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 الخطة االسبوعٌة
   21/ 3/  2019إلــى        17/ 3/  2019لألســـبـوع مــن                                                     ( أ )السابع :  الصف والشعبة

 

 English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح
 سٌبضٍبد

 َىاتذ انتؼهى
  
 

ىوـــانــٍ  

 صالة المسافر والمرٌض

 ٌبٌن كٌفٌة صالة المرٌض 

ٌعبر عن تقدٌري لقٌمة الٌسر فً 
 االسالم 

 أٌ ٌتزكش ضًبئش انُظت انًتظهخ

 أٌ ًٌٍض انؼذد وانًؼذود

To talk about the different outdoor pursuits around 

the world 

To read about outdoor activities in UAE 

To write about a history of ancient Olympic Games  

اٌ ٌشعى شكم هُذعً حالحً 

 االثؼبد

قشاءح إحشائً :قشاءح انقظض يٍ انًكتجخ 

 انىسقٍخ

كتبثخ إحشائٍخ :كتبثخ قظخ خٍبنٍخ يٍ إثذاع 

 انطبنت

Reading : On point – Prepare pages 115 

-116 

Writing : Search for information to write 

about  a healthy lifestyle  

اٌ ٌشعى عبقظ ايبيً ربَجً 

 نشكم حالحً االثؼبد

105إنى طفضخ 102طفضخ  طفً األصذ  Bridge to Success – Course Book – Page 155 يشارؼخ دسط)انؼذد وانًؼذود( 
 593انًقبط انؼشضٍخ ص

 Bridge to Success – Workbook – Page130   وارت
 

  Bridge to Success – Course Book – Page156 ت انًتظهخ(يشارؼخ دسط )ضًبئش انُظ  طفً االحٍٍُ
 تضذٌذ االشكبل حالحٍخ االثؼبد

 Bridge to Success – Workbook – Page131   وارت
 596تًشٌٍ يىره ص

 انخالحبء

107إنى 106يٍ طفضخ  طفً   Bridge to Success – Course Book – Page157 يشارؼخ دسط )قىح انؼهى( 
 كبل حالحٍخ االثؼبد تضذٌذ األش

 Bridge to Success – Workbook – Page132   وارت
 597راتٍخ صتًبسٌٍ 

 االسثؼبء

  Bridge to Success – Course Book – Page158 قشاءح َض سصهخ انًؼشفخ  طفً
 595ٌضم تأكذ يٍ فهًك ص

 Bridge to Success – Workbook – Page133 142ص 2-1صم سقى   وارت
 596بسٌٍ يىرهخ صصم تً

 انخًٍظ

ٌضم تًبسٌٍ يهبساد تفكٍش ػهٍب  Bridge to Success – Course Book – Page 159 143-142صم أَشطخ انكتبة ص تالوح  طفً

 598ص

 Bridge to Success – Workbook – Page134 145صم ص  وارت
 599صم تًبسٌٍ اضبفٍخ ص
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kh 

 ( أ)انظف : انغبثغ  تبثغ

 

 انتظًٍى وانتكُىنىرٍب انتشثٍخ األخالقٍخ نذساعبد االرتًبػٍخا انؼهىو انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

تىضش عٍبعخ االتضبد انخبسرٍخ نذونخ االيبساد  ٌمٌز بٌن البناء الضوئً والتنفس الخلوي

 انؼشثٍخ انًتضذح
 SA Summative Assessment تُبقش يشبسٌغ االخالق -

 االصذ

 طفً

 349انجُبء انضىئً ص 

 يٍ انكتبة انًذسعً  79تضم َشبط ص

 أكتت عججب واصذ نكم صذث يٍ االصذاث انتبنٍخ
 تقذٌى يششوع   -

S
A

 

 وارت

 االحٍٍُ

 350انتُفظ انخهىي ص  طفً

 صم دنٍم انُشبط ػهى انتُفظ انخهىي وارت

 انخالحبء

 351صشكخ انؼُبطش انغزائٍخ ص  طفً

 كخ انًىادصم دنٍم انُشبط ػهى صش وارت

 األسثؼبء

 352اعتزبثبد انُجبتبد ص  طفً

 صم دنٍم انُشبط  ػهى اعتزبثبد انُجبتبد وارت

 انخًٍظ

 353االَتضبءاد ص  طفً

 صم دنٍم انُشبط ػهى االَتضبءاد وارت

 
 
 
 سيتم تطبيق االختبار العملي لمادة التصميم خالل هذا األسبوع 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 

 الخطة االسبوعٌة
   21/ 3/  2019إلــى        17/ 3/  2019لألســـبـوع مــن                                                     ( ب) : السابع  الصف والشعبة       

 

 English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح
 سٌبضٍبد

 َىاتذ انتؼهى
  
 

ىوـــانــٍ  

 صالة المسافر والمرٌض

 ٌبٌن كٌفٌة صالة المرٌض 

ٌعبر عن تقدٌري لقٌمة الٌسر فً 
 االسالم 

 ٌتزكش ضًبئش انُظت انًتظهخأٌ 

 أٌ ًٌٍض انؼذد وانًؼذود

To talk about the different outdoor pursuits around 

the world 

To read about outdoor activities in UAE 

To write about a history of ancient Olympic Games  

اٌ ٌشعى شكم هُذعً حالحً 

 االثؼبد

:قشاءح انقظض يٍ انًكتجخ قشاءح إحشائً 

 انىسقٍخ

كتبثخ إحشائٍخ :كتبثخ قظخ خٍبنٍخ يٍ إثذاع 

 انطبنت

Reading : On point – Prepare pages 115 

-116 

Writing : Search for information to write 

about  a healthy lifestyle  

اٌ ٌشعى عبقظ ايبيً ربَجً 

 نشكم حالحً االثؼبد

105إنى طفضخ 102طفضخ  طفً األصذ  Bridge to Success – Course Book – Page 155 يشارؼخ دسط)انؼذد وانًؼذود( 
 593انًقبط انؼشضٍخ ص

 Bridge to Success – Workbook – Page130   وارت
 

  Bridge to Success – Course Book – Page156 يشارؼخ دسط )ضًبئش انُظت انًتظهخ(  طفً االحٍٍُ
 حالحٍخ االثؼبد تضذٌذ االشكبل

 Bridge to Success – Workbook – Page131   وارت
 596تًشٌٍ يىره ص

 انخالحبء

107إنى 106يٍ طفضخ  طفً   Bridge to Success – Course Book – Page157 يشارؼخ دسط )قىح انؼهى( 
 تضذٌذ األشكبل حالحٍخ االثؼبد 

 Bridge to Success – Workbook – Page132   وارت
 597راتٍخ صتًبسٌٍ 

 االسثؼبء

  Bridge to Success – Course Book – Page158 قشاءح َض سصهخ انًؼشفخ  طفً
 595ٌضم تأكذ يٍ فهًك ص

 Bridge to Success – Workbook – Page133 142ص 2-1صم سقى   وارت
 596صم تًبسٌٍ يىرهخ ص

 انخًٍظ

ٌضم تًبسٌٍ يهبساد تفكٍش ػهٍب  Bridge to Success – Course Book – Page 159 143-142صم أَشطخ انكتبة ص تالوح  طفً

 598ص

 Bridge to Success – Workbook – Page134 145صم ص  وارت
 599صم تًبسٌٍ اضبفٍخ ص
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kh 

 ( ة)انظف : انغبثغ تبثغ 

 

 انتظًٍى وانتكُىنىرٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االرتًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 تؼهىَىاتذ ان
 
 

 ىوـــانــٍ

تىضش عٍبعخ االتضبد انخبسرٍخ نذونخ االيبساد  ٌمٌز بٌن البناء الضوئً والتنفس الخلوي

 انؼشثٍخ انًتضذح
 SA Summative Assessment تُبقش يشبسٌغ االخالق -

 االصذ

 طفً

 349انجُبء انضىئً ص 

 يٍ انكتبة انًذسعً  79تضم َشبط ص

 انتبنٍخ أكتت عججب واصذ نكم صذث يٍ االصذاث
 تقذٌى يششوع   -

S
A

 

 وارت

 االحٍٍُ

 350انتُفظ انخهىي ص  طفً

 صم دنٍم انُشبط ػهى انتُفظ انخهىي وارت

 انخالحبء

 351صشكخ انؼُبطش انغزائٍخ ص  طفً

 صم دنٍم انُشبط ػهى صشكخ انًىاد وارت

 األسثؼبء

 352اعتزبثبد انُجبتبد ص  طفً

 م انُشبط  ػهى اعتزبثبد انُجبتبدصم دنٍ وارت

 انخًٍظ

 353االَتضبءاد ص  طفً

 صم دنٍم انُشبط ػهى االَتضبءاد وارت

 
 
 

 سيتم تطبيق االختبار العملي لمادة التصميم خالل هذا األسبوع 
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 الخطة االسبوعٌة

   21/ 3/  2019  إلــى      17/ 3/  2019لألســـبـوع مــن                                                     ( ج) : السابع  الصف والشعبة       
 

 English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح
 سٌبضٍبد

 َىاتذ انتؼهى
  
 

ىوـــانــٍ  

 صالة المسافر والمرٌض

 ٌبٌن كٌفٌة صالة المرٌض 

ٌعبر عن تقدٌري لقٌمة الٌسر فً 
 االسالم 

 أٌ ٌتزكش ضًبئش انُظت انًتظهخ

 أٌ ًٌٍض انؼذد وانًؼذود

To talk about the different outdoor pursuits around 

the world 

To read about outdoor activities in UAE 

To write about a history of ancient Olympic Games  

اٌ ٌشعى شكم هُذعً حالحً 

 االثؼبد

قشاءح إحشائً :قشاءح انقظض يٍ انًكتجخ 

 انىسقٍخ

ثذاع كتبثخ إحشائٍخ :كتبثخ قظخ خٍبنٍخ يٍ إ

 انطبنت

Reading : On point – Prepare pages 115 

-116 

Writing : Search for information to write 

about  a healthy lifestyle  

اٌ ٌشعى عبقظ ايبيً ربَجً 

 نشكم حالحً االثؼبد

105إنى طفضخ 102طفضخ  طفً األصذ  Bridge to Success – Course Book – Page 155 يشارؼخ دسط)انؼذد وانًؼذود( 
 593انًقبط انؼشضٍخ ص

 Bridge to Success – Workbook – Page130   وارت
 

  Bridge to Success – Course Book – Page156 يشارؼخ دسط )ضًبئش انُظت انًتظهخ(  طفً االحٍٍُ
 تضذٌذ االشكبل حالحٍخ االثؼبد

 Bridge to Success – Workbook – Page131   وارت
 596ٍ يىره صتًشٌ

 انخالحبء

107إنى 106يٍ طفضخ  طفً   Bridge to Success – Course Book – Page157 يشارؼخ دسط )قىح انؼهى( 
 تضذٌذ األشكبل حالحٍخ االثؼبد 

 Bridge to Success – Workbook – Page132   وارت
 597راتٍخ صتًبسٌٍ 

 االسثؼبء

  Bridge to Success – Course Book – Page158 قشاءح َض سصهخ انًؼشفخ  طفً
 595ٌضم تأكذ يٍ فهًك ص

 Bridge to Success – Workbook – Page133 142ص 2-1صم سقى   وارت
 596صم تًبسٌٍ يىرهخ ص

 انخًٍظ

ٌضم تًبسٌٍ يهبساد تفكٍش ػهٍب  Bridge to Success – Course Book – Page 159 143-142صم أَشطخ انكتبة ص تالوح  طفً

 598ص

 Bridge to Success – Workbook – Page134 145صم ص  وارت
 599صم تًبسٌٍ اضبفٍخ ص



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د)انظف : انغبثغ تبثغ 

 

 انتظًٍى وانتكُىنىرٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االرتًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

التضبد انخبسرٍخ نذونخ االيبساد تىضش عٍبعخ ا ٌمٌز بٌن البناء الضوئً والتنفس الخلوي

 انؼشثٍخ انًتضذح
 SA Summative Assessment تُبقش يشبسٌغ االخالق -

 االصذ

 طفً

 349انجُبء انضىئً ص 

 يٍ انكتبة انًذسعً  79تضم َشبط ص

 أكتت عججب واصذ نكم صذث يٍ االصذاث انتبنٍخ
 تقذٌى يششوع   -

S
A

 

 وارت

 االحٍٍُ

 350انتُفظ انخهىي ص  طفً

 صم دنٍم انُشبط ػهى انتُفظ انخهىي وارت

 انخالحبء

 351صشكخ انؼُبطش انغزائٍخ ص  طفً

 صم دنٍم انُشبط ػهى صشكخ انًىاد وارت

 األسثؼبء

 352اعتزبثبد انُجبتبد ص  طفً

 صم دنٍم انُشبط  ػهى اعتزبثبد انُجبتبد وارت

 انخًٍظ

 353االَتضبءاد ص  طفً

 صم دنٍم انُشبط ػهى االَتضبءاد وارت

 
 
 

 ادة التصميم خالل هذا األسبوعسيتم تطبيق االختبار العملي لم 
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 الخطة االسبوعٌة

   21/ 3/  2019إلــى        17/ 3/  2019لألســـبـوع مــن                                                     ( د) : السابع  الصف والشعبة         
 

 English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح
 ٌبضٍبدس

 َىاتذ انتؼهى
  
 

ىوـــانــٍ  

 صالة المسافر والمرٌض

 ٌبٌن كٌفٌة صالة المرٌض 

ٌعبر عن تقدٌري لقٌمة الٌسر فً 
 االسالم 

 أٌ ٌتزكش ضًبئش انُظت انًتظهخ

 أٌ ًٌٍض انؼذد وانًؼذود

To talk about the different outdoor pursuits around 

the world 

To read about outdoor activities in UAE 

To write about a history of ancient Olympic Games  

اٌ ٌشعى شكم هُذعً حالحً 

 االثؼبد

قشاءح إحشائً :قشاءح انقظض يٍ انًكتجخ 

 انىسقٍخ

كتبثخ إحشائٍخ :كتبثخ قظخ خٍبنٍخ يٍ إثذاع 

 انطبنت

Reading : On point – Prepare pages 115 

-116 

Writing : Search for information to write 

about  a healthy lifestyle  

اٌ ٌشعى عبقظ ايبيً ربَجً 

 نشكم حالحً االثؼبد

105إنى طفضخ 102طفضخ  طفً األصذ  Bridge to Success – Course Book – Page 155 يشارؼخ دسط)انؼذد وانًؼذود( 
 593انًقبط انؼشضٍخ ص

 Bridge to Success – Workbook – Page130   وارت
 

  Bridge to Success – Course Book – Page156 يشارؼخ دسط )ضًبئش انُظت انًتظهخ(  طفً االحٍٍُ
 تضذٌذ االشكبل حالحٍخ االثؼبد

 Bridge to Success – Workbook – Page131   وارت
 596تًشٌٍ يىره ص

 انخالحبء

107إنى 106يٍ طفضخ  طفً   Bridge to Success – Course Book – Page157 (يشارؼخ دسط )قىح انؼهى 
 تضذٌذ األشكبل حالحٍخ االثؼبد 

 Bridge to Success – Workbook – Page132   وارت
 597راتٍخ صتًبسٌٍ 

 االسثؼبء

  Bridge to Success – Course Book – Page158 قشاءح َض سصهخ انًؼشفخ  طفً
 595ٌضم تأكذ يٍ فهًك ص

 Bridge to Success – Workbook – Page133 142ص 2-1ى صم سق  وارت
 596صم تًبسٌٍ يىرهخ ص

 انخًٍظ

ٌضم تًبسٌٍ يهبساد تفكٍش ػهٍب  Bridge to Success – Course Book – Page 159 143-142صم أَشطخ انكتبة ص تالوح  طفً

 598ص

 Bridge to Success – Workbook – Page134 145صم ص  وارت
 599اضبفٍخ ص صم تًبسٌٍ
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kh 

 (د)انظف : انغبثغ تبثغ 

 

 انتظًٍى وانتكُىنىرٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االرتًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

تىضش عٍبعخ االتضبد انخبسرٍخ نذونخ االيبساد  ٌمٌز بٌن البناء الضوئً والتنفس الخلوي

 انؼشثٍخ انًتضذح
 SA Summative Assessment تُبقش يشبسٌغ االخالق -

 االصذ

 طفً

 349انجُبء انضىئً ص 

 يٍ انكتبة انًذسعً  79تضم َشبط ص

 أكتت عججب واصذ نكم صذث يٍ االصذاث انتبنٍخ
 تقذٌى يششوع   -

S
A

 

 وارت

 االحٍٍُ

 350انتُفظ انخهىي ص  طفً

 صم دنٍم انُشبط ػهى انتُفظ انخهىي وارت

 انخالحبء

 351صشكخ انؼُبطش انغزائٍخ ص  طفً

 صم دنٍم انُشبط ػهى صشكخ انًىاد وارت

 األسثؼبء

 352اعتزبثبد انُجبتبد ص  طفً

 صم دنٍم انُشبط  ػهى اعتزبثبد انُجبتبد وارت

 انخًٍظ

 353االَتضبءاد ص  طفً

 صم دنٍم انُشبط ػهى االَتضبءاد وارت

 
 
 
 سيتم تطبيق االختبار العملي لمادة التصميم خالل هذا األسبوع 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعٌة
   21/ 3/  2019إلــى         17/  3/  2019ألســـبـوع مــن  ل

 ( ) ز: السابع  الصف والشعبة
   

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 102طالح انًغبفشص

 

 ًٌٍض ثٍٍ اصكبو انزًغ وانقظش فً انظالح

 ٌىضش كٍفٍخ طالح انًشٌض

 

 ٌضذد انفكش انشئٍغخ نهُض ثؼذ تضهٍهه -

 ٌضهم انًبدح انًغًىػخ -

 ٌقذو ػشضب شفىٌب ٌشًم انهغخ انًزبصٌخ وانجشهبٌ -

To talk about Olympic 
and Paralympic Games 

 اٌ ٌشعى يخهج ثًؼهىيٍخ ضهؼٍٍ وصاوٌخ

 Reading: Prepare about “The اٌ ٌشعى اشكبل حالحٍخ ااالثؼبد 
Dark Side of Social Media” (On 
Point  Page 136) 

انضظخ اإلحشائٍخ: انقشائٍخ: قشاءح صشح صىل 

 يىضىع انجضش وخٍشاته

 انكتبثٍخ: كتبثخ يقبل تفغٍشي ػٍ انقشاءح انزاتٍخ

Writing: Search for information to 
write about  
“The description of an Olympic 
sport” 

 ُغجٍخ احشائً : انًقبٌٍظ ان

 االصذ
 طفً

 103صم َشبط أقبسٌ ص

 يغ صيالئه
 134دسط : سصهخ انًؼشفخ انكتبة ص 

Bridge to Success 
Course book P.157 

 586ٌضم تأكذ يٍ فهًك ص

56صفظ انزضءاالول يٍ عىسح انشصًٍ ص وارت  144ص  7صم َشبط انكتبة سقى  
Bridge to Success 
Work book P.128 

 588صم تًبسٌٍ يىرهخ ص

 االحٍٍُ
 134دسط : سصهخ انًؼشفخ انكتبة ص   طفً

Bridge to Success 
Course book P.158 

 589ٌضم تًبسٌٍ راتٍخ ص

 145ص  7صم َشبط انكتبة سقى   وارت
Bridge to Success 
Work book P.129 

 590صم يهبساد تفكٍش ػهٍب ص

 انخالحبء
 134انًؼشفخ انكتبة ص دسط : سصهخ  105قشاءح فقشح طالح انًشٌض ص طفً

Bridge to Success 
Course book Ps.159 

 591ٌضم تًبسٌٍ اضبفٍخ ص

 145ص  1صم َشبط انقشاءح صىل انُض سقى  56صفظ انزضءاالول يٍ عىسح انشصًٍ ص وارت
Bridge to Success 
Work book P.130 

 592تًبسٌٍ ػهى االختجبس ص

 األسثؼبء
 105صم اَظى يفبهًًٍ ص طفً

اعتًبع: ػبنى انطجبػخ ثٍٍ انقذٌى وانضذٌج  دسط

 146انكتبة ص 
Bridge to Success 
Course book P.160 

 595ٌضم تأكذ يٍ فهًك ص

  56صفظ انزضءاالول يٍ عىسح انشصًٍ ص وارت
Bridge to Success 
Work book P.131 

 596صم تًبسٌٍ يىرهخ ص

 انخًٍظ
  طفً

نت ص دسط تضذث : انؼًم انتطىػً كتبة انطب

150 
Write an essay about “The 

description of an Olympic sport” 
 598ٌضم تًبسٌٍ يهبساد تفكٍش ػهٍب ص

 599صم تًبسٌٍ اضبفٍخ ص Finish writing the essay at home 153يشارؼخ يؼبٌٍش انتقٍٍى ص   وارت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ): السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًٍى وانتكُىنىرٍب انتشثٍخ األخالقٍخ تًبػٍخانذساعبد االر انؼهىو انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌقبسٌ ثٍٍ اَىاع انتكبحش انزُغً وانالرُغً فً 

 انُجبد

ٌششس اوره االختالف ثٍٍ دوسح صٍبح انُجبتبد 

 انجزسٌخ وانُجبتبد وانالثزسٌخ

 دسط انؼالقبد اإليبساتٍخ األوسوثٍخ -
 سطٌتؼشف انًفبهٍى انىاسدح ثبنذ -

ٌششس انخظبئض انطجٍؼٍخ نكم ثشٌطبٍَب  -

 وفشَغب
ٌىضش انؼالقبد ثٍٍ اإليبساد وفشَغب  -

 وثشٌطبٍَب

ٌضذد ثؼض اإلصتٍبربد انجششٌخ 

 األعبعٍخ وتفغٍش يبتقتضٍه .
  

 االصذ
 339دوساد صٍبح انُجبتبد ص  طفً

 100وص  99إربثخ أعئهخ انتطجٍقبد ص
 43صم ص 
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 78-77صم كتبة االَشطخ ص  وارت 

 االحٍٍُ
 341تكبحش انُجبتبد يغطبح انجزوس ص  طفً

 80-79كتبة االَشطخ ص وارت

 انخالحبء
 342دوساد انًُى ص طفً

 345-344صم اعئهخ انذسط ص وارت

 األسثؼبء
 345-344صم اعئهخ انذسط ص  طفً

 82-81انُشبط صكتبة  وارت

 انخًٍظ
 348انجُبء انضىئً وانتُفظ انخهىي ص طفً

 ػًم يطىٌخ ػٍ انُجبتبد انجزسٌخ وانالثزسٌخ وارت

 
. اإلسبوع هذا مالحظة :سٌتم تطبٌق اإلختبار العملً لمادة التصمٌم خالل



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعٌة
  21 / 3/  2019إلــى         17/  3/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( هـ ): السابع  الصف والشعبة
   

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌتهى عىسح انشصًٍ تالوح يزىدح

 ٌضذد انفكش انشئٍغخ نهُض ثؼذ تضهٍهه -

 ٌضهم انًبدح انًغًىػخ -

ٌقذو ػشضب شفىٌب ٌشًم انهغخ انًزبصٌخ  -

 بٌوانجشه

To talk about Olympic 
and Paralympic Games 

 وصاوٌخ ضهؼٍٍ ثًؼهىيٍخ يخهج ٌشعى اٌ

 Reading: Prepare about “The ااالثؼبد حالحٍخ اشكبل ٌشعى اٌ
Dark Side of Social Media” (On 
Point  Page 136) 

انضظخ اإلحشائٍخ: انقشائٍخ: قشاءح صشح صىل 

 يىضىع انجضش وخٍشاته

 انكتبثٍخ: كتبثخ يقبل تفغٍشي ػٍ انقشاءح انزاتٍخ

Writing: Search for information to 
write about  
“The description of an Olympic 
sport” 

 انُغجٍخ انًقبٌٍظ:  احشائً

 االصذ
 134دسط : سصهخ انًؼشفخ انكتبة ص  صظخ تالوح ) عىسح انشصًٍ ( طفً

Bridge to Success 
Course book P.157 

 586ٌضم تأكذ يٍ فهًك ص

 144ص  7صم َشبط انكتبة سقى  يشارؼخ انغىسح  وارت
Bridge to Success 
Work book P.128 

 588صم تًبسٌٍ يىرهخ ص

 االحٍٍُ
 134دسط : سصهخ انًؼشفخ انكتبة ص   طفً

Bridge to Success 
Course book P.158 

 589ٌضم تًبسٌٍ راتٍخ ص

 145ص  7كتبة سقى صم َشبط ان  وارت
Bridge to Success 
Work book P.129 

 590صم يهبساد تفكٍش ػهٍب ص

 انخالحبء
 134دسط : سصهخ انًؼشفخ انكتبة ص   طفً

Bridge to Success 
Course book Ps.159 

 591ٌضم تًبسٌٍ اضبفٍخ ص

 145ص  1صم َشبط انقشاءح صىل انُض سقى   وارت
Bridge to Success 
Work book P.130 

 592تًبسٌٍ ػهى االختجبس ص

 األسثؼبء
 اختجبس تالوح  ) عىسح انشصًٍ ( طفً

دسط اعتًبع: ػبنى انطجبػخ ثٍٍ انقذٌى وانضذٌج 

 146انكتبة ص 
Bridge to Success 
Course book P.160 

 595ٌضم تأكذ يٍ فهًك ص

   وارت
Bridge to Success 
Work book P.131 

 596صم تًبسٌٍ يىرهخ ص

 انخًٍظ
 يشارؼخ ػهى دسوط اإليتضبٌ  طفً

دسط تضذث : انؼًم انتطىػً كتبة انطبنت ص 

150 
Write an essay about “The 

description of an Olympic sport” 
 598ٌضم تًبسٌٍ يهبساد تفكٍش ػهٍب ص

 599ٍخ صصم تًبسٌٍ اضبف Finish writing the essay at home 153يشارؼخ يؼبٌٍش انتقٍٍى ص   وارت



 

QM-119-F3 

kh 

 

 
   ( ) هـ: السابع  الصف والشعبةتابع 

 

 انتظًٍى وانتكُىنىرٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االرتًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 

 

 ىوـــانــٍ

 ٌقبسٌ ثٍٍ اَىاع انتكبحش انزُغً وانالرُغً فً انُجبد

ٌششس اوره االختالف ثٍٍ دوسح صٍبح انُجبتبد انجزسٌخ 

 بد وانالثزسٌخوانُجبت

 

 دسط انؼالقبد اإليبساتٍخ األوسوثٍخ -
 ٌتؼشف انًفبهٍى انىاسدح ثبنذسط -

 ٌششس انخظبئض انطجٍؼٍخ نكم ثشٌطبٍَب وفشَغب -
  ٌىضش انؼالقبد ثٍٍ اإليبساد وفشَغب وثشٌطبٍَب

  ٌضذد ثؼض اإلصتٍبربد انجششٌخ األعبعٍخ

 وتفغٍش يبتقتضٍه
  

 االصذ

 339دوساد صٍبح انُجبتبد ص  طفً

 100وص  99إربثخ أعئهخ انتطجٍقبد ص
 43صم ص 

 46صم ص 
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 78-77صم كتبة االَشطخ ص  وارت

 االحٍٍُ

 341تكبحش انُجبتبد يغطبح انجزوس ص  طفً

 80-79كتبة االَشطخ ص وارت

 انخالحبء

 342دوساد انًُى ص طفً

 345-344هخ انذسط صصم اعئ وارت

 األسثؼبء

 345-344صم اعئهخ انذسط ص  طفً

 82-81كتبة انُشبط ص وارت

 انخًٍظ

 348انجُبء انضىئً وانتُفظ انخهىي ص طفً

 ػًم يطىٌخ ػٍ انُجبتبد انجزسٌخ وانالثزسٌخ وارت

 
 

. سبوعاإلهذا مالحظة :سٌتم تطبٌق اإلختبار العملً لمادة التصمٌم خالل 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعٌة
  21/ 3/  2019إلــى         17/  3/  2019لألســـبـوع مــن  

 و ( ): السابع  الصف والشعبة
   

 انشٌبضٍبد English انهغخ انؼشثٍخ انتشثٍخ اإلعاليٍخ انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌتهى عىسح انشصًٍ تالوح يزىدح

 تضهٍههٌضذد انفكش انشئٍغخ نهُض ثؼذ  -

 ٌضهم انًبدح انًغًىػخ -

ٌقذو ػشضب شفىٌب ٌشًم انهغخ انًزبصٌخ  -

 وانجشهبٌ

To talk about Olympic 
and Paralympic Games 

 وصاوٌخ ضهؼٍٍ ثًؼهىيٍخ يخهج ٌشعى اٌ

 Reading: Prepare about “The ااالثؼبد حالحٍخ اشكبل ٌشعى اٌ
Dark Side of Social Media” (On 
Point  Page 136) 

انضظخ اإلحشائٍخ: انقشائٍخ: قشاءح صشح صىل 

 يىضىع انجضش وخٍشاته

 انكتبثٍخ: كتبثخ يقبل تفغٍشي ػٍ انقشاءح انزاتٍخ

Writing: Search for information to 
write about  
“The description of an Olympic 
sport” 

 انُغجٍخ انًقبٌٍظ:  احشائً

 االصذ
 134دسط : سصهخ انًؼشفخ انكتبة ص  عىسح انشصًٍ (صظخ تالوح )  طفً

Bridge to Success 
Course book P.157 

 586ٌضم تأكذ يٍ فهًك ص

 144ص  7صم َشبط انكتبة سقى  يشارؼخ انغىسح  وارت
Bridge to Success 
Work book P.128 

 588صم تًبسٌٍ يىرهخ ص

 االحٍٍُ
 134دسط : سصهخ انًؼشفخ انكتبة ص   طفً

Bridge to Success 
Course book P.158 

 589ٌضم تًبسٌٍ راتٍخ ص

 145ص  7صم َشبط انكتبة سقى   وارت
Bridge to Success 
Work book P.129 

 590صم يهبساد تفكٍش ػهٍب ص

 انخالحبء
 134دسط : سصهخ انًؼشفخ انكتبة ص   طفً

Bridge to Success 
Course book Ps.159 

 591ٌضم تًبسٌٍ اضبفٍخ ص

 145ص  1صم َشبط انقشاءح صىل انُض سقى   وارت
Bridge to Success 
Work book P.130 

 592تًبسٌٍ ػهى االختجبس ص

 األسثؼبء
 اختجبس تالوح  ) عىسح انشصًٍ ( طفً

دسط اعتًبع: ػبنى انطجبػخ ثٍٍ انقذٌى وانضذٌج 

 146انكتبة ص 
Bridge to Success 
Course book P.160 

 595هًك صٌضم تأكذ يٍ ف

   وارت
Bridge to Success 
Work book P.131 

 596صم تًبسٌٍ يىرهخ ص

 انخًٍظ
 يشارؼخ ػهى دسوط اإليتضبٌ  طفً

دسط تضذث : انؼًم انتطىػً كتبة انطبنت ص 

150 
Write an essay about “The 

description of an Olympic sport” 
 598ٌضم تًبسٌٍ يهبساد تفكٍش ػهٍب ص

 599صم تًبسٌٍ اضبفٍخ ص Finish writing the essay at home 153شارؼخ يؼبٌٍش انتقٍٍى ص ي  وارت



 

QM-119-F3 

kh 

 

 
 و ( ): السابع  الصف والشعبةتابع 

 

 انتظًٍى وانتكُىنىرٍب انتشثٍخ األخالقٍخ انذساعبد االرتًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 َىاتذ انتؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ُغً فً ٌقبسٌ ثٍٍ اَىاع انتكبحش انزُغً وانالر

 انُجبد

ٌششس اوره االختالف ثٍٍ دوسح صٍبح انُجبتبد 

 انجزسٌخ وانُجبتبد وانالثزسٌخ

 دسط انؼالقبد اإليبساتٍخ األوسوثٍخ -
 ٌتؼشف انًفبهٍى انىاسدح ثبنذسط -

ٌششس انخظبئض انطجٍؼٍخ نكم ثشٌطبٍَب  -

 وفشَغب
 ٌىضش انؼالقبد ثٍٍ اإليبساد وفشَغب وثشٌطبٍَب

 نجششٌخ األعبعٍخ ٌضذد ثؼض اإلصتٍبربد ا

 وتفغٍش يبتقتضٍه
  

 االصذ
 339دوساد صٍبح انُجبتبد ص  طفً

 100وص  99إربثخ أعئهخ انتطجٍقبد ص
 43صم ص 

 46صم ص 
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 78-77صم كتبة االَشطخ ص  وارت

 االحٍٍُ
 341تكبحش انُجبتبد يغطبح انجزوس ص  طفً

 80-79تبة االَشطخ صك وارت

 انخالحبء
 342دوساد انًُى ص طفً

 345-344صم اعئهخ انذسط ص وارت

 األسثؼبء
 345-344صم اعئهخ انذسط ص  طفً

 82-81كتبة انُشبط ص وارت

 انخًٍظ
 348انجُبء انضىئً وانتُفظ انخهىي ص طفً

 خػًم يطىٌخ ػٍ انُجبتبد انجزسٌخ وانالثزسٌ وارت

 

 . اإلسبوعهذا مالحظة :سٌتم تطبٌق اإلختبار العملً لمادة التصمٌم خالل 


