

 تظُيف انضوايب

 انمشاءح اإلثشائيخ:لشاءح زشح يٍ انًكتجخ 

انكتبثخ اإلثشائيخ : كتبثخ لظخ يٍ تأنيف 

 انطبنجخ

Reading : On point / pages 115-116-

117 

Writing : Searching for words and 

topics which are related to animals 

habitat 

 تذسيجبد اثشائى سيبضيبد

ىطُجخ ػهى االختجبساد انذونيخ وان  

69إنى طفسخ 66يٍ طفسخ طفي األزذ  دسط زم انًتجبيُبد ثبنضشة أو انمغًخ  BTS- C.B / Unit 8 page136 لشاءح انُض)أعىاق شؼجيخ( 

 508تًشيٍ يىخه ص 

 1:6يٍ   509ًَبسيٍ راتيه ص  BTS- W.B / Unit 8 page115 خًغ يؼهىيبد ػٍ األعىاق انشؼجيخ  واخت

 دسط زم انًتجبيُبد انًكىَخ يٍ خطىتيٍ BTS- C.B / Unit 8 page 137 نُض انًؼهىيبتييتبثؼخ ا  طفي االثُيٍ

 516تًشيٍ يىخه ص 

 BTS- W.B / Unit 8 page 116   واخت
 1:4يٍ  517واخت تًبسيٍ راتيخ ص 

 انثالثبء

71إنى طفسخ 77يٍ طفسخ  طفي  نًتجبيُبد انًكىَخ يٍ خطىتيٍتبثغ دسط زم ا BTS- C.B / Unit 8 page 138 69-68زم األَشطخ ص 

 518تًبسيٍ راتيخ ص 

 BTS- W.B / Unit 8 page 117 68ص 5زم سلى   واخت
 22:24يٍ  519واخت تًشيٍ اضبفى ص 

 االسثؼبء

 دسط تظُيف انضوايب BTS- C.B / Unit 8 page 139 لظخ االختًبع )لًسخ في زدى ثيضخ(  طفي

 538تًشيٍ يىخه ص 

 BTS- W.B / Unit 8 page 118 ػٍ ػُبطش انمظختظًيى خبسطخ   واخت
 4:7يٍ  539واخت تًبسيٍ راتيخ ص 

 انخًيظ

 تبثغ دسط تظُيف انضوايب BTS- C.B / Unit 8 page 140 77-71يتبثؼخ زم االَشظ ص تالوح طفي

 540تًبسيٍ راتيخ ص 

 BTS- W.B / Unit 8 page 119 77تسضيش يىضىع انًسبدثخ ص  واخت
 21:24يٍ  541اضبفيخ ص واخت تًبسيٍ 
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 ( )ةانظف : انغبثغ تبثغ 

 

 انتظًيى وانتكُىنىخيب انتشثيخ األخالليخ انذساعبد االختًبػيخ انؼهىو انًبدح

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يميز بين انواع السلوك لدى الحيوانات

 كيفية التفاعل مع الحيوانات االخرى
بد انًؼًشح اٌ تمبسٌ ثيٍ انُجبتبد انسىنيخ وانُجبت

 في دونخ االيبساد انؼشثيخ انًتسذح
  تغتكشف أثشص ضشسيبد انسيبح -

 االزذ

 طفي

 187انًؤثشاد واالعتدبثبد ص 

 تظُف في خذول ضشوسيبد انسيبح  يٍ انكتبة انًذسعي57أٌ تسم َشبط ص
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 واخت

 االثُيٍ

 197اًَبط انغهىن ص  طفي

 زم دنيم انُشبط ػهى اًَبط انغهىن واخت

 انثالثبء

 198انتىاطم ص  طفي

 زم دنيم انُشبط ػهى دسط انتىاطم واخت

 األسثؼبء

 777زم اعئهخ انكتبة ص  طفي

 تكًهخ زم دنيم انُشبط دسط انتىاطم واخت

 انخًيظ

  778انتكبثش اندُغي ص  طفي

 ................................................................. واخت
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 الخطة االسبوعية
 21/ 2/  2019إلــى       17/ 2/  2019لألســـبـوع مــن     (                   ) ج: السابع  الصف والشعبة      

 English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلعالييخ انًبدح
 ضيبدسيب

 َىاتح انتؼهى
 
 

ىوـــانــي  

 القلب وصالح اإلنسان

 يتلو االيات تالوة سليمة 

 يشرح معاني مفردات الحديث الشريف 

 يبين المعنى اإلجمالي للحديث الشريف 

 اٌ يسذد األفكبس انشئيغخ وانفشػيخ

 أٌ يمذو ػشضب تمذيًيب يُطميب

To read about dehydration risk  

To write about the importance of a 

balanced diet  

To compare between healthy and 

unhealthy lifestyles  

 زم انًتجبيُبد ثبنضشة أو انمغًخ

 زم انًتجبيُبد انًكىَخ يٍ خطىتيٍ

 تظُيف انضوايب

 انمشاءح اإلثشائيخ:لشاءح زشح يٍ انًكتجخ 

انكتبثخ اإلثشائيخ : كتبثخ لظخ يٍ تأنيف 

 جخانطبن

Reading : On point / pages 115-116-

117 

Writing : Searching for words and 

topics which are related to animals 

habitat 

 تذسيجبد اثشائى سيبضيبد

 ػهى االختجبساد انذونيخ وانىطُجخ 

69إنى طفسخ 66يٍ طفسخ طفي األزذ  دسط زم انًتجبيُبد ثبنضشة أو انمغًخ  BTS- C.B / Unit 8 page136 لشاءح انُض)أعىاق شؼجيخ( 

 508تًشيٍ يىخه ص 

 1:6يٍ   509ًَبسيٍ راتيه ص  BTS- W.B / Unit 8 page115 خًغ يؼهىيبد ػٍ األعىاق انشؼجيخ  واخت

 دسط زم انًتجبيُبد انًكىَخ يٍ خطىتيٍ BTS- C.B / Unit 8 page 137 يتبثؼخ انُض انًؼهىيبتي  طفي االثُيٍ

 516ه ص تًشيٍ يىخ

 BTS- W.B / Unit 8 page 116   واخت
 1:4يٍ  517واخت تًبسيٍ راتيخ ص 

 انثالثبء

71إنى طفسخ 77يٍ طفسخ  طفي  تبثغ دسط زم انًتجبيُبد انًكىَخ يٍ خطىتيٍ BTS- C.B / Unit 8 page 138 69-68زم األَشطخ ص 

 518تًبسيٍ راتيخ ص 

 BTS- W.B / Unit 8 page 117 68ص 5زم سلى   واخت
 22:24يٍ  519واخت تًشيٍ اضبفى ص 

 االسثؼبء

 دسط تظُيف انضوايب BTS- C.B / Unit 8 page 139 لظخ االختًبع )لًسخ في زدى ثيضخ(  طفي

 538تًشيٍ يىخه ص 

 BTS- W.B / Unit 8 page 118 تظًيى خبسطخ ػٍ ػُبطش انمظخ  واخت
 4:7يٍ  539واخت تًبسيٍ راتيخ ص 

 انخًيظ

وحتال طفي  تبثغ دسط تظُيف انضوايب BTS- C.B / Unit 8 page 140 77-71يتبثؼخ زم االَشظ ص 

 540تًبسيٍ راتيخ ص 

 BTS- W.B / Unit 8 page 119 77تسضيش يىضىع انًسبدثخ ص  واخت
 21:24يٍ  541واخت تًبسيٍ اضبفيخ ص 
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 )ج(انظف : انغبثغ تبثغ 

 

 انتظًيى وانتكُىنىخيب يخ األخالليخانتشث انذساعبد االختًبػيخ انؼهىو انًبدح

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يميز بين انواع السلوك لدى الحيوانات

 كيفية التفاعل مع الحيوانات االخرى
اٌ تمبسٌ ثيٍ انُجبتبد انسىنيخ وانُجبتبد انًؼًشح 

 في دونخ االيبساد انؼشثيخ انًتسذح
  تغتكشف أثشص ضشسيبد انسيبح -

 االزذ

 طفي

 187اد واالعتدبثبد ص انًؤثش

 تظُف في خذول ضشوسيبد انسيبح  يٍ انكتبة انًذسعي57أٌ تسم َشبط ص
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 واخت

 االثُيٍ

 197اًَبط انغهىن ص  طفي

 زم دنيم انُشبط ػهى اًَبط انغهىن واخت

 انثالثبء

 198 انتىاطم ص طفي

 زم دنيم انُشبط ػهى دسط انتىاطم واخت

 األسثؼبء

 777زم اعئهخ انكتبة ص  طفي

 تكًهخ زم دنيم انُشبط دسط انتىاطم واخت

 انخًيظ

  778انتكبثش اندُغي ص  طفي

 ................................................................. واخت
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 السبوعيةالخطة ا
 21/ 2/  2019إلــى       17/ 2/  2019لألســـبـوع مــن                     (              ) د: السابع  الصف والشعبة      

   
 

 انًبدح

 English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلعالييخ

 سيبضيبد

 َىاتح انتؼهى
 
 

ىوـــانــي  

 القلب وصالح اإلنسان

 مة يتلو االيات تالوة سلي

 يشرح معاني مفردات الحديث الشريف 

 يبين المعنى اإلجمالي للحديث الشريف 

 اٌ يسذد األفكبس انشئيغخ وانفشػيخ

 أٌ يمذو ػشضب تمذيًيب يُطميب

To read about dehydration risk  

To write about the importance of a 

balanced diet  

To compare between healthy and 

unhealthy lifestyles  

 زم انًتجبيُبد ثبنضشة أو انمغًخ

 زم انًتجبيُبد انًكىَخ يٍ خطىتيٍ

 تظُيف انضوايب

 انمشاءح اإلثشائيخ:لشاءح زشح يٍ انًكتجخ 

انكتبثخ اإلثشائيخ : كتبثخ لظخ يٍ تأنيف 

 انطبنجخ

Reading : On point / pages 115-116-

117 

Writing : Searching for words and 

topics which are related to animals 

habitat 

 تذسيجبد اثشائى سيبضيبد

 ػهى االختجبساد انذونيخ وانىطُجخ 

69إنى طفسخ 66يٍ طفسخ طفي األزذ  دسط زم انًتجبيُبد ثبنضشة أو انمغًخ  BTS- C.B / Unit 8 page136 لشاءح انُض)أعىاق شؼجيخ( 

 508تًشيٍ يىخه ص 

 1:6يٍ   509ًَبسيٍ راتيه ص  BTS- W.B / Unit 8 page115 د ػٍ األعىاق انشؼجيخخًغ يؼهىيب  واخت

 دسط زم انًتجبيُبد انًكىَخ يٍ خطىتيٍ BTS- C.B / Unit 8 page 137 يتبثؼخ انُض انًؼهىيبتي  طفي االثُيٍ

 516تًشيٍ يىخه ص 

 BTS- W.B / Unit 8 page 116   واخت
 1:4يٍ  517واخت تًبسيٍ راتيخ ص 

 انثالثبء

71إنى طفسخ 77يٍ طفسخ  طفي  تبثغ دسط زم انًتجبيُبد انًكىَخ يٍ خطىتيٍ BTS- C.B / Unit 8 page 138 69-68زم األَشطخ ص 

 518تًبسيٍ راتيخ ص 

 BTS- W.B / Unit 8 page 117 68ص 5زم سلى   واخت
 22:24يٍ  519واخت تًشيٍ اضبفى ص 

 االسثؼبء

 دسط تظُيف انضوايب BTS- C.B / Unit 8 page 139 في زدى ثيضخ( لظخ االختًبع )لًسخ  طفي

 538تًشيٍ يىخه ص 

 BTS- W.B / Unit 8 page 118 تظًيى خبسطخ ػٍ ػُبطش انمظخ  واخت
 4:7يٍ  539واخت تًبسيٍ راتيخ ص 

 انخًيظ

 تبثغ دسط تظُيف انضوايب BTS- C.B / Unit 8 page 140 77-71يتبثؼخ زم االَشظ ص تالوح طفي

 540تًبسيٍ راتيخ ص 

 BTS- W.B / Unit 8 page 119 77تسضيش يىضىع انًسبدثخ ص  واخت
 21:24يٍ  541واخت تًبسيٍ اضبفيخ ص 
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 ( )دانظف : انغبثغ تبثغ 

 

 انتظًيى وانتكُىنىخيب انتشثيخ األخالليخ انذساعبد االختًبػيخ انؼهىو انًبدح

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــيانــ

 يميز بين انواع السلوك لدى الحيوانات

 كيفية التفاعل مع الحيوانات االخرى
اٌ تمبسٌ ثيٍ انُجبتبد انسىنيخ وانُجبتبد انًؼًشح 

 في دونخ االيبساد انؼشثيخ انًتسذح
  تغتكشف أثشص ضشسيبد انسيبح -

 االزذ

 طفي

 187انًؤثشاد واالعتدبثبد ص 

 تظُف في خذول ضشوسيبد انسيبح  يٍ انكتبة انًذسعي57أٌ تسم َشبط ص
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 واخت

 االثُيٍ

 197اًَبط انغهىن ص  طفي

 زم دنيم انُشبط ػهى اًَبط انغهىن واخت

 انثالثبء

 198انتىاطم ص  طفي

 زم دنيم انُشبط ػهى دسط انتىاطم واخت

 ثؼبءاألس

 777زم اعئهخ انكتبة ص  طفي

 تكًهخ زم دنيم انُشبط دسط انتىاطم واخت

 انخًيظ

  778انتكبثش اندُغي ص  طفي

 ................................................................. واخت
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 الخطة االسبوعية
  17/ 2/  1779إلــى         77/  2/  1779لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز: السابع  الصف والشعبة

 انشيبضيبد English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 66انمهت وطالذ اإلَغبٌ ص

 يششذ انسذيث انششيف ششزب إخًبنيب 

 يششذ دالالد أزىال انمهت 

 

 سيظف ثأثيش انهغخ انًدبصيخ في انتؼجيش ػٍ األفكب -

 يسهم انُض األدثي في عيبله -

 يغتىػت انًتؼهى انًبدح انًغًىػخ -

To talk about animal 
groups and 
characteristics اٌ يسم انًتجبيُبد ثبندًغ وانطشذ 

 Reading: Prepare about اٌ يسذد انًتجبيُه ػهي خظ االػذاد
“Studying Online” (On Point  
Page 85) 

ءح زشح زىل ائيخ: انمشائيخ: يمشأ انطبنت لشاانسظخ اإلثش

 يىضىع انتغبير.

انكتبثيخ : يكتت يمبال ػٍ انًمبسَخ ثيٍ انمشاءح انىسليخ 

 واإلنكتشوَيخ.

Writing: Search for information to 
write about  
“Your Favorite Wildlife Animals” 

 اثشائي : اتسبد وتمبطغ انًدًىػبد

 االزذ
 97دسط : لىح انؼهى كتبة انطبنت ص  67شح اندىهش أطذق يٍ انًظهش صيمشأ فم طفي

Bridge to Success 
Course book P.131 

 799يسم تًبسيٍ ص

 96زم َشبط تطجيك ػهى انًفشداد وانًؼدى ص  67يسم َشبط اتأيم وأطُف ص واخت
Bridge to Success 
Work book P.110 

 577زم تًبسيٍ يىخهخ ص

 االثُيٍ
 97دسط : لىح انؼهى كتبة انطبنت ص  68شا لشاءح راتيخ ازىال انمهت صيم طفي

Bridge to Success 
Course book P.132 

 577يسم تًبسيٍ راتيخ ص

 زم َشبط زىل نغخ انُض + زفظ  أول ثالثخ أثيبد 68يدذ زال نفمشح أخذ زال ص واخت
Bridge to Success 
Work book P.111 

 571يش ػهيب صزم يغبئم راد يهبساد تفك

 انثالثبء
 97دسط : لىح انؼهى كتبة انطبنت ص  68يؼجش ػٍ سأيه في فمشح االهتًبو ثبنًظهش ص  طفي

Bridge to Success 
Course book P.134-135 

 577يسم تًبسيٍ اضبفيخ ص

 77يكًم طشائك تضكيخ انمهت ص واخت
+ زفظ  األثيبد  7زم َشبط زىل لبسئ انُض سلى 

 ظ وانغبدط وانغبثغانشاثغ وانخبي

Bridge to Success 
Work book P.112 

 578زم تًبسيٍ يىخهخ ص 

 األسثؼبء
 97دسط : لىح انؼهى كتبة انطبنت ص   طفي

Bridge to Success 
Course book P.136 

 579يسم تًبسيٍ راتيخ ص 

  واخت
+ زفظ  األثيبد 1زم َشبط زىل لبسئ انُض  سلى 

 يٍ انثبيٍ إنى األخيش

Bridge to Success 
Work book P.113 

 577زم يغبئم تفكيش ػهيب ص

 انخًيظ
 77دسط اعتًبع: لًسخ في زدى ثيضخ ص   طفي

Write an essay about “Your 
Favorite Wildlife Animals” 

 576يسم تًبسيٍ يىخهخ ص 

 579زم تًبسيٍ اضبفيخ ص  Finish writing the essay at home   واخت
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 ( ز ): السابع  والشعبة الصفتابع 
 

 انتظًيى وانتكُىنىخيب انتشثيخ األخالليخ انذساعبد االختًبػيخ انؼهىو انًبدح

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يمبسٌ ثيٍ يدًىػبد انالفمبسيبد

يؼذد انسيىاَبد انفمبسيخ ويزكش انخظبئض 

 انًشتشكخ ثيُهب

 يتؼشف انًفبهيى انىاسدح في انذسط

 دونخ االيبساد يؼذد أهًيخ يىلغ 

  يغتُتح يفهىو اإللتظبدانؼبنًي انًغتذاو

 وانتسذيبد انتي يىاخههب .

 3D Design in Makers 
Empire 

 االزذ
 166خظبئض انفمبسيبد ص  طفي

لشاءح انفمشاد انىاسدح في انذسط وتسهيم 

 االشكبل وانخشائظ 

 زم تمىيى انذسط

  17زم ص 

 

 16زم ص 
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 77واخت كتبة االَشطخ ص  واخت

 االثُيٍ
 168اَىاع انسجهيبد انفمبسيخ ص  طفي

 77واخت زم كتبة االَشطخ ص  واخت

 انثالثبء
 169اَىاع انجشيبئـــــــــيبد  ص طفي

 71واخت كتبة االَشطخ ص  واخت

 األسثؼبء
 177خظبئض انـــــــــضوازف ص طفي

 77ة االَشطخ ص واخت كتب واخت

 انخًيظ
 177خظبئض انطيـــــىس ص طفي

 177+177واخت زم اعئهخ انذسط ص واخت
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 الخطة االسبوعية
  17 / 2/  1779إلــى         77/  2/  1779لألســـبـوع مــن  

 ( هـ ): السابع  الصف والشعبة
   

 يبضيبدانش English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 77يمشا انسذيث لشاءح عهيًخ ص

 يششذ يؼبَى يفشداد انسذيث

 يغتُتح يظبهش انتيغيش فى اإلعالو

 يذنم ػهى اٌ انتشذد وانتطشف نيغب يٍ اإلعالو

 يظف ثأثيش انهغخ انًدبصيخ في انتؼجيش ػٍ األفكبس -

 يسهم انُض األدثي في عيبله -

 انًبدح انًغًىػخيغتىػت انًتؼهى  -

To talk about animal 
groups and 
characteristics اٌ يسم انًتجبيُبد ثبندًغ وانطشذ 

 Reading: Prepare about اٌ يسذد انًتجبيُه ػهي خظ االػذاد
“Studying Online” (On Point  
Page 85) 

ءح زشح زىل ائيخ: انمشائيخ: يمشأ انطبنت لشاانسظخ اإلثش

 انتغبير. يىضىع

انكتبثيخ : يكتت يمبال ػٍ انًمبسَخ ثيٍ انمشاءح انىسليخ 

 واإلنكتشوَيخ.

Writing: Search for information to 
write about  
“Your Favorite Wildlife Animals” 

 اثشائي : اتسبد وتمبطغ انًدًىػبد

 االزذ
 97دسط : لىح انؼهى كتبة انطبنت ص   طفي

Bridge to Success 
Course book P.131 

 799يسم تًبسيٍ ص

 96زم َشبط تطجيك ػهى انًفشداد وانًؼدى ص   واخت
Bridge to Success 
Work book P.110 

 577زم تًبسيٍ يىخهخ ص

 االثُيٍ
 97دسط : لىح انؼهى كتبة انطبنت ص   طفي

Bridge to Success 
Course book P.132 

 577يسم تًبسيٍ راتيخ ص

 زىل نغخ انُض + زفظ  أول ثالثخ أثيبدزم َشبط   واخت
Bridge to Success 
Work book P.111 

 571زم يغبئم راد يهبساد تفكيش ػهيب ص

 انثالثبء
 97دسط : لىح انؼهى كتبة انطبنت ص  77/75لشاءح انسذيث وانًفشداد ص طفي

Bridge to Success 
Course book P.134-135 

 577يسم تًبسيٍ اضبفيخ ص

 انسذيث زفظ واخت
+ زفظ  األثيبد  7زم َشبط زىل لبسئ انُض سلى 

 انشاثغ وانخبيظ وانغبدط وانغبثغ

Bridge to Success 
Work book P.112 

 578زم تًبسيٍ يىخهخ ص 

 األسثؼبء
 97دسط : لىح انؼهى كتبة انطبنت ص  77/78يظبهش انتيغيش فى اإلعالو ص طفي

Bridge to Success 
Course book P.136 

 579تًبسيٍ راتيخ ص  يسم

 87ص واخت
+ زفظ  األثيبد 1زم َشبط زىل لبسئ انُض  سلى 

 يٍ انثبيٍ إنى األخيش

Bridge to Success 
Work book P.113 

 577زم يغبئم تفكيش ػهيب ص

 انخًيظ
 77دسط اعتًبع: لًسخ في زدى ثيضخ ص  انتفكش فى اإلعالو  طفي

Write an essay about “Your 
Favorite Wildlife Animals” 

 576يسم تًبسيٍ يىخهخ ص 

 579زم تًبسيٍ اضبفيخ ص  Finish writing the essay at home  كبيال 86َشبط أتأيم وأخيت ص واخت
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   ( ) هـ: السابع  الصف والشعبةتابع 

 

 انتظًيى وانتكُىنىخيب انتشثيخ األخالليخ انذساعبد االختًبػيخ انؼهىو انًبدح

 ىَىاتح انتؼه
 
 

 ىوـــانــي

 يمبسٌ ثيٍ يدًىػبد انالفمبسيبد

يؼذد انسيىاَبد انفمبسيخ ويزكش انخظبئض 

 انًشتشكخ ثيُهب

 انذسط في انىاسدح انًفبهيى يتؼشف

 االيبساد دونخ يىلغ أهًيخ يؼذد
  يغتُتح يفهىو اإللتظبدانؼبنًي انًغتذاو

 وانتسذيبد انتي يىاخههب .

 3D Design in Makers 
Empire 

 االزذ
 166خظبئض انفمبسيبد ص  طفي

 االشكبل وتسهيم انذسط في انىاسدح انفمشاد لشاءح

  وانخشائظ

 انذسط تمىيى زم

  17زم ص 

 

 16زم ص 
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 77واخت كتبة االَشطخ ص  واخت

 االثُيٍ
 168اَىاع انسجهيبد انفمبسيخ ص  طفي

 77واخت زم كتبة االَشطخ ص  واخت

 انثالثبء
 169اَىاع انجشيبئـــــــــيبد  ص طفي

 71واخت كتبة االَشطخ ص  واخت

 األسثؼبء
 177خظبئض انـــــــــضوازف ص طفي

 77واخت كتبة االَشطخ ص  واخت

 انخًيظ
 177خظبئض انطيـــــىس ص طفي

 177+177واخت زم اعئهخ انذسط ص واخت
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 عيةالخطة االسبو
  17/ 2/  1779إلــى         77/  2/  1779لألســـبـوع مــن  

 و ( ): السابع  الصف والشعبة
   

 انشيبضيبد English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 77يمشا انسذيث لشاءح عهيًخ ص

 يششذ يؼبَى يفشداد انسذيث

 إلعالويغتُتح يظبهش انتيغيش فى ا

 يذنم ػهى اٌ انتشذد وانتطشف نيغب يٍ اإلعالو

 يظف ثأثيش انهغخ انًدبصيخ في انتؼجيش ػٍ األفكبس -

 يسهم انُض األدثي في عيبله -

 يغتىػت انًتؼهى انًبدح انًغًىػخ -

To talk about animal 
groups and 
characteristics اٌ يسم انًتجبيُبد ثبندًغ وانطشذ 

 Reading: Prepare about ه ػهي خظ االػذاداٌ يسذد انًتجبيُ
“Studying Online” (On Point  
Page 85) 

ءح زشح زىل ائيخ: انمشائيخ: يمشأ انطبنت لشاانسظخ اإلثش

 يىضىع انتغبير.

انكتبثيخ : يكتت يمبال ػٍ انًمبسَخ ثيٍ انمشاءح انىسليخ 

 واإلنكتشوَيخ.

Writing: Search for information to 
write about  
“Your Favorite Wildlife Animals” 

 اثشائي : اتسبد وتمبطغ انًدًىػبد

 االزذ
 97دسط : لىح انؼهى كتبة انطبنت ص  77/75لشاءح انسذيث وانًفشداد ص طفي

Bridge to Success 
Course book P.131 

 799يسم تًبسيٍ ص

 96ى ص زم َشبط تطجيك ػهى انًفشداد وانًؼد زفظ انسذيث واخت
Bridge to Success 
Work book P.110 

 577زم تًبسيٍ يىخهخ ص

 االثُيٍ
 97دسط : لىح انؼهى كتبة انطبنت ص  77/78يظبهش انتيغيش فى اإلعالو ص طفي

Bridge to Success 
Course book P.132 

 577يسم تًبسيٍ راتيخ ص

 زم َشبط زىل نغخ انُض + زفظ  أول ثالثخ أثيبد 87ص واخت
Bridge to Success 
Work book P.111 

 571زم يغبئم راد يهبساد تفكيش ػهيب ص

 انثالثبء
 97دسط : لىح انؼهى كتبة انطبنت ص   طفي

Bridge to Success 
Course book P.134-135 

 577يسم تًبسيٍ اضبفيخ ص

  واخت
+ زفظ  األثيبد  7زم َشبط زىل لبسئ انُض سلى 

 بثغانشاثغ وانخبيظ وانغبدط وانغ

Bridge to Success 
Work book P.112 

 578زم تًبسيٍ يىخهخ ص 

 األسثؼبء
 97دسط : لىح انؼهى كتبة انطبنت ص  انتفكش فى اإلعالو  طفي

Bridge to Success 
Course book P.136 

 579يسم تًبسيٍ راتيخ ص 

 كبيال 86َشبط أتأيم وأخيت ص واخت
ثيبد + زفظ  األ1زم َشبط زىل لبسئ انُض  سلى 

 يٍ انثبيٍ إنى األخيش

Bridge to Success 
Work book P.113 

 577زم يغبئم تفكيش ػهيب ص

 انخًيظ
 77دسط اعتًبع: لًسخ في زدى ثيضخ ص   طفي

Write an essay about “Your 
Favorite Wildlife Animals” 

 576يسم تًبسيٍ يىخهخ ص 

 579ًبسيٍ اضبفيخ ص زم ت Finish writing the essay at home   واخت
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 و ( ): السابع  الصف والشعبةتابع 

 

 انتظًيى وانتكُىنىخيب انتشثيخ األخالليخ انذساعبد االختًبػيخ انؼهىو انًبدح

 َىاتح انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يمبسٌ ثيٍ يدًىػبد انالفمبسيبد

يؼذد انسيىاَبد انفمبسيخ ويزكش انخظبئض 

 انًشتشكخ ثيُهب

 انذسط في ىاسدحان انًفبهيى يتؼشف

 االيبساد دونخ يىلغ أهًيخ يؼذد
  يغتُتح يفهىو اإللتظبدانؼبنًي انًغتذاو

 وانتسذيبد انتي يىاخههب .

 3D Design in Makers 
Empire 

 االزذ
 166خظبئض انفمبسيبد ص  طفي

 االشكبل وتسهيم انذسط في انىاسدح انفمشاد لشاءح

  وانخشائظ

 انذسط تمىيى زم

  17زم ص 
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 77واخت كتبة االَشطخ ص  واخت

 االثُيٍ
 168اَىاع انسجهيبد انفمبسيخ ص  طفي

 77واخت زم كتبة االَشطخ ص  واخت

 انثالثبء
 169اَىاع انجشيبئـــــــــيبد  ص طفي

 71واخت كتبة االَشطخ ص  واخت

 األسثؼبء
 177ــضوازف صخظبئض انـــــــ طفي

 77واخت كتبة االَشطخ ص  واخت

 انخًيظ
 177خظبئض انطيـــــىس ص طفي

 177+177واخت زم اعئهخ انذسط ص واخت

 
 

 


