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 الخطة االسبوعية
 15/ 01/  8102إلــى         11/  11/  8102لألســـبـوع مــن                       ( أ )السابع :  الصف والشعبة       

 سَبػُبد English انهغخ انؼشثُخ انزشثُخ اإلعاليُخ انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

ىوـــانــُ  

 التوبة فرصة العمر 

قواعد القراءة  ا  يقرأ الحديث الشريف مراعي
 السليمة المعبرة 

 يستنتج شروط التوبة النصوح 

 ضح األمور التي تعين على التوبة يو

 أ، َؾهم أعهىة انًؤنف

 أٌ َظف إَغغبو انغًم وانفمشاد

 To identify different outdoor 

activities around the world. 

 To write about their favorite 

activities . 

 To write suggestions for 

practicing outdoor pursuits 

at school. 

 To read texts for details. 

 

َكزت انطبنت انكغىس فٍ 

 طىس اػذاد ػششَخ

َكزت انطبنت انكغىس 

 انؼششَخ ػهً طىسح كغىس 

َمبسٌ انطبنت ثٍُ االػذاد 

 انُغجُخ

كزبثخ ولشاءح )انزذسَت ػهً ًَبرط 

 (االخزجبساد انذونُخ 

Reading: On Point - Prepare 

pages  (30-33) 

Writing: Search for information 

to write about different pursuits . 

 ؽم انًهضيخ  timssرذسَجبد 

 االؽذ

 

28إنً طفؾخ 82يٍ طفؾخ  طفٍ  – Bridge to Success –C. Bk لشاءح  َض انؼطف ػهً األثُبء  

Page 58 

ُزهُخ واالػذاد االػذاد انؼششَخ انً

 364انؼششَخ انذوسَخ طـ

 – Bridge to Success –W. Bk كزبثخ فمشح ػٍ ؽمىق األثُبء أَشطخ انطبنت  واعت

Page 52 

 362كزبة انطبنت طـ

 االصٍُُ

 082رُفُز األَشطخ ص  طفٍ
Bridge to Success –C. Bk – 

Page 59 
ربثغ دسط االػذاد انؼششَخ انًُزهُخ 

 362انذوسَخ طـ واالػذاد انؼششَخ

 واعت

 – Bridge to Success –W. Bk 081ؽم ؽىل لبسئ انُض ص 

Page 52 362كزبة انطبنت طـ 
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 انضالصبء

 طفٍ

 انًغُش انؾهُى عم عالنه 

 َىػؼ يفهىو انًغُش انؾهُى عم عالنه 

َذنم ػهً انزخهك ثخهك انؾهى فٍ رؼبيهٍ 

10إنً طفؾخ 28يغ انُبط  يٍ طفؾخ   

 082رُفُز األَشطخ ص

Bridge to Success –C. Bk – 

Page 60 

Pop quiz 

 322انًمبسَخ ثٍُ االػذاد انُغجُخ طـ

   واعت
Bridge to Success –W. Bk – 

Page 53 322كزبة انطبنت طـ 

 األسثؼبء

 رؾؼُش دسط انًفؼىهلل   طفٍ
Bridge to Success –C. Bk – 

Page 61 
ربثغ دسط انًمبسَخ ثٍُ االػذاد انُغجُخ 

 326طـ

 – Bridge to Success – W. Bk 1انً-0عؤال   011ؽم ص  واعت

Page 54 322كزبة انطبنت طـ 

 انخًُظ

 طفٍ
إنً طفؾخ  18أَشطخ انطبنت يٍ طفؾخ 

+رالوح  18  
 018-011رُفُز أَشطخ انكزبة ص 

Bridge to Success –C. Bk – 

Page 62 
 ؽظبد االعجىع

 

 018ؽم ص  واعت
Bridge to Success – W. Bk – 

Page 55 وسلخ ػًم 
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 ( أ): السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 انزظًُى وانزكُىنىعُب انزشثُخ األخاللُخ انذساعبد االعزًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 االفكبس انجذَهخ ػٍ انزسح

 انًُبرط انزسَخ انًخزهفخ

 

* رزؼشف ػً أشكبل االسرجبؽ 

 ثبنىؽٍ 
 و انزغبيؼرغزكشف يفهى  -

Practice for the summative 
Assessment 

 االؽذ
 081انًُىرط انزسٌ نطىيغىٌ ودانزىٌ طفٍ

واعت طفً : رؾذَذ يىلغ دونخ اإليبساد 

 انؼشثُخ انًزؾذح ػهً خشَطخ طًبء 

واعت الطفٍ : أعزُزظ طفبد انًىاؽٍ 

انظبنؼ ورنك يٍ خالل اػطبء أيضهخ ػهً 

 كم طفخ 

 بيؼرمذَى ػشع ػٍ انزغ -

أكزت ػٍ يىلف يشسد ثه كُذ  -

يزغبيؾبً يغ صيالئٍ فٍ انًذسعخ، يؾذداً 

 انًشبػش انًظبؽجخ نزنك.
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 ؽم كزبة انُشبؽ ػهً ػهزا انًُىرط واعت 

 االصٍُُ
 080ؽىيغىٌ واكزشبف االنكزشوَبد  طفٍ

 .................................. واعت

 انضالصبء
 088سصسفىسد واكزشبف انُىاح طفٍ

 ؽم دنُم انُشبؽ ػهً هزا انًُىرط واعت

 األسثؼبء
 088انًُىرط انزسٌ نجىس ص  طفٍ

 .............................. واعت

 انخًُظ
 088انًُىرط انزسٌ انؾذثش  طفٍ

 .................................... واعت
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 الخطة االسبوعية
 15/ 01/  8102إلــى         11/  01/  8102لألســـبـوع مــن                ( ) ب: السابع  الصف والشعبة   

   
 

 سَبػُبد English انهغخ انؼشثُخ انزشثُخ اإلعاليُخ انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

ىوـــانــُ  

 التوبة فرصة العمر 

قواعد القراءة  يقرأ الحديث الشريف مراعيا  
 السليمة المعبرة 

 يستنتج شروط التوبة النصوح 

 يوضح األمور التي تعين على التوبة 

 أ، َؾهم أعهىة انًؤنف

 أٌ َظف إَغغبو انغًم وانفمشاد

 To identify different outdoor 

activities around the world. 

 To write about their favorite 

activities . 

 To write suggestions for 

practicing outdoor pursuits 

at school. 

 To read texts for details. 

 

َكزت انطبنت انكغىس فٍ 

 طىس اػذاد ػششَخ

َكزت انطبنت انكغىس 

 انؼششَخ ػهً طىسح كغىس 

َمبسٌ انطبنت ثٍُ االػذاد 

 انُغجُخ

ًبرط كزبثخ ولشاءح )انزذسَت ػهً َ

 االخزجبساد انذونُخ (

Reading: On Point - Prepare 

pages  (30-33) 

Writing: Search for information 

to write about different pursuits . 

 ؽم انًهضيخ  timssرذسَجبد 

 االؽذ

 

28إنً طفؾخ 82يٍ طفؾخ  طفٍ  – Bridge to Success –C. Bk لشاءح  َض انؼطف ػهً األثُبء  

Page 58 

االػذاد انؼششَخ انًُزهُخ واالػذاد 

 364انؼششَخ انذوسَخ طـ

 – Bridge to Success –W. Bk كزبثخ فمشح ػٍ ؽمىق األثُبء أَشطخ انطبنت  واعت

Page 52 

 362كزبة انطبنت طـ

 االصٍُُ

 082رُفُز األَشطخ ص  طفٍ
Bridge to Success –C. Bk – 

Page 59 
نًُزهُخ ربثغ دسط االػذاد انؼششَخ ا

 362واالػذاد انؼششَخ انذوسَخ طـ

 واعت

 – Bridge to Success –W. Bk 081ؽم ؽىل لبسئ انُض ص 

Page 52 362كزبة انطبنت طـ 
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 انضالصبء

 طفٍ

 انًغُش انؾهُى عم عالنه 

 َىػؼ يفهىو انًغُش انؾهُى عم عالنه 

َذنم ػهً انزخهك ثخهك انؾهى فٍ رؼبيهٍ 

10طفؾخ إنً 28يغ انُبط  يٍ طفؾخ   

 082رُفُز األَشطخ ص

Bridge to Success –C. Bk – 

Page 60 

Pop quiz 

 322انًمبسَخ ثٍُ االػذاد انُغجُخ طـ

   واعت
Bridge to Success –W. Bk – 

Page 53 322كزبة انطبنت طـ 

 األسثؼبء

 رؾؼُش دسط انًفؼىهلل   طفٍ
Bridge to Success –C. Bk – 

Page 61 
ثٍُ االػذاد انُغجُخ  ربثغ دسط انًمبسَخ

 326طـ

 – Bridge to Success – W. Bk 1انً-0عؤال   011ؽم ص  واعت

Page 54 322كزبة انطبنت طـ 

 انخًُظ

 طفٍ
إنً طفؾخ  18أَشطخ انطبنت يٍ طفؾخ 

+رالوح  18  
 018-011رُفُز أَشطخ انكزبة ص 

Bridge to Success –C. Bk – 

Page 62 
 ؽظبد االعجىع

 

 018ؽم ص  واعت
Bridge to Success – W. Bk – 

Page 55 وسلخ ػًم 
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   ( ب) : السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 

 انزظًُى وانزكُىنىعُب انزشثُخ األخاللُخ انذساعبد االعزًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 االفكبس انجذَهخ ػٍ انزسح

 انًُبرط انزسَخ انًخزهفخ

 
 رغزكشف يفهىو انزغبيؼ  - السرجبؽ ثبنىؽٍ * رزؼشف ػً أشكبل ا

Practice for the summative 
Assessment 

 االؽذ
 081انًُىرط انزسٌ نطىيغىٌ ودانزىٌ طفٍ

واعت طفً : رؾذَذ يىلغ دونخ اإليبساد انؼشثُخ 

 انًزؾذح ػهً خشَطخ طًبء 

واعت الطفٍ : أعزُزظ طفبد انًىاؽٍ انظبنؼ 

 كم طفخ  ورنك يٍ خالل اػطبء أيضهخ ػهً

 رمذَى ػشع ػٍ انزغبيؼ -

أكزت ػٍ يىلف يشسد ثه كُذ يزغبيؾبً يغ  -

صيالئٍ فٍ انًذسعخ، يؾذداً انًشبػش انًظبؽجخ 

 نزنك.
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 ؽم كزبة انُشبؽ ػهً ػهزا انًُىرط واعت

 االصٍُُ
 080شوَبد ؽىيغىٌ واكزشبف االنكز طفٍ

 .................................. واعت

 انضالصبء
 088سصسفىسد واكزشبف انُىاح طفٍ

 ؽم دنُم انُشبؽ ػهً هزا انًُىرط واعت

 األسثؼبء
 088انًُىرط انزسٌ نجىس ص  طفٍ

 .............................. واعت

 انخًُظ
 088ش انًُىرط انزسٌ انؾذث طفٍ

 .................................... واعت
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 الخطة االسبوعية
 15/ 11/  8102 إلــى 11/  01/  8102لألســـبـوع مــن               ( ) ج: السابع  الصف والشعبة   
 

 سَبػُبد English انهغخ انؼشثُخ انزشثُخ اإلعاليُخ انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

ىوـــانــُ  

 توبة فرصة العمر ال

قواعد القراءة السليمة  يقرأ الحديث الشريف مراعيا  
 المعبرة 

 يستنتج شروط التوبة النصوح 

 يوضح األمور التي تعين على التوبة 

 أ، َؾهم أعهىة انًؤنف

 أٌ َظف إَغغبو انغًم وانفمشاد

 To identify different outdoor 

activities around the world. 

 To write about their favorite 

activities . 

 To write suggestions for 

practicing outdoor pursuits at 

school. 

 To read texts for details. 

 

َكزت انطبنت انكغىس فٍ طىس 

 اػذاد ػششَخ

َكزت انطبنت انكغىس انؼششَخ 

 ػهً طىسح كغىس 

َمبسٌ انطبنت ثٍُ االػذاد 

 انُغجُخ

ءح )انزذسَت ػهً ًَبرط كزبثخ ولشا

 االخزجبساد انذونُخ (

Reading: On Point - Prepare pages  

(30-33) 

Writing: Search for information to 

write about different pursuits . 

 ؽم انًهضيخ  timssرذسَجبد 

 االؽذ

 

28إنً طفؾخ 82يٍ طفؾخ  طفٍ  Bridge to Success –C. Bk – Page لشاءح  َض انؼطف ػهً األثُبء  

58 

االػذاد انؼششَخ انًُزهُخ واالػذاد انؼششَخ 

 364انذوسَخ طـ

 Bridge to Success –W. Bk – Page كزبثخ فمشح ػٍ ؽمىق األثُبء أَشطخ انطبنت  واعت

52 

 362كزبة انطبنت طـ

 االصٍُُ

 082رُفُز األَشطخ ص  طفٍ
Bridge to Success –C. Bk – Page 

59 
االػذاد انؼششَخ انًُزهُخ واالػذاد ربثغ دسط 

 362انؼششَخ انذوسَخ طـ

 واعت
 Bridge to Success –W. Bk – Page 081ؽم ؽىل لبسئ انُض ص 

 362كزبة انطبنت طـ 52
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 انضالصبء

 طفٍ

 انًغُش انؾهُى عم عالنه 

 َىػؼ يفهىو انًغُش انؾهُى عم عالنه 

َذنم ػهً انزخهك ثخهك انؾهى فٍ رؼبيهٍ يغ 

10إنً طفؾخ 28ط  يٍ طفؾخ انُب  

 082رُفُز األَشطخ ص

Bridge to Success –C. Bk – Page 

60 

Pop quiz 
 322انًمبسَخ ثٍُ االػذاد انُغجُخ طـ

   واعت
Bridge to Success –W. Bk – Page 

 322كزبة انطبنت طـ 53

 األسثؼبء

 رؾؼُش دسط انًفؼىهلل   طفٍ
Bridge to Success –C. Bk – Page 

61 
ربثغ دسط انًمبسَخ ثٍُ االػذاد انُغجُخ 

 326طـ

 Bridge to Success – W. Bk – Page 1انً-0عؤال   011ؽم ص  واعت

 322كزبة انطبنت طـ 54

 انخًُظ

 طفٍ
 18إنً طفؾخ  18أَشطخ انطبنت يٍ طفؾخ 

 +رالوح 
 018-011رُفُز أَشطخ انكزبة ص 

Bridge to Success –C. Bk – Page 

62 
 جىعؽظبد االع

 

 018ؽم ص  واعت
Bridge to Success – W. Bk – Page 

 وسلخ ػًم 55
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 ( ج ): السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 

 انزظًُى وانزكُىنىعُب انزشثُخ األخاللُخ انذساعبد االعزًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 االفكبس انجذَهخ ػٍ انزسح

 انًُبرط انزسَخ انًخزهفخ

 

زؼشف ػً أشكبل االسرجبؽ * ر

 ثبنىؽٍ 
 رغزكشف يفهىو انزغبيؼ  -

Practice for the summative 
Assessment 

 االؽذ
 081انًُىرط انزسٌ نطىيغىٌ ودانزىٌ طفٍ

واعت طفً : رؾذَذ يىلغ دونخ اإليبساد 

 انؼشثُخ انًزؾذح ػهً خشَطخ طًبء 

واعت الطفٍ : أعزُزظ طفبد انًىاؽٍ 

اػطبء أيضهخ ػهً كم انظبنؼ ورنك يٍ خالل 

 طفخ 

 رمذَى ػشع ػٍ انزغبيؼ -

أكزت ػٍ يىلف يشسد ثه كُذ يزغبيؾبً يغ  -

صيالئٍ فٍ انًذسعخ، يؾذداً انًشبػش 

 انًظبؽجخ نزنك.
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 ؽم كزبة انُشبؽ ػهً ػهزا انًُىرط واعت

 االصٍُُ
 080واكزشبف االنكزشوَبد  ؽىيغىٌ طفٍ

 .................................. واعت

 انضالصبء
 088سصسفىسد واكزشبف انُىاح طفٍ

 ؽم دنُم انُشبؽ ػهً هزا انًُىرط واعت

 األسثؼبء
 088انًُىرط انزسٌ نجىس ص  طفٍ

 .............................. واعت

 انخًُظ
 088ىرط انزسٌ انؾذثش انًُ طفٍ

 .................................... واعت
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 الخطة االسبوعية
 15/ 01/  8102إلــى         11/  11/  8102لألســـبـوع مــن                      ( ) د: السابع  الصف والشعبة    
 

 ُبدسَبػ English انهغخ انؼشثُخ انزشثُخ اإلعاليُخ انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

ىوـــانــُ  

 التوبة فرصة العمر 

قواعد القراءة السليمة  يقرأ الحديث الشريف مراعيا  
 المعبرة 

 يستنتج شروط التوبة النصوح 

 يوضح األمور التي تعين على التوبة 

 أ، َؾهم أعهىة انًؤنف

 أٌ َظف إَغغبو انغًم وانفمشاد

 To identify different outdoor 

activities around the world. 

 To write about their favorite 

activities . 

 To write suggestions for 

practicing outdoor pursuits at 

school. 

 To read texts for details. 

 

َكزت انطبنت انكغىس فٍ طىس 

 اػذاد ػششَخ

َكزت انطبنت انكغىس انؼششَخ 

 ػهً طىسح كغىس 

ػذاد َمبسٌ انطبنت ثٍُ اال

 انُغجُخ

كزبثخ ولشاءح )انزذسَت ػهً ًَبرط 

 االخزجبساد انذونُخ (

Reading: On Point - Prepare pages  

(30-33) 

Writing: Search for information to 

write about different pursuits . 

 ؽم انًهضيخ  timssرذسَجبد 

 االؽذ

 

28إنً طفؾخ 82يٍ طفؾخ  طفٍ  Bridge to Success –C. Bk – Page انؼطف ػهً األثُبء  لشاءح  َض 

58 

االػذاد انؼششَخ انًُزهُخ واالػذاد انؼششَخ 

 364انذوسَخ طـ

 Bridge to Success –W. Bk – Page كزبثخ فمشح ػٍ ؽمىق األثُبء أَشطخ انطبنت  واعت

52 

 362كزبة انطبنت طـ

 االصٍُُ

 082رُفُز األَشطخ ص  طفٍ
Bridge to Success –C. Bk – Page 

59 
ربثغ دسط االػذاد انؼششَخ انًُزهُخ واالػذاد 

 362انؼششَخ انذوسَخ طـ

 واعت
 Bridge to Success –W. Bk – Page 081ؽم ؽىل لبسئ انُض ص 

 362كزبة انطبنت طـ 52
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 انضالصبء

 طفٍ

 انًغُش انؾهُى عم عالنه 

 َىػؼ يفهىو انًغُش انؾهُى عم عالنه 

زخهك ثخهك انؾهى فٍ رؼبيهٍ يغ َذنم ػهً ان

10إنً طفؾخ 28انُبط  يٍ طفؾخ   

 082رُفُز األَشطخ ص

Bridge to Success –C. Bk – Page 

60 

Pop quiz 
 322انًمبسَخ ثٍُ االػذاد انُغجُخ طـ

   واعت
Bridge to Success –W. Bk – Page 

 322كزبة انطبنت طـ 53

 األسثؼبء

 رؾؼُش دسط انًفؼىهلل   طفٍ
Bridge to Success –C. Bk – Page 

61 
ربثغ دسط انًمبسَخ ثٍُ االػذاد انُغجُخ 

 326طـ

 Bridge to Success – W. Bk – Page 1انً-0عؤال   011ؽم ص  واعت

 322كزبة انطبنت طـ 54

 انخًُظ

 طفٍ
 18إنً طفؾخ  18أَشطخ انطبنت يٍ طفؾخ 

 +رالوح 
 018-011رُفُز أَشطخ انكزبة ص 

Bridge to Success –C. Bk – Page 

62 
 ؽظبد االعجىع

 

 018ؽم ص  واعت
Bridge to Success – W. Bk – Page 

 وسلخ ػًم 55
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 د ( ): السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 انزظًُى وانزكُىنىعُب انزشثُخ األخاللُخ انذساعبد االعزًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 زسحاالفكبس انجذَهخ ػٍ ان

 انًُبرط انزسَخ انًخزهفخ

 

* رزؼشف ػً أشكبل االسرجبؽ 

 ثبنىؽٍ 
 رغزكشف يفهىو انزغبيؼ  -

Practice for the summative 
Assessment 

 االؽذ
 081انًُىرط انزسٌ نطىيغىٌ ودانزىٌ طفٍ

واعت طفً : رؾذَذ يىلغ دونخ اإليبساد 

 انؼشثُخ انًزؾذح ػهً خشَطخ طًبء 

فبد انًىاؽٍ واعت الطفٍ : أعزُزظ ط

انظبنؼ ورنك يٍ خالل اػطبء أيضهخ ػهً كم 

 طفخ 

 رمذَى ػشع ػٍ انزغبيؼ -

أكزت ػٍ يىلف يشسد ثه كُذ يزغبيؾبً يغ  -

صيالئٍ فٍ انًذسعخ، يؾذداً انًشبػش 

 انًظبؽجخ نزنك.

- 
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 ا انًُىرطؽم كزبة انُشبؽ ػهً ػهز واعت

 االصٍُُ
 080ؽىيغىٌ واكزشبف االنكزشوَبد  طفٍ

 .................................. واعت

 انضالصبء
 088سصسفىسد واكزشبف انُىاح طفٍ

 ؽم دنُم انُشبؽ ػهً هزا انًُىرط واعت

 األسثؼبء
 088انًُىرط انزسٌ نجىس ص  طفٍ

 .............................. واعت

 انخًُظ
 088انًُىرط انزسٌ انؾذثش  طفٍ

 .................................... واعت
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 الخطة االسبوعية
 01/ 00/  8102إلــى         00/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز: السابع  الصف والشعبة
   

 انشَبػُبد English انهغخ انؼشثُخ انزشثُخ اإلعاليُخ انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 81انخالق انؼهُى ص

 

 َفغش انًفشداد انغذَذح 

 َغزُزظ دالالد يؼبٍَ االَبد انكشًَخ 

 أٌ َؾهم انًزؼهى انُض انًؼهىيبرٍ 

أٌ َظف يذي اَغغبو انغًم وانفمشاد انًكزىثخ 

 وانجُبء انؼبو نهُض 

 أٌ َؾهم انًزؼهى انًبدح انًغًىػخ

To talk about indoor and 
outdoor pursuits   اٌ َؾذد انكغىس انؼششَخ انُزهُخ وانذوسَخ 

 اٌ َمبسٌ ثٍُ االػذاد انُغجُخ

 Reading :to prepare friendship اٌ َغًغ وَطشػ انكغىس انًزشبثهخ
(On Point  p.57) 

انكزبثخ  ( : انزذسَت  -)انمشاءح: انؾظخ اإلصشائُخ

 IBTػهً اخزجبساد 

Writing : Search for information 
to write about your favorite 
outdoor pursuit  

 االػذاد انؾمُمُخ: انؾظخ اإلصشائُخ

 االؽذ
  081لشاءح يؼهىيبرُخ ) انؼطف ػهً األثُبء ( ص   طفٍ

Bridge to Success 
Course book p.64-65 

 888َؾم رًبسٍَ يىعهخ ص

 081ص  8ؽم انُشبؽ   واعت
Bridge to Success 

Work book p.52 
 888ؽم رًبسٍَ رارُخ ص

 االصٍُُ
 اعزكًبل دسط انؼطف ػهً األثُبء  رالوح اَِبد انكشًَخ وششػ انًفشداد طفٍ

Bridge to Success 
Course book p.66-67 

 882َؾم رًبسٍَ راد يهبساد رفكُش ػهُب ص

 81-08ؽفظ االَبد انكشًَخ  واعت
ضب ؽىل ػبؽفخ األيىيخ نذي َؼذ انًزؼهى ثؾ

 انؾُىاَبد 

Bridge to Success 
Work book p.53 

 881ؽم رًبسٍَ اػبفُخ ص

 انضالصبء
  081اعزًبع ) طىسح انغذح ( ص  88ؽم َشبؽ ص طفٍ

Bridge to Success 
Course book p.68-69 

 881َؾم رًبسٍَ يىعهخ ص

 81-08ؽفظ االَبد انكشًَخ  واعت
 انًغًىػخ انًبدح ؽىل رمذًَُب ػشػب انًزؼهى َمذو

 انًمجهخ انؾظخ فٍ انطالة ػهً وَؼشػه

Bridge to Success 
Work book p.54 

 881ؽم رًبسٍَ رارُخ ص

 األسثؼبء
 انُض انضبٍَ نالعزًبع ) انهُشح انزهجُخ (  88ؽم َشبؽ اؽجك ص طفٍ

Bridge to Success 
Course book p.70-71 

 888صَؾم رًبسٍَ يهبساد رفكُش ػهُب 

  81-08ؽفظ االَبد انكشًَخ  واعت
Bridge to Success 

Work book p.55 
 888ؽم رًبسٍَ اػبفُخ ص

 انخًُظ
  082انزؾذس " األعشح وانًغزًغ " ص   طفٍ

Write an essay about your 
favourite outdoor pursuit  

 828َؾم رًبسٍَ يىعهخ ص

 828ؽم رًبسٍَ رارُخ ص Finish writing the essay at home   واعت
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 ( ز ): السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 انزظًُى وانزكُىنىعُب انزشثُخ األخاللُخ انذساعبد االعزًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َظف ؽغى انزسح -0

َىػؼ كُف رغُش انًُىرط انزسٌ يغ يشوس  -8

 انضيٍ

 Python language خ رؾًم انًغؤنُخ َؾى انًغزًغَفغش اهًُ َىػؼ لُبو انذونخ انغؼىدَخ

 االؽذ
 080 – 081ص  8ؽم اعئهخ انىؽذح  طفٍ

اركش كُف رى ػى يُطمخ ؽبئم وػغُش انً االساػً 

 انغؼىدَخ

اثؾش انكزشوَُب ػٍ انًهبو انىاعت ادائهب رغبح 

 انًغزًغ وانزً رًًُ انزاد
loops 

 80ؽم كزبة األَشطخ ص  واعت

 االصٍُُ
 088 – 088ص  8ؽم اعئهخ انىؽذح  طفٍ

 88ؽم كزبة األَشطخ ص  واعت

 انضالصبء
 082اكزشبف انطبنت ألعضاء انزسح ص  طفٍ

 88ؽم كزبة األَشطخ ص  واعت

 األسثؼبء
 080رىػُؼ ًَىرػ ؽىيغىٌ نهزسح ص  طفٍ

 88ؽم كزبة األَشطخ ص  واعت

 انخًُظ
 088طىيغىٌ ص ششػ انًُىرط انزسٌ ن طفٍ

 88ؽم كزبة األَشطخ ص  واعت
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 الخطة االسبوعية
 01/ 00/  8102إلــى         00/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( هـ ): السابع  الصف والشعبة
   

 انشَبػُبد English انهغخ انؼشثُخ انزشثُخ اإلعاليُخ انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 غُش انؾهُى عم عالنه َىػؼ يفهىو انً

 َغزُجؾ ثؼغ يظبهش انؾهى اإلنهً فً انؾُبح

 َذنم ػهً انزخهك ثخهك انؾهى فً رؼبيهه يغ انُبط

 أٌ َؾهم انًزؼهى انُض انًؼهىيبرٍ 

أٌ َظف يذي اَغغبو انغًم وانفمشاد انًكزىثخ 

 وانجُبء انؼبو نهُض 

 أٌ َؾهم انًزؼهى انًبدح انًغًىػخ 

 

To talk about indoor and 
outdoor pursuits   اٌ َؾذد انكغىس انؼششَخ انُزهُخ وانذوسَخ 

 اٌ َمبسٌ ثٍُ االػذاد انُغجُخ

 Reading :to prepare friendship اٌ َغًغ وَطشػ انكغىس انًزشبثهخ
(On Point  p.57) 

انكزبثخ  ( : انزذسَت  -)انمشاءح: انؾظخ اإلصشائُخ

 IBTػهً اخزجبساد 

Writing : Search for information 
to write about your favorite 
outdoor pursuit 

 االػذاد انؾمُمُخ: انؾظخ اإلصشائُخ

 االؽذ
  081لشاءح يؼهىيبرُخ ) انؼطف ػهً األثُبء ( ص   طفٍ

Bridge to Success 
Course book p.64-65 

 888َؾم رًبسٍَ يىعهخ ص

 081ص  8ؽم انُشبؽ   واعت
Bridge to Success 

Work book p.52 
 888ؽم رًبسٍَ رارُخ ص

 االصٍُُ
 اعزكًبل دسط انؼطف ػهً األثُبء  28انًغُش عم عالنه ص  طفٍ

Bridge to Success 
Course book p.66-67 

 882َؾم رًبسٍَ راد يهبساد رفكُش ػهُب ص

 كبيهخ  22ص  واعت
َؼذ انًزؼهى ثؾضب ؽىل ػبؽفخ األيىيخ نذي 

 انؾُىاَبد 

Bridge to Success 
Work book p.53 

 881ؽم رًبسٍَ اػبفُخ ص

 انضالصبء
  081اعزًبع ) طىسح انغذح ( ص  11انؾهُى عم عالنه ص طفٍ

Bridge to Success 
Course book p.68-69 

 881َؾم رًبسٍَ يىعهخ ص

 11َشبؽ أرؼبوٌ وأؽجك ص واعت
 انًغًىػخ انًبدح ؽىل رمذًَُب ػشػب انًزؼهى َمذو

 انًمجهخ انؾظخ فٍ انطالة ػهً وَؼشػه

Bridge to Success 
Work book p.54 

 881ؽم رًبسٍَ رارُخ ص

 األسثؼبء
 انُض انضبٍَ نالعزًبع ) انهُشح انزهجُخ (   طفٍ

Bridge to Success 
Course book p.70-71 

 888َؾم رًبسٍَ يهبساد رفكُش ػهُب ص

   واعت
Bridge to Success 

Work book p.55 
 888ًبسٍَ اػبفُخ صؽم ر

 انخًُظ
  082انزؾذس " األعشح وانًغزًغ " ص  18أَشطخ انطبنت ص طفٍ

Write an essay about your 
favourite outdoor pursuit  

 828َؾم رًبسٍَ يىعهخ ص

 828ؽم رًبسٍَ رارُخ ص Finish writing the essay at home   81رغًُغ اَِبد ص واعت
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   ( ) هـ: السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 انزظًُى وانزكُىنىعُب انزشثُخ األخاللُخ انذساعبد االعزًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َظف ؽغى انزسح -0

َىػؼ كُف رغُش انًُىرط انزسٌ يغ يشوس  -8

 انضيٍ

 Python language َفغش اهًُخ رؾًم انًغؤنُخ َؾى انًغزًغ َىػؼ لُبو انذونخ انغؼىدَخ

 االؽذ
 080 – 081ص  8ؽم اعئهخ انىؽذح  طفٍ

اركش كُف رى ػى يُطمخ ؽبئم وػغُش انً االساػً 

 انغؼىدَخ

اثؾش انكزشوَُب ػٍ انًهبو انىاعت ادائهب رغبح 

 انًغزًغ وانزً رًًُ انزاد
loops 

 80ؽم كزبة األَشطخ ص  واعت

 االصٍُُ
 088 – 088ص  8ؽم اعئهخ انىؽذح  طفٍ

 88ؽم كزبة األَشطخ ص  تواع

 انضالصبء
 082اكزشبف انطبنت ألعضاء انزسح ص  طفٍ

 88ؽم كزبة األَشطخ ص  واعت

 األسثؼبء
 080رىػُؼ ًَىرػ ؽىيغىٌ نهزسح ص  طفٍ

 88ؽم كزبة األَشطخ ص  واعت

 انخًُظ
 088ششػ انًُىرط انزسٌ نطىيغىٌ ص  طفٍ

 88ص ؽم كزبة األَشطخ  واعت
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 الخطة االسبوعية
 01/ 00/  8102إلــى         00/  00/  8102لألســـبـوع مــن  

 و ( ): السابع  الصف والشعبة
   

 انشَبػُبد English انهغخ انؼشثُخ انزشثُخ اإلعاليُخ انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َىػؼ يفهىو انًغُش انؾهُى عم عالنه 

 نؾهى اإلنهً فً انؾُبحَغزُجؾ ثؼغ يظبهش ا

 َذنم ػهً انزخهك ثخهك انؾهى فً رؼبيهه يغ انُبط

  انًؼهىيبرٍ انُض انًزؼهى َؾهم أٌ
 انًكزىثخ وانفمشاد انغًم اَغغبو يذي َظف أٌ

  نهُض انؼبو وانجُبء
  انًغًىػخ انًبدح انًزؼهى َؾهم أٌ

To talk about indoor and 
outdoor pursuits   نؼششَخ انُزهُخ وانذوسَخاٌ َؾذد انكغىس ا 

 اٌ َمبسٌ ثٍُ االػذاد انُغجُخ

 اٌ َغًغ وَطشػ انكغىس انًزشبثهخ
Reading :to prepare friendship 
(On Point  p.57) 

 انزذسَت( :   انكزبثخ -انمشاءح: انؾظخ اإلصشائُخ

 IBT اخزجبساد ػهً

Writing : Search for information 
to write about your favorite 
outdoor pursuit 

 االػذاد انؾمُمُخ: انؾظخ اإلصشائُخ

 االؽذ
  طفٍ

424 ص(  األبناء على العطف)  قراءة  Bridge to Success 
Course book p.64-65 

 888َؾم رًبسٍَ يىعهخ ص

  واعت
421 ص 3 النشاط حل  Bridge to Success 

Work book p.52 
 888ؽم رًبسٍَ رارُخ ص

 االصٍُُ
 28انًغُش عم عالنه ص  فٍط

األبناء على العطف درس استكمال  Bridge to Success 
Course book p.66-67 

 882َؾم رًبسٍَ راد يهبساد رفكُش ػهُب ص

 كبيهخ  22ص  واعت
 لدى األمومة عاطفة حول بحثا المتعلم يعد

 الحيوانات
Bridge to Success 

Work book p.53 
 881ؽم رًبسٍَ اػبفُخ ص

 ضالصبءان

 11انؾهُى عم عالنه ص طفٍ
431 ص(  الجدة صورة)  استماع  Bridge to Success 

Course book p.68-69 
 881َؾم رًبسٍَ يىعهخ ص

 11َشبؽ أرؼبوٌ وأؽجك ص واعت
 المسموعة المادة حول تقديميا عرضا المتعلم يقدم

المقبلة الحصة في الطالب على ويعرضه  
Bridge to Success 

Work book p.54 
 881ؽم رًبسٍَ رارُخ ص

 األسثؼبء
  طفٍ

الذهبية ( الليرة)  لالستماع الثاني النص  Bridge to Success 
Course book p.70-71 

 888َؾم رًبسٍَ يهبساد رفكُش ػهُب ص

  واعت
 Bridge to Success 

Work book p.55 
 888ؽم رًبسٍَ اػبفُخ ص

 انخًُظ
 18أَشطخ انطبنت ص طفٍ

 Write an essay about your 431 ص"  والمجتمع األسرة"  التحدث
favourite outdoor pursuit  

 828َؾم رًبسٍَ يىعهخ ص

 828ؽم رًبسٍَ رارُخ ص Finish writing the essay at home  81رغًُغ اَِبد ص واعت
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 و ( ): السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 انزظًُى وانزكُىنىعُب األخاللُخ انزشثُخ انذساعبد االعزًبػُخ انؼهىو انًبدح

 َىارظ انزؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َظف ؽغى انزسح -0

َىػؼ كُف رغُش انًُىرط انزسٌ يغ يشوس  -8

 انضيٍ

 Python language َفغش اهًُخ رؾًم انًغؤنُخ َؾى انًغزًغ َىػؼ لُبو انذونخ انغؼىدَخ

 االؽذ
 080 – 081ص  8ؽم اعئهخ انىؽذح  طفٍ

يُطمخ ؽبئم وػغُش انً االساػً اركش كُف رى ػى 

 انغؼىدَخ

اثؾش انكزشوَُب ػٍ انًهبو انىاعت ادائهب رغبح 

 انًغزًغ وانزً رًًُ انزاد
loops 

 80ؽم كزبة األَشطخ ص  واعت

 االصٍُُ
 088 – 088ص  8ؽم اعئهخ انىؽذح  طفٍ

 88ؽم كزبة األَشطخ ص  واعت

 انضالصبء
 082انزسح ص اكزشبف انطبنت ألعضاء  طفٍ

 88ؽم كزبة األَشطخ ص  واعت

 األسثؼبء
 080رىػُؼ ًَىرػ ؽىيغىٌ نهزسح ص  طفٍ

 88ؽم كزبة األَشطخ ص  واعت

 انخًُظ
 088ششػ انًُىرط انزسٌ نطىيغىٌ ص  طفٍ

 88ؽم كزبة األَشطخ ص  واعت

 
 
 

 


