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 لخطة االسبوعيةا
  13/6/2019   إلــى     9/ 6/ 2019لألســـبـوع مــن  

   ( أ سابع): الصف والشعبة  

 انشيبػيبد English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 اختجبس  تالٔح في عٕسح انشحًٍ

 أٌ يؼشة انًثُٗ ٔخًغ انًزكش انغبنى إػشاثب طحيحب 

 أٌ يكتت َظب تفغيشيب يغتخذيب انًقبسَخ

To read for details  
To describe the importance of teamwork  
To write about a volunteering experience   ٍيقبسٌ انطبنت ثيٍ يدًٕػتيٍ إحظبئيتي 

 يًيض انتًثيالد انجيبَيخ انًُبعجخ نهؼشع
Reading :Prepare and read On point –
pages 147 /148 

 
Writing : Search for information to write 
about charity and donation  

 دنيم انطبنت انتفبػهي حم تًبسيٍ

 االحذ

  طفي
يُبقشخ يٕػٕع )يٍ ػبنى انكتبة إنٗ ػبنى 

 انغيًُب(
Bridge to Success – C.B – page 208  دسط يقبسَخ انًدًٕػبد اإلحظبئيخ

 812ص

 167ص-166كتبثخ انًٕػٕع ص  ختٔا
Bridge to Success – W.B – page 173 

 813ٔاخت ص

 االثُيٍ

 يشاخؼخ قظخ ػظفٕس انضيجشا  طفي
Bridge to Success – C.B – page 209 

 814تبثغ دسط ص

   ٔاخت
Bridge to Success – W.B – page 174 

 815ٔاخت ص

 انثالثبء 

 ة انفشػيخيشاخؼخ ػاليبد اإلػشا تالٔح طفي
Bridge to Success – C.B – page 210 

 822دسط إختجبس طشيقخ ػشع يُبعجخ ص

   ٔاخت
Bridge to Success – W.B – page 175 823ٔاخت ص 

 االسثؼبء

 يشاخؼخ يٕػٕع حكبيبد األػشبػ   طفي
Bridge to Success – C.B – page 211 

 824تبثغ انذسط ص

   ٔاخت
Bridge to Success – W.B – page 176 825ٔاخت ص 

 انخًيظ

 كتبثخ حشح تالٔح طفي
Bridge to Success – C.B – page 212 

 

   ٔاخت
Bridge to Success – W.B – page 177 
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 ( )أ سابع:  الصف والشعبةتابع 

  

 Design and technology انتشثيخ األخالقيخ انذساعبد االختًبػيخ  انؼهٕو انًبدح

 ىَٕاتح انتؼه
 
 

 ٕوـــانــي

انتًيض ثيٍ دٔساد انًُبخ طٕيهخ ٔقظيشح انًذٖ يٍ خالل حم 

 األعئهخ

يٕػح انؼالقخ ثيٍ االثتكبس  -

 ٔسيبدح األػًبل
 تقييى يشبسيغ انطهجخ

Code Builder                        

 االحذ

 طفي

 525حم أعئهخ انكتبة ص 

اسعى يخطط رْي نًدبالد  -

 االثتكبس
يًي يُبقشخ انؼشع انتقذ -

 نهطهجخ 

M
a

k
e

 c
o

d
e

 i
n

 M
in

e
c

ra
ft

 

 

 االثُيٍ

 527حم أعئهخ انكتبة ص طفي

 حم دنيم انُشبط ػهٗ انًُبخ طٕيم انًذٖ ٔاخت

 انثالثبء 

 528حم أعئهخ انكتبة ص  طفي

 حم دنيم انُشبط ػهٗ انًبخ قظيش انًذٖ ٔاخت

 االسثؼبء

 529حم أعئهخا نكتبة ص طفي

 142حم دنيم انُشبط ص ٔاخت

 انخًيظ

 531-530حم أعئهخ انكتبة ص طفي

 143حم دنيم انُشبط ص ٔاخت

 
 
 
 
 

تعاد عن األعمال الجاهزةعلى ان تكون من عمل الطالب واإلبالرياضيات   تسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة  
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 لخطة االسبوعيةا
  13/6/2019إلــى        9/ 6/ 2019لألســـبـوع مــن  

   ( )بسابع: الصف والشعبة  

 انشيبػيبد English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 اتح انتؼهىَٕ
 
 

 ٕوـــانــي

 اختجبس  تالٔح في عٕسح انشحًٍ

 أٌ يؼشة انًثُٗ ٔخًغ انًزكش انغبنى إػشاثب طحيحب 

 أٌ يكتت َظب تفغيشيب يغتخذيب انًقبسَخ

To read for details  
To describe the importance of teamwork  
To write about a volunteering experience  يدًٕػتيٍ إحظبئيتيٍ يقبسٌ انطبنت ثي ٍ 

 يًيض انتًثيالد انجيبَيخ انًُبعجخ نهؼشع
Reading :Prepare and read On point –
pages 147 /148 

 
Writing : Search for information to write 
about charity and donation  

 حم تًبسيٍ دنيم انطبنت انتفبػهي

 االحذ

  طفي
انكتبة إنٗ ػبنى يُبقشخ يٕػٕع )يٍ ػبنى 

 انغيًُب(
Bridge to Success – C.B – page 208  دسط يقبسَخ انًدًٕػبد اإلحظبئيخ

 812ص

 167ص-166كتبثخ انًٕػٕع ص  ٔاخت
Bridge to Success – W.B – page 173 

 813ٔاخت ص

 االثُيٍ

 يشاخؼخ قظخ ػظفٕس انضيجشا  طفي
Bridge to Success – C.B – page 209 

 814صتبثغ دسط 

   ٔاخت
Bridge to Success – W.B – page 174 

 815ٔاخت ص

 انثالثبء 

 يشاخؼخ ػاليبد اإلػشاة انفشػيخ تالٔح طفي
Bridge to Success – C.B – page 210 

 822دسط إختجبس طشيقخ ػشع يُبعجخ ص

   ٔاخت
Bridge to Success – W.B – page 175 823ٔاخت ص 

 االسثؼبء

 ػٕع حكبيبد األػشبػ يشاخؼخ يٕ  طفي
Bridge to Success – C.B – page 211 

 824تبثغ انذسط ص

   ٔاخت
Bridge to Success – W.B – page 176 825ٔاخت ص 

 انخًيظ

 كتبثخ حشح تالٔح طفي
Bridge to Success – C.B – page 212 

 

   ٔاخت
Bridge to Success – W.B – page 177 
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 ( ب) سابع : الصف والشعبةتابع 

  

 Design and technology انتشثيخ األخالقيخ انذساعبد االختًبػيخ  انؼهٕو انًبدح

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

انتًيض ثيٍ دٔساد انًُبخ طٕيهخ ٔقظيشح انًذٖ يٍ خالل حم 

 األعئهخ

يٕػح انؼالقخ ثيٍ االثتكبس  -

 ٔسيبدح األػًبل
 تقييى يشبسيغ انطهجخ

Code Builder                        

 االحذ

 طفي

 525حم أعئهخ انكتبة ص 

اسعى يخطط رْي نًدبالد  -

 االثتكبس
يُبقشخ انؼشع انتقذيًي  -

 نهطهجخ 

M
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 االثُيٍ

 527حم أعئهخ انكتبة ص طفي

 حم دنيم انُشبط ػهٗ انًُبخ طٕيم انًذٖ ٔاخت

 انثالثبء 

 528ص  حم أعئهخ انكتبة طفي

 حم دنيم انُشبط ػهٗ انًبخ قظيش انًذٖ ٔاخت

 االسثؼبء

 529حم أعئهخا نكتبة ص طفي

 142حم دنيم انُشبط ص ٔاخت

 انخًيظ

 531-530حم أعئهخ انكتبة ص طفي

 143حم دنيم انُشبط ص ٔاخت

 
 
 
 
 

على ان تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزةالرياضيات   تسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة  
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 لخطة االسبوعيةا
  13/6/2019  إلــى      9/ 6/ 2019لألســـبـوع مــن  

   ( ج سابع): الصف والشعبة  

 انشيبػيبد English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 اختجبس  تالٔح في عٕسح انشحًٍ

 أٌ يؼشة انًثُٗ ٔخًغ انًزكش انغبنى إػشاثب طحيحب 

 أٌ يكتت َظب تفغيشيب يغتخذيب انًقبسَخ

To read for details  
To describe the importance of teamwork  
To write about a volunteering experience   ٍيقبسٌ انطبنت ثيٍ يدًٕػتيٍ إحظبئيتي 

 يًيض انتًثيالد انجيبَيخ انًُبعجخ نهؼشع
Reading :Prepare and read On point –
pages 147 /148 

 
Writing : Search for information to write 
about charity and donation  

 حم تًبسيٍ دنيم انطبنت انتفبػهي

 االحذ

  طفي
يُبقشخ يٕػٕع )يٍ ػبنى انكتبة إنٗ ػبنى 

 انغيًُب(
Bridge to Success – C.B – page 208  دسط يقبسَخ انًدًٕػبد اإلحظبئيخ

 812ص

 167ص-166كتبثخ انًٕػٕع ص  ٔاخت
Bridge to Success – W.B – page 173 

 813ٔاخت ص

 االثُيٍ

 يشاخؼخ قظخ ػظفٕس انضيجشا  طفي
Bridge to Success – C.B – page 209 

 814تبثغ دسط ص

   ٔاخت
Bridge to Success – W.B – page 174 

 815ٔاخت ص

 انثالثبء 

 يشاخؼخ ػاليبد اإلػشاة انفشػيخ تالٔح طفي
Bridge to Success – C.B – page 210 

 822طشيقخ ػشع يُبعجخ ص دسط إختجبس

   ٔاخت
Bridge to Success – W.B – page 175 823ٔاخت ص 

 االسثؼبء

 يشاخؼخ يٕػٕع حكبيبد األػشبػ   طفي
Bridge to Success – C.B – page 211 

 824تبثغ انذسط ص

   ٔاخت
Bridge to Success – W.B – page 176 825ٔاخت ص 

 انخًيظ

 كتبثخ حشح تالٔح طفي
Bridge to Success – C.B – page 212 

 

   ٔاخت
Bridge to Success – W.B – page 177 
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 ( ج) سابع:  الصف والشعبةتابع 

  

 Design and technology انتشثيخ األخالقيخ انذساعبد االختًبػيخ  انؼهٕو انًبدح

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

ذٖ يٍ خالل حم انتًيض ثيٍ دٔساد انًُبخ طٕيهخ ٔقظيشح انً

 األعئهخ

يٕػح انؼالقخ ثيٍ االثتكبس  -

 ٔسيبدح األػًبل
 تقييى يشبسيغ انطهجخ

Code Builder                        

 االحذ

 طفي

 525حم أعئهخ انكتبة ص 

اسعى يخطط رْي نًدبالد  -

 االثتكبس
يُبقشخ انؼشع انتقذيًي  -

 نهطهجخ 
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 االثُيٍ

 527حم أعئهخ انكتبة ص طفي

 حم دنيم انُشبط ػهٗ انًُبخ طٕيم انًذٖ ٔاخت

 انثالثبء 

 528حم أعئهخ انكتبة ص  طفي

 حم دنيم انُشبط ػهٗ انًبخ قظيش انًذٖ ٔاخت

 االسثؼبء

 529حم أعئهخا نكتبة ص طفي

 142حم دنيم انُشبط ص ٔاخت

 انخًيظ

 531-530حم أعئهخ انكتبة ص طفي

 143حم دنيم انُشبط ص ٔاخت

 
 
 
 
 

على ان تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزةالرياضيات   تسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة  
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 لخطة االسبوعيةا
  13/6/2019إلــى        9/ 6/ 2019لألســـبـوع مــن  

   (د سابع): الصف والشعبة  

 انشيبػيبد English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 اختجبس  تالٔح في عٕسح انشحًٍ

 يؼشة انًثُٗ ٔخًغ انًزكش انغبنى إػشاثب طحيحب  أٌ

 أٌ يكتت َظب تفغيشيب يغتخذيب انًقبسَخ

To read for details  
To describe the importance of teamwork  
To write about a volunteering experience   ٍيقبسٌ انطبنت ثيٍ يدًٕػتيٍ إحظبئيتي 

 نهؼشعيًيض انتًثيالد انجيبَيخ انًُبعجخ 
Reading :Prepare and read On point –
pages 147 /148 

 
Writing : Search for information to write 
about charity and donation  

 حم تًبسيٍ دنيم انطبنت انتفبػهي

 االحذ

  طفي
يُبقشخ يٕػٕع )يٍ ػبنى انكتبة إنٗ ػبنى 

 انغيًُب(
Bridge to Success – C.B – page 208  دسط يقبسَخ انًدًٕػبد اإلحظبئيخ

 812ص

 167ص-166كتبثخ انًٕػٕع ص  ٔاخت
Bridge to Success – W.B – page 173 

 813ٔاخت ص

 االثُيٍ

 يشاخؼخ قظخ ػظفٕس انضيجشا  طفي
Bridge to Success – C.B – page 209 

 814تبثغ دسط ص

   ٔاخت
Bridge to Success – W.B – page 174 

 815ٔاخت ص

 انثالثبء 

 يشاخؼخ ػاليبد اإلػشاة انفشػيخ تالٔح طفي
Bridge to Success – C.B – page 210 

 822دسط إختجبس طشيقخ ػشع يُبعجخ ص

   ٔاخت
Bridge to Success – W.B – page 175 823ٔاخت ص 

 االسثؼبء

 يشاخؼخ يٕػٕع حكبيبد األػشبػ   طفي
Bridge to Success – C.B – page 211 

 824تبثغ انذسط ص

   ٔاخت
Bridge to Success – W.B – page 176 825ٔاخت ص 

 انخًيظ

 كتبثخ حشح تالٔح طفي
Bridge to Success – C.B – page 212 

 

   ٔاخت
Bridge to Success – W.B – page 177 
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 ( د) سابع:  الصف والشعبةتابع 

  

 Design and technology األخالقيخ انتشثيخ انذساعبد االختًبػيخ  انؼهٕو انًبدح

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

انتًيض ثيٍ دٔساد انًُبخ طٕيهخ ٔقظيشح انًذٖ يٍ خالل حم 

 األعئهخ

يٕػح انؼالقخ ثيٍ االثتكبس  -

 ٔسيبدح األػًبل
 تقييى يشبسيغ انطهجخ

Code Builder                        

 االحذ

 طفي

 525حم أعئهخ انكتبة ص 

يخطط رْي نًدبالد  اسعى -

 االثتكبس
يُبقشخ انؼشع انتقذيًي  -

 نهطهجخ 
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 االثُيٍ

 527حم أعئهخ انكتبة ص طفي

 حم دنيم انُشبط ػهٗ انًُبخ طٕيم انًذٖ ٔاخت

 انثالثبء 

 528حم أعئهخ انكتبة ص  طفي

 حم دنيم انُشبط ػهٗ انًبخ قظيش انًذٖ ٔاخت

 االسثؼبء

 529حم أعئهخا نكتبة ص طفي

 142حم دنيم انُشبط ص ٔاخت

 انخًيظ

 531-530حم أعئهخ انكتبة ص طفي

 143حم دنيم انُشبط ص ٔاخت

 
 
 
 

 

على ان تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزةالرياضيات   الخاصة بمادة تسليم المطويات واللوحات  
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 الخطة االسبوعية
   13/ 6/  2019إلــى         9/  6/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز: السابع  الصف والشعبة
   

 انشيبػيبد English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلعالييخ دحانًب

 َٕاتح انتؼهى
 

 

 ٕوـــانــي

  80انغيذح سفيذح االعهًيخ ص

 

 

 يٕػح اًْيخ دٔس انًأح في انًدتًغ 

 يغتخشج ثؼغ فٕائذ انتطٕع

 يحذد انفكش انشئيغخ نهُض ثؼذ تحهيهّ -

 يحهم انًتؼهى انًبدح انًغًٕػخ -

 يًيب إقُبػيب يٍ ٔخٓخ َظشِيقذو انًتؼهى ػشػب تقذ-

To discuss and talk about 
weather conditions :extreme 
weather and global warming اٌ يغتخذو انتًثيالد انجيبَيخ انًختهفخ 

 اٌ يشعى انتًثيم ثبنخطٕط ٔاالػًذح
Reading :Prepare On Point  Pages : 
199 to 206 

 
Writing : Search for information to 
write a paragraph about the weather 
in the U.A.E 

 يقبييظ انتجبيٍ ٔانتًشكضاثشائي : 

 االحذ

 134دسط حكبيخ األػشبػ انكتبة ص  80ثبنتؼبٌٔ يغ صيالئّ يحم فقشح أتؼبٌٔ ٔأركش ص طفي
Bridge to Success 

Course book Pages :209-210 
 810يحم تأكذ يٍ فًٓك ص

 136حم َشبط انًؼدى ٔانًفشداد ص  81يقشأ فقشح افٓى ٔاعتقظي ص ٔاخت
Bridge to Success 

Work book Page :173 
 812حم تًبسيٍ يٕخٓخ ص

 االثُيٍ

 134دسط حكبيخ األػشبػ انكتبة ص   طفي
Bridge to Success 

Course book Pages :211-212 
 813يحم تًبسيٍ راتيخ ص

 145ص  3حم تذسيت سقى   ٔاخت
Bridge to Success 

Work book Page :174 
 814حم اعئهخ يٓبساد تفكيش ػهيب ص

 انثالثبء

 134دسط حكبيخ األػشبػ انكتبة ص  82يحم ثبنتؼبٌٔ يغ صيالئّ فقشح اتخيم ٔاطف ص طفي
Bridge to Success 

Course book Page : 213 
 815يحم تًبسيٍ اػبفيخ ص

 145ص  5ت سقى حم تذسي 83يحم فقشح أطُف ص ٔاخت
Bridge to Success 

Work book Page :175 
 822حم تًبسيٍ يٕخٓخ ص

 األسثؼبء

  طفي
دسط اعتًبع: يبرا نٕ ػبدد انجشاكيٍ انؼظيًخ 

 146نتُشط انكتبة ص 
Bridge to Success 

Course book Pages :214-215 
 823يحم تًبسيٍ راتيخ ص

   ٔاخت
Bridge to Success 

Work book Page :176 
 824حم اعئهخ يٓبساد تفكيشػهيب ص

 انخًيظ

 يؼطي يضيذا يٍ انُظبئح نضيالئّ  طفي
دسط تحذث : حيٕاَبد يٓذدح ثبالَقشاع انكتبة ص 

150 
Write a paragraph about the weather 

in the U.A.E 
 825يحم تًبسيٍ اػبفيخ ص 

 826ًبسيٍ ػهٗ االختجبس صحم ت Complete the writing  84حم اَظى يفبْيًي ص  ٔاخت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ): السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًيى ٔانتكُٕنٕخيب انتشثيخ األخالقيخ انذساعبد االختًبػيخ انؼهٕو انًبدح

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يفغش ظبْشح االحتشاس انؼبنًي

 يؼذد تبثيشاد االَغبٌ ػهٗ انًُبخ

 ثبنذسط . أٌ يتؼشف انًفبْيى ٔانًظطهحبد انٕاسدح 
  أٌ يُبقؼ يدبالد االثتكبس 
 . أٌ يٕػح انؼالقخ ثيٍ األثتكبس ٔسيبدح األػًبل 
 . أٌ يحذد يظبْش أْتًبو انذٔنخ ثبالثتكبس 

  أٌ يتؼشف ػهي انظفبد انحًيذح انتي

 يتًيض ثٓب األَغبٌ

1# Identify the Relative 

and Absolut coordinates. 

2# Use the pressure 

plates. 

 ذاالح
 يب انًقظٕد ثبالثتكبس ؟ انًظبدس انُبتدخ ػٍ االَغبٌ 520ص  طفي

 44حتي ص  39ص 
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 108ص   ٔاخت

 االثُيٍ
 يب انقظٕد ثًفٕٓو سيبدح األػًبل ؟ 521انًُبخ ٔانًدتًغ ص  طفي

 109ص  108ص   ٔاخت

 انثالثبء
 يب ْي ػُبطش األثتكبس ؟ 522غيشاد في انًُبخ ص تٕقغ انت طفي

 113ص  524/525حم اعئهخ انذسط ص ٔاخت

 األسثؼبء
 أركش يجبدساد ٔصاسح انتشثيخ ٔانتؼهيى في يدبل األثتكبس ؟ حم اعئهخ انذسط طفي

 114ص  113ص  527/528حم دنيم انٕحذح ص ٔاخت

 انخًيظ
 دبصاد دٔنخ اإليبساد في يدبل االثتكبس ؟يبْي أثشص إَ  530\ 529حم ص  طفي

 119ص  118ص  531حم ص   ٔاخت

 

 تسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة اللغة اإلنجليزية على ان تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزة.

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  13 /6/  2019إلــى         9/  6/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( هـ ): السابع  الصف والشعبة
   

 انشيبػيبد English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــنــيا

 يتقٍ حفع عٕسح انشحًٍ

 يحذد انفكش انشئيغخ نهُض ثؼذ تحهيهّ -

 يحهم انًتؼهى انًبدح انًغًٕػخ -

 يقذو انًتؼهى ػشػب تقذيًيب إقُبػيب يٍ ٔخٓخ َظشِ-

To discuss and talk about 
weather conditions :extreme 
weather and global warming انًختهفخ اٌ يغتخذو انتًثيالد انجيبَيخ 

 اٌ يشعى انتًثيم ثبنخطٕط ٔاالػًذح
Reading :Prepare On Point  Pages : 
199 to 206 

 
Writing : Search for information to 
write a paragraph about the weather 
in the U.A.E 

 يقبييظ انتجبيٍ ٔانتًشكضاثشائي : 

 االحذ
 134األػشبػ انكتبة ص  دسط حكبيخ يشاخؼخ عٕسح انشحًٍ  طفي

Bridge to Success 
Course book Pages :209-210 

 810يحم تأكذ يٍ فًٓك ص

 136حم َشبط انًؼدى ٔانًفشداد ص  حفع اآليبد ٔاخت
Bridge to Success 

Work book Page :173 
 812حم تًبسيٍ يٕخٓخ ص

 االثُيٍ
 134 دسط حكبيخ األػشبػ انكتبة ص يشاخؼخ عٕسح انشحًٍ  طفي

Bridge to Success 
Course book Pages :211-212 

 813يحم تًبسيٍ راتيخ ص

 145ص  3حم تذسيت سقى  حفع اآليبد ٔاخت
Bridge to Success 

Work book Page :174 
 814حم اعئهخ يٓبساد تفكيش ػهيب ص

 انثالثبء
 134دسط حكبيخ األػشبػ انكتبة ص  يشاخؼخ عٕسح انشحًٍ  طفي

Bridge to Success 
Course book Page : 213 

 815يحم تًبسيٍ اػبفيخ ص

 145ص  5حم تذسيت سقى  حفع اآليبد  ٔاخت
Bridge to Success 

Work book Page :175 
 822حم تًبسيٍ يٕخٓخ ص

 األسثؼبء
  طفي

دسط اعتًبع: يبرا نٕ ػبدد انجشاكيٍ انؼظيًخ 

 146نتُشط انكتبة ص 
Bridge to Success 

Course book Pages :214-215 
 823يحم تًبسيٍ راتيخ ص

   ٔاخت
Bridge to Success 

Work book Page :176 
 824حم اعئهخ يٓبساد تفكيشػهيب ص

 انخًيظ
 طفي

دسط تحذث : حيٕاَبد يٓذدح ثبالَقشاع انكتبة ص  

150 
Write a paragraph about the weather 

in the U.A.E 
 825يحم تًبسيٍ اػبفيخ ص 

 ختٔا
 

 Complete the writing 826حم تًبسيٍ ػهٗ االختجبس ص 

 



 

QM-119-F3 

kh 

   ( ) هـ: السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًيى ٔانتكُٕنٕخيب انتشثيخ األخالقيخ انذساعبد االختًبػيخ انؼهٕو انًبدح

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يفغش ظبْشح االحتشاس انؼبنًي

 يؼذد تبثيشاد االَغبٌ ػهٗ انًُبخ

  ٌيتؼشف انًفبْيى ٔانًظطهحبد انٕاسدح ثبنذسط .أ 
  أٌ يُبقؼ يدبالد االثتكبس 
 . أٌ يٕػح انؼالقخ ثيٍ األثتكبس ٔسيبدح األػًبل 
 . أٌ يحذد يظبْش أْتًبو انذٔنخ ثبالثتكبس 

  أٌ يتؼشف ػهي انظفبد انحًيذح

 انتي يتًيض ثٓب األَغبٌ

1# Identify the Relative 

and Absolut coordinates. 

2# Use the pressure 
plates. 

 االحذ
 يب انًقظٕد ثبالثتكبس ؟ انًظبدس انُبتدخ ػٍ االَغبٌ 520ص  طفي

 44حتي ص  39ص 
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 108ص   ٔاخت

 االثُيٍ
 يب انقظٕد ثًفٕٓو سيبدح األػًبل ؟ 521انًُبخ ٔانًدتًغ ص  طفي

 109ص  108ص   ٔاخت

 انثالثبء
 يب ْي ػُبطش األثتكبس ؟ 522تٕقغ انتغيشاد في انًُبخ ص  طفي

 113ص  524/525حم اعئهخ انذسط ص ٔاخت

 األسثؼبء
 أركش يجبدساد ٔصاسح انتشثيخ ٔانتؼهيى في يدبل األثتكبس ؟ حم اعئهخ انذسط طفي

 114ص  113ص  527/528حم دنيم انٕحذح ص ٔاخت

 ظانخًي
 يبْي أثشص إَدبصاد دٔنخ اإليبساد في يدبل االثتكبس ؟  530\ 529حم ص  طفي

 119ص  118ص  531حم ص   ٔاخت

 
 

 ون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزة.تسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة اللغة اإلنجليزية على ان تك

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  13/ 6/  2019إلــى         9/  6/  2019لألســـبـوع مــن  

 و ( ): السابع  الصف والشعبة
   

 انشيبػيبد English انهغخ انؼشثيخ انتشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يتقٍ حفع عٕسح انشحًٍ

 يحذد انفكش انشئيغخ نهُض ثؼذ تحهيهّ -

 يحهم انًتؼهى انًبدح انًغًٕػخ -

 يقذو انًتؼهى ػشػب تقذيًيب إقُبػيب يٍ ٔخٓخ َظشِ-

To discuss and talk about 
weather conditions :extreme 
weather and global warming اٌ يغتخذو انتًثيالد انجيبَيخ انًختهفخ 

 اٌ يشعى انتًثيم ثبنخطٕط ٔاالػًذح
Reading :Prepare On Point  Pages : 
199 to 206 

 
Writing : Search for information to 
write a paragraph about the weather 
in the U.A.E 

 يقبييظ انتجبيٍ ٔانتًشكضاثشائي : 

 االحذ
 134دسط حكبيخ األػشبػ انكتبة ص  يشاخؼخ عٕسح انشحًٍ  طفي

Bridge to Success 
Course book Pages :209-210 

 810يحم تأكذ يٍ فًٓك ص

 136حم َشبط انًؼدى ٔانًفشداد ص  حفع اآليبد ٔاخت
Bridge to Success 

Work book Page :173 
 812حم تًبسيٍ يٕخٓخ ص

 االثُيٍ
 134دسط حكبيخ األػشبػ انكتبة ص  نشحًٍ يشاخؼخ عٕسح ا طفي

Bridge to Success 
Course book Pages :211-212 

 813يحم تًبسيٍ راتيخ ص

 145ص  3حم تذسيت سقى  حفع اآليبد ٔاخت
Bridge to Success 

Work book Page :174 
 814حم اعئهخ يٓبساد تفكيش ػهيب ص

 انثالثبء
 134خ األػشبػ انكتبة ص دسط حكبي يشاخؼخ عٕسح انشحًٍ  طفي

Bridge to Success 
Course book Page : 213 

 815يحم تًبسيٍ اػبفيخ ص

 145ص  5حم تذسيت سقى  حفع اآليبد  ٔاخت
Bridge to Success 

Work book Page :175 
 822حم تًبسيٍ يٕخٓخ ص

 األسثؼبء
 طفي

دسط اعتًبع: يبرا نٕ ػبدد انجشاكيٍ انؼظيًخ  

 146ص نتُشط انكتبة 
Bridge to Success 

Course book Pages :214-215 
 823يحم تًبسيٍ راتيخ ص

 ٔاخت
 

 
Bridge to Success 

Work book Page :176 
 824حم اعئهخ يٓبساد تفكيشػهيب ص

 انخًيظ
  طفي

دسط تحذث : حيٕاَبد يٓذدح ثبالَقشاع انكتبة ص 

150 
Write a paragraph about the weather 

in the U.A.E 
 825يحم تًبسيٍ اػبفيخ ص 

 826حم تًبسيٍ ػهٗ االختجبس ص Complete the writing   ٔاخت

 



 

QM-119-F3 

kh 

 و ( ): السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًيى ٔانتكُٕنٕخيب انتشثيخ األخالقيخ انذساعبد االختًبػيخ انؼهٕو انًبدح

 َٕاتح انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يفغش ظبْشح االحتشاس انؼبنًي

 تبثيشاد االَغبٌ ػهٗ انًُبخيؼذد 

  أٌ يتؼشف انًفبْيى ٔانًظطهحبد انٕاسدح ثبنذسط

. 
  أٌ يُبقؼ يدبالد االثتكبس 
 . أٌ يٕػح انؼالقخ ثيٍ األثتكبس ٔسيبدح األػًبل 
 . أٌ يحذد يظبْش أْتًبو انذٔنخ ثبالثتكبس 

أٌ يتؼشف ػهي انظفبد انحًيذح انتي 

 يتًيض ثٓب األَغبٌ

1# Identify the Relative and 

Absolut coordinates. 

2# Use the pressure plates. 

 االحذ
 يب انًقظٕد ثبالثتكبس ؟ انًظبدس انُبتدخ ػٍ االَغبٌ 520ص  طفي

 

 

 

 

 44حتي ص  39ص 
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 108ص   ٔاخت

 االثُيٍ
 فٕٓو سيبدح األػًبل ؟يب انقظٕد ثً 521انًُبخ ٔانًدتًغ ص  طفي

 109ص  108ص   ٔاخت

 انثالثبء
 يب ْي ػُبطش األثتكبس ؟ 522تٕقغ انتغيشاد في انًُبخ ص  طفي

 113ص  524/525حم اعئهخ انذسط ص ٔاخت

 األسثؼبء
 أركش يجبدساد ٔصاسح انتشثيخ ٔانتؼهيى في يدبل األثتكبس ؟ حم اعئهخ انذسط طفي

 114ص  113ص  527/528ٕحذح صحم دنيم ان ٔاخت

 انخًيظ
 يبْي أثشص إَدبصاد دٔنخ اإليبساد في يدبل االثتكبس ؟  530\ 529حم ص  طفي

 119ص  118ص  531حم ص   ٔاخت

 

 تسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة اللغة اإلنجليزية على ان تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال الجاهزة. 

 


