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 الخطة االسبوعية
 13/ 1/  2019إلــى       72/ 1/  2019لألســـبـوع مــن                                                     ( أ )السابع :  الصف والشعبة       

   

 سيبضيبد English انهغخ انؼشثيخ انزشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 
 

ٕوـــانــي  

 نفاقاالعتدال في اإل

 يقرأ الحديث الشريف مراعيا قواعد القراءة السليمة 

 بين حكم االسراف 

  يوضح العالقة بين اإلسراف والخيالء

 

 أٌ يسذد انفكش انشئيغخ نهُض 

 أٌ يسذد انًؼهٕيبد  انظشيسخ ٔانضًُيخ 

To read for details  

To talk about the benefits of having healthy diet  

To write about leading healthy life style in a 

daily busy routine . 

 

 يسهم انطبنت انزؼبثيش انخطيخ

 يسم انطبنت يؼبدال د اندًغ ٔانطشذ ثخطٕح ٔازذح

 يسم انطبنت يؼبدالد انضشة ٔانقغًخ

 قظض يٍ انًكزجخ ٔرهخيظٓب قشاءح قشاءح اثشائيخ 

 خيشيخ يٕضٕع ػٍ االػًبل انكزبثخ اثشائيخ كزبثخ 

Reading : On point / Unit 7 . pages 93, 94 , 95 

Writing : search for ways of living healthy       

 رذسيجبد اخزجبساد دٔنيخ + اخزجبس قظيش

13إنٗ طفدخ 17يٍ طفسخ طفي األزذ  نخطيخدسط رسهيم انزؼبثيش ا Bridge To Success .C.B -Unit 7/ p.114 قشاءح َض ربسيخ انزذفئخ  

 414طفسخ 

 1:6يٍ  414ٔاخت رًبسيٍ راريخ طفسخ  Bridge To Success .W.B -Unit 7/ p 95 12زم ص  ٔاخت

 رسهيم انزؼبثيش انخطيخربثغ دسط  Bridge To Success .C.B -Unit 7/ p115 43-44زم ص  طفي االثُيٍ

 424طفسخ 

 34:34يٍ  421ٔاخت رًبسيٍ راريخ طفسخ  Bridge To Success .W.B -Unit 7/ p 96 42ص 9زم سقى   ٔاخت

 انثالثبء

44إنٗ طفسخ  13اعزكًبل يٍ طفسخ  طفي  دسط زم يؼبدالد اندًغ ٔانطشذ Bridge To Success .C.B -Unit 7/ p 116 92-43زم ص 

 444طفسخ 

 ٔاخت
  Bridge To Success .W.B -Unit 7/ p 97  1:6يٍ  441ٔاخت رًبسيٍ راريخ طفسخ 

ؼبءاالسث  

 ربثغ دسط زم يؼبدالد اندًغ ٔانطشذ Bridge To Success .C.B -Unit 7/ p 117 قشاءح قظخ انشْبٌ  رالٔح  طفي

 442طفسخ 

 Bridge To Success .W.B -Unit 7/ p 98 ثسث يؼهٕيبد ػٍ كبرت انقظخ   ٔاخت
 26:34يٍ  443ٔاخت طفسخ 

 انخًيظ

 دسط زم يؼبدالد انضشة ٔانقغًخ Bridge To Success .C.B -Unit 7/ p 118 32-33زم ص  طفي

 454طفسخ 

 Bridge To Success .W.B -Unit 7/ p 99 39زم زٕل قبسئ انُض ص  ٔاخت
 1:4يٍ  451ٔاخت طفسخ 
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 ( أ)انظف : انغبثغ  ربثغ
 

 انزظًيى ٔانزكُٕنٕخيب انزشثيخ األخالقيخ انذساعبد االخزًبػيخ انؼهٕو انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 
 

 ٕوـــــيان

 تحديد خصائص الموجات الصوتية

تركيب االذن وتحويل الموجات الصوتية الى 

 اصوات مسموعة

 طًى َظبو انًؼهٕيبد اندغشافيخ نًشاقجخ انُظبو 

 انجيئي في دٔنخ االيبساد 
 3d printing رًيض اآلثبس انُبخًخ ػٍ انؼٕنًخ. -

 االزذ
 طفي

 779خٕاص انًٕخبد انظٕريخ ص 

  74نزُْي ص رغزكًم انًخطظ ا

طفي:  رقذو ػشضبً ػٍ انؼٕنًخ:  إيدبثيبرٓب , 

 عهجيبرٓب.

 

رجسث في آثبس انؼٕنًخ ػهٗ انزؼهيى في ال طفي: 

 انؼبنى اانؼشثي 
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 ٔاخت 

 االثُيٍ
 713شذح انظٕد ص  طفي

 زم دنيم انُشبط ػهٗ خٕاص انًٕخبد انظٕريخ ٔاخت

 ثالثبءان
 717رشكيت االرٌ ص  طفي

 زم دنيم انُشبط ػهٗ رشكيت االرٌ ٔاخت

 األسثؼبء
 743-712زم اعئهخ انٕزذح ص  طفي

 ................................................. ٔاخت

 انخًيظ
 يقذيخ ػٍ انسيٕاَبد )َشبط اعزكشبفي( طفي

 .................................... ٔاخت
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 الخطة االسبوعية
 13/ 1/  2019إلــى       72/ 1/  2019لألســـبـوع مــن                                                     ( ب) : السابع  الصف والشعبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيبضيبد English انهغخ انؼشثيخ انزشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 
 

ٕوـــانــي  

 عتدال في اإلنفاقاال

 يقرأ الحديث الشريف مراعيا قواعد القراءة السليمة 

 بين حكم االسراف 

  يوضح العالقة بين اإلسراف والخيالء

 

 أٌ يسذد انفكش انشئيغخ نهُض 

 أٌ يسذد انًؼهٕيبد  انظشيسخ ٔانضًُيخ 
 

 يسهم انطبنت انزؼبثيش انخطيخ

حيسم انطبنت يؼبدال د اندًغ ٔانطشذ ثخطٕح ٔازذ  

 يسم انطبنت يؼبدالد انضشة ٔانقغًخ

 قظض يٍ انًكزجخ ٔرهخيظٓب قشاءح اثشائيخ قشاءح 

 يٕضٕع ػٍ االػًبل انخيشيخ كزبثخ اثشائيخ كزبثخ 
 

 رذسيجبد اخزجبساد دٔنيخ + اخزجبس قظيش

13إنٗ طفدخ 17يٍ طفسخ طفي األزذ  دسط رسهيم انزؼبثيش انخطيخ  قشاءح َض ربسيخ انزذفئخ  

 414طفسخ 

 1:6يٍ  414ٔاخت رًبسيٍ راريخ طفسخ   12زم ص  ٔاخت

 رسهيم انزؼبثيش انخطيخربثغ دسط   43-44زم ص  طفي االثُيٍ

 424طفسخ 

 34:34يٍ  421ٔاخت رًبسيٍ راريخ طفسخ   42ص 9زم سقى   ٔاخت

 انثالثبء

44إنٗ طفسخ  13اعزكًبل يٍ طفسخ  طفي  ًغ ٔانطشذدسط زم يؼبدالد اند  92-43زم ص 

 444طفسخ 

 ٔاخت
 1:6يٍ  441ٔاخت رًبسيٍ راريخ طفسخ    

 االسثؼبء

 ربثغ دسط زم يؼبدالد اندًغ ٔانطشذ  قشاءح قظخ انشْبٌ  رالٔح  طفي

 442طفسخ 

  ثسث يؼهٕيبد ػٍ كبرت انقظخ   ٔاخت
 26:34يٍ  443ٔاخت طفسخ 

 انخًيظ

 دسط زم يؼبدالد انضشة ٔانقغًخ  32-33زم ص  طفي

 454طفسخ 

  39زم زٕل قبسئ انُض ص  ٔاخت
 1:4يٍ  451ٔاخت طفسخ 
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 ( ب)الصف : السابع تابع 

 

 
 
 
 

 

 
 انزظًيى ٔانزكُٕنٕخيب انزشثيخ األخالقيخ انذساعبد االخزًبػيخ انؼهٕو

 َٕارح انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 تحديد خصائص الموجات الصوتية

تركيب االذن وتحويل الموجات الصوتية الى 

 اصوات مسموعة

 انًؼهٕيبد اندغشافيخ نًشاقجخ انُظبو  طًى َظبو

 انجيئي في دٔنخ االيبساد
 3d printing رًيض اآلثبس انُبخًخ ػٍ انؼٕنًخ. -

 االزذ
 طفي

 222 ص الصوتية الموجات خواص

 

 74رغزكًم انًخطظ انزُْي ص   

طفي:  رقذو ػشضبً ػٍ انؼٕنًخ:  إيدبثيبرٓب , 

 عهجيبرٓب.

 

هٗ انزؼهيى في ال طفي: رجسث في آثبس انؼٕنًخ ػ

 انؼبنى اانؼشثي
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 ٔاخت 

 االثُيٍ

 طفي
 232 ص الصوت شدة

 ٔاخت

 الموجات خواص على النشاط دليل حل

 الصوتية

 انثالثبء
 طفي

 232 ص االذن تركيب

 ٔاخت
 االذن تركيب على النشاط دليل حل

 األسثؼبء
 طفي

 242-232 ص لوحدةا اسئلة حل

 ٔاخت
................................................. 

 انخًيظ
 طفي

 (استكشافي نشاط) الحيوانات عن مقدمة

 ٔاخت
.................................... 
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 الخطة االسبوعية
 13/ 1/  2019إلــى       72/ 1/  2019لألســـبـوع مــن                                                     ( ج): السابع  الصف والشعبة

 

 سيبضيبد English انهغخ انؼشثيخ انزشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 
 

ٕوـــانــي  

 االعتدال في اإلنفاق

 يقرأ الحديث الشريف مراعيا قواعد القراءة السليمة 

 كم االسراف بين ح

  يوضح العالقة بين اإلسراف والخيالء

 

 أٌ يسذد انفكش انشئيغخ نهُض 

 أٌ يسذد انًؼهٕيبد  انظشيسخ ٔانضًُيخ 

To read for details  

To talk about the benefits of having healthy diet  

To write about leading healthy life style in a 

daily busy routine . 

 

هم انطبنت انزؼبثيش انخطيخيس  

 يسم انطبنت يؼبدال د اندًغ ٔانطشذ ثخطٕح ٔازذح

 يسم انطبنت يؼبدالد انضشة ٔانقغًخ

 قظض يٍ انًكزجخ ٔرهخيظٓب قشاءح اثشائيخ قشاءح 

 يٕضٕع ػٍ االػًبل انخيشيخ كزبثخ اثشائيخ كزبثخ 

Reading : On point / Unit 7 . pages 93, 94 , 95 

Writing : search for ways of living healthy       

 رذسيجبد اخزجبساد دٔنيخ + اخزجبس قظيش

13إنٗ طفدخ 17يٍ طفسخ طفي األزذ  دسط رسهيم انزؼبثيش انخطيخ Bridge To Success .C.B -Unit 7/ p.114 قشاءح َض ربسيخ انزذفئخ  

 414طفسخ 

 1:6يٍ  414ٔاخت رًبسيٍ راريخ طفسخ  Bridge To Success .W.B -Unit 7/ p 95 12زم ص  ٔاخت

 رسهيم انزؼبثيش انخطيخربثغ دسط  Bridge To Success .C.B -Unit 7/ p115 43-44زم ص  طفي االثُيٍ

 424طفسخ 

 34:34يٍ  421ٔاخت رًبسيٍ راريخ طفسخ  Bridge To Success .W.B -Unit 7/ p 96 42ص 9زم سقى   ٔاخت

 انثالثبء

44إنٗ طفسخ  13بل يٍ طفسخ اعزكً طفي  دسط زم يؼبدالد اندًغ ٔانطشذ Bridge To Success .C.B -Unit 7/ p 116 92-43زم ص 

 444طفسخ 

 ٔاخت
  Bridge To Success .W.B -Unit 7/ p 97  1:6يٍ  441ٔاخت رًبسيٍ راريخ طفسخ 

 االسثؼبء

 ربثغ دسط زم يؼبدالد اندًغ ٔانطشذ Bridge To Success .C.B -Unit 7/ p 117 قشاءح قظخ انشْبٌ  رالٔح  طفي

 442طفسخ 

 Bridge To Success .W.B -Unit 7/ p 98 ثسث يؼهٕيبد ػٍ كبرت انقظخ   ٔاخت
 26:34يٍ  443ٔاخت طفسخ 

 انخًيظ

 دسط زم يؼبدالد انضشة ٔانقغًخ Bridge To Success .C.B -Unit 7/ p 118 32-33زم ص  طفي

 454طفسخ 

 Bridge To Success .W.B -Unit 7/ p 99 39زم زٕل قبسئ انُض ص  ٔاخت
 1:4يٍ  451ٔاخت طفسخ 
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 ( ج )الصف : السابعتابع 
 

 

 انزظًيى ٔانزكُٕنٕخيب انزشثيخ األخالقيخ انذساعبد االخزًبػيخ انؼهٕو انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 الصوتية الموجات خصائص تحديد

 الى الصوتية الموجات وتحويل االذن تركيب

 مسموعة اصوات

 طًى َظبو انًؼهٕيبد اندغشافيخ نًشاقجخ انُظبو 

 انجيئي في دٔنخ االيبساد
 3d printing رًيض اآلثبس انُبخًخ ػٍ انؼٕنًخ.

 االزذ
 طفي

 222 ص الصوتية الموجات خواص

 

 74رغزكًم انًخطظ انزُْي ص   

طفي:  رقذو ػشضبً ػٍ انؼٕنًخ:  إيدبثيبرٓب , 

 عهجيبرٓب.

 

ال طفي: رجسث في آثبس انؼٕنًخ ػهٗ انزؼهيى في 

 انؼبنى اانؼشثي
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 ٔاخت 

 االثُيٍ
 طفي

 

 ٔاخت
 232 ص الصوت شدة

 انثالثبء
 طفي

 الموجات خواص على النشاط دليل حل

 الصوتية

 ٔاخت
 232 ص االذن تركيب

 األسثؼبء
 طفي

 االذن تركيب على النشاط دليل حل

 ٔاخت
 242-232 ص الوحدة اسئلة حل

 انخًيظ
 طفي

................................................. 

 ٔاخت
 (استكشافي نشاط) الحيوانات عن مقدمة

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 13/ 1/  2019إلــى       72/ 1/  2019لألســـبـوع مــن                                                     ( د): السابع  الصف والشعبة      

 

 سيبضيبد English انهغخ انؼشثيخ انزشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 
 

ٕوـــانــي  

 االعتدال في اإلنفاق

 يقرأ الحديث الشريف مراعيا قواعد القراءة السليمة 

 بين حكم االسراف 

  العالقة بين اإلسراف والخيالءيوضح 

 

 أٌ يسذد انفكش انشئيغخ نهُض 

 أٌ يسذد انًؼهٕيبد  انظشيسخ ٔانضًُيخ 

To read for details  

To talk about the benefits of having healthy diet  

To write about leading healthy life style in a 

daily busy routine . 

 

ش انخطيخيسهم انطبنت انزؼبثي  

 يسم انطبنت يؼبدال د اندًغ ٔانطشذ ثخطٕح ٔازذح

 يسم انطبنت يؼبدالد انضشة ٔانقغًخ

 قظض يٍ انًكزجخ ٔرهخيظٓب قشاءح اثشائيخ قشاءح 

 يٕضٕع ػٍ االػًبل انخيشيخ كزبثخ اثشائيخ كزبثخ 

Reading : On point / Unit 7 . pages 93, 94 , 95 

Writing : search for ways of living healthy       

 رذسيجبد اخزجبساد دٔنيخ + اخزجبس قظيش

13إنٗ طفدخ 17يٍ طفسخ طفي األزذ  دسط رسهيم انزؼبثيش انخطيخ Bridge To Success .C.B -Unit 7/ p.114 قشاءح َض ربسيخ انزذفئخ  

 414طفسخ 

 1:6يٍ  414يٍ راريخ طفسخ ٔاخت رًبس Bridge To Success .W.B -Unit 7/ p 95 12زم ص  ٔاخت

 رسهيم انزؼبثيش انخطيخربثغ دسط  Bridge To Success .C.B -Unit 7/ p115 43-44زم ص  طفي االثُيٍ

 424طفسخ 

 34:34يٍ  421ٔاخت رًبسيٍ راريخ طفسخ  Bridge To Success .W.B -Unit 7/ p 96 42ص 9زم سقى   ٔاخت

 انثالثبء

44طفسخ  إنٗ 13اعزكًبل يٍ طفسخ  طفي  دسط زم يؼبدالد اندًغ ٔانطشذ Bridge To Success .C.B -Unit 7/ p 116 92-43زم ص 

 444طفسخ 

 ٔاخت
  Bridge To Success .W.B -Unit 7/ p 97  1:6يٍ  441ٔاخت رًبسيٍ راريخ طفسخ 

 االسثؼبء

 دسط زم يؼبدالد اندًغ ٔانطشذربثغ  Bridge To Success .C.B -Unit 7/ p 117 قشاءح قظخ انشْبٌ  رالٔح  طفي

 442طفسخ 

 Bridge To Success .W.B -Unit 7/ p 98 ثسث يؼهٕيبد ػٍ كبرت انقظخ   ٔاخت
 26:34يٍ  443ٔاخت طفسخ 

 انخًيظ

 دسط زم يؼبدالد انضشة ٔانقغًخ Bridge To Success .C.B -Unit 7/ p 118 32-33زم ص  طفي

 454طفسخ 

 Bridge To Success .W.B -Unit 7/ p 99 39صزم زٕل قبسئ انُض   ٔاخت
 1:4يٍ  451ٔاخت طفسخ 
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 ( د )الصف : السابعتابع 

 
  

 
 

 

 
 انزظًيى ٔانزكُٕنٕخيب انزشثيخ األخالقيخ انذساعبد االخزًبػيخ انؼهٕو

 َٕارح انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 تحديد خصائص الموجات الصوتية

تركيب االذن وتحويل الموجات الصوتية الى 

 ت مسموعةاصوا

 طًى َظبو انًؼهٕيبد اندغشافيخ نًشاقجخ انُظبو 

 انجيئي في دٔنخ االيبساد
 3d printing رًيض اآلثبس انُبخًخ ػٍ انؼٕنًخ. -

 االزذ
 طفي

 222 ص الصوتية الموجات خواص

 

 74رغزكًم انًخطظ انزُْي ص   

طفي:  رقذو ػشضبً ػٍ انؼٕنًخ:  إيدبثيبرٓب , 

 عهجيبرٓب.

 

ال طفي: رجسث في آثبس انؼٕنًخ ػهٗ انزؼهيى في 

 انؼبنى اانؼشثي
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 p
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 ٔاخت 

 االثُيٍ

 طفي
 232 ص الصوت شدة

 ٔاخت

 الموجات خواص على النشاط دليل حل

 الصوتية

 انثالثبء
 طفي

 232 ص االذن تركيب

 ٔاخت
 ذناال تركيب على النشاط دليل حل

 األسثؼبء
 طفي

 242-232 ص الوحدة اسئلة حل

 ٔاخت
................................................. 

 انخًيظ
 طفي

 (استكشافي نشاط) الحيوانات عن مقدمة

 ٔاخت
.................................... 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
  31/ 3/  7439إلــى         27 / 3/  7439لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز: السابع  الصف والشعبة
   

 انشيبضيبد English انهغخ انؼشثيخ انزشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 17االػزذال في اإلَفبق ص

 يقشأ انسذيث قشاء عهيًخ ٔيؼجشح

 ثيٍ زكى اإلعشاف

 يغزُزح  يخبطش اإلعشاف

 

 نفُيخ نهقظخ انقظيشحيسههم انؼُبطش ا -

 يؼهم اعزخذاو انهغخ انًدبصيخ في انُض األدثي -

 (34 -3يسذد أزٕال انؼذد يغ انًؼذٔد يٍ ) -

To talk about balanced 
diet and enough exercise اٌ يسهم انزؼبثيش انخطيخ انٗ ػٕايم 

 اٌ يسم يؼبدالد ثخطٕح ٔازذح

 :Reading :to read about “Studying Online اٌ يسم يؼبدالد ثبنضشة ٔانقغًخ
Future or Fad” (On Point  p.86) 

 انسظخ اإلثشائيخ: 

 انقشائيخ:أٌ يقشأ قشاءح زشح زٕل يٕضٕع انًٓخ انؼبنيخ

 انكزبثيخ : أٌ يكزت يقبال رفغيشيب زٕل يشكهخ يدزًؼيخ رؤثش فيّ 

Writing : to write about “The 
importance of balanced diet and 
exercise in our life” 

 االثشائي : انًؼبدالد انزشثيؼيخ

 االزذ
 74ص  7اعزكًبل دسط انضسك في آخش انهيم  ج 17زم َشبط أثبدس الرؼهى ص طفي

Bridge to Success 
Course book p.114 

 434زم رًبسيٍ يٕخٓخ ص

 14ص  1زم َشبط سقى  زفظ انسذيث انششيف ٔاخت
Bridge to Success 

Work book p.95 
 439يسم رًبسيٍ راريخ ص

 االثُيٍ
 74ص  7اعزكًبل دسط انضسك في آخش انهيم  ج 14قشاءح َشبط أربيم ٔاقبسٌ ص طفي

Bridge to Success 
Course book p.115-116 

 474زم يغبئم يٓبساد رفكيش ػهيب ص

 13ص  4زم َشبط سقى  13زم َشبط انظٕسح رؼجش ص ٔاخت
Bridge to Success 

Work book p.96 
 473يسم رًبسيٍ اضبفيخ ص

 انثالثبء
 24ص  7دسط انؼذد ٔانًؼذٔد كزبة انطبنت ج 13قشاءح فقشح االػزذال في انظذقخ ص طفي

Bridge to Success 
Course book p.117 

 444زم رًبسيٍ يٕخٓخ ص

 44ص  3زم رذسيت  14زم َشبط اَظى يفبْيًي ص ٔاخت
Bridge to Success 

Work book p.97 
 443يسم رًبسيٍ راريخ ص

 األسثؼبء
 24ص  7دسط انؼذد ٔانًؼذٔد كزبة انطبنت ج  طفي

Bridge to Success 
Course book p.118-119 

 441زم رًبسيٍ اضبفيخ ص

 43ص  7زم رذسيت   ٔاخت
Bridge to Success 

Work book p.99 
 447يسم يغبئم يٓبساد انزفكيش انؼهيب ص

 انخًيظ
 41اعزخذاو األعهٕة اإلَشبئي في انكزبثخصدسط   طفي

Write an essay about “The 
importance of balanced diet and 

exercise in our life” 

 434زم رًبسيٍ يٕخٓخ ص

 43زم رذسيجبد ص   ٔاخت
To finish writing the essay at 

home 
 433يسم رًبسيٍ راريخ ص



 

QM-119-F3 

kh 

 ( ز ): السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 انزظًيى ٔانزكُٕنٕخيب انزشثيخ األخالقيخ انذساعبد االخزًبػيخ انؼهٕو انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يؼذد خٕاص انًٕخبد انظٕريخ

 يفغش كيف رزير االرَبٌ نالَغبٌ عًبع االطٕاد

 يزؼشف انًفبْيى انٕاسدح 

 يؼذد اعزخذايبد االعزشؼبس ػٍ ثؼذ

 يغزُزح ثؼض انقضبيب انزي رشرجظ 

 . ثبنؼٕنًخ ٔرأثيشْب ػهٗ دٔنخ اإليبساد
Introduction to Makers Empire 

 االزذ
 774يبْي انًٕخبد انظٕريخ؟ ص طفي

قشاءح انفقشاد ٔاالشكبل ٔانشعٕيبد 

 انٕاسدح ثبنذسط 

 زم رقٕيى دسط االعزشؼبس ػٍ ثؼذ

 يٍ انكزبة انًذسعي . 3-3-4زم ص 

1- Demonstrate an 
understanding of makers 
Empire 3D design 
software. 

2- Develop skills in the 
Makers Empire software 
by completing a series of 
challenges. 
 

 33ٔاخت زم كزبة انُشبط ص  ٔاخت

 االثُيٍ
 779يؼذد خٕاص انًٕخبد انظٕريخ ص طفي

 31+37ٔاخت زم كزبة انُشبط ص ٔاخت

 انثالثبء
 717انظٕد نالرٌ؟ ص  يٕضر كيف يظم طفي

 714+711ٔاخت زم االعئهخ ص  ٔاخت

 األسثؼبء
 714+711زم اعئهخ انذسط ص  طفي

 712ٔاخت زم دنيم انذساعخ ص  ٔاخت

 انخًيظ
 719+714+712زم يشاخؼخ انٕزذح ص  طفي

 يشاخؼخ دسط انظٕد ٔاخت

 



 

QM-119-F3 
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 الخطة االسبوعية
 31 / 3/  7439إلــى         27/  3/  7439لألســـبـوع مــن  

 ( هـ ): السابع  الصف والشعبة
   

 انشيبضيبد English انهغخ انؼشثيخ انزشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يهخض خٕاَت يٍ زيبح اإليبو أثٗ زُيفخ انُؼًبٌ 

يغزخهض انذسٔط ٔانؼجش انًغزفبدح يٍ عيشح 

 ( 47اإليبو أثٗ زُيفخ ) 

 يؼشف يفٕٓو انسضبسح اإلعالييخ 

 يسههم انؼُبطش انفُيخ نهقظخ انقظيشح -

 يؼهم اعزخذاو انهغخ انًدبصيخ في انُض األدثي -

 (34 -3يسذد أزٕال انؼذد يغ انًؼذٔد يٍ ) -

To talk about balanced 
diet and enough exercise اٌ يسهم انزؼبثيش انخطيخ انٗ ػٕايم 

 ٔازذح اٌ يسم يؼبدالد ثخطٕح

 :Reading :to read about “Studying Online اٌ يسم يؼبدالد ثبنضشة ٔانقغًخ
Future or Fad” (On Point  p.86) 

 انسظخ اإلثشائيخ: 

 انقشائيخ:أٌ يقشأ قشاءح زشح زٕل يٕضٕع انًٓخ انؼبنيخ

 انكزبثيخ : أٌ يكزت يقبال رفغيشيب زٕل يشكهخ يدزًؼيخ رؤثش فيّ

Writing : to write about “The 
importance of balanced diet and 
exercise in our life” 

 االثشائي : انًؼبدالد انزشثيؼيخ

 االزذ
 74ص  7اعزكًبل دسط انضسك في آخش انهيم  ج  طفي

Bridge to Success 
Course book p.114 

 434زم رًبسيٍ يٕخٓخ ص

 14ص  1زم َشبط سقى   ٔاخت
Bridge to Success 

Work book p.95 
 439يسم رًبسيٍ راريخ ص

 االثُيٍ
 طفي

قشاءح اإليبو أثٕ زُيفخ فٗ انجيذ ٔرسضيشِ 

 ٔيُبقشزّ ثبنظف
 74ص  7اعزكًبل دسط انضسك في آخش انهيم  ج

Bridge to Success 
Course book p.115-116 

 474زم يغبئم يٓبساد رفكيش ػهيب ص

 13ص  4زم َشبط سقى  أَظى يفبْيًٗ  ٔاخت
Bridge to Success 

Work book p.96 
 473يسم رًبسيٍ اضبفيخ ص

 انثالثبء
 24ص  7دسط انؼذد ٔانًؼذٔد كزبة انطبنت ج  طفي

Bridge to Success 
Course book p.117 

 444زم رًبسيٍ يٕخٓخ ص

 44ص  3زم رذسيت   ٔاخت
Bridge to Success 

Work book p.97 
 443يسم رًبسيٍ راريخ ص

 ثؼبءاألس
 24ص  7دسط انؼذد ٔانًؼذٔد كزبة انطبنت ج زم خًيغ األَشطخ ثبنذسط  طفي

Bridge to Success 
Course book p.118-119 

 441زم رًبسيٍ اضبفيخ ص

 43ص  7زم رذسيت  أثشٖ خجشارٗ ) أٔال ( ٔاخت
Bridge to Success 

Work book p.99 
 447يسم يغبئم يٓبساد انزفكيش انؼهيب ص

 انخًيظ
 41دسط اعزخذاو األعهٕة اإلَشبئي في انكزبثخص ششذ نًفٕٓو انسضبسح اإلعالييخ ٔيظبْشْب  طفي

Write an essay about “The 
importance of balanced diet and 

exercise in our life” 

 434زم رًبسيٍ يٕخٓخ ص

 43زم رذسيجبد ص  أَظى يفبْيًٗ ٔاخت
To finish writing the essay at 

home 
 433يسم رًبسيٍ راريخ ص
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   ( ) هـ: السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 انزظًيى ٔانزكُٕنٕخيب انزشثيخ األخالقيخ انذساعبد االخزًبػيخ انؼهٕو انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يؼذد خٕاص انًٕخبد انظٕريخ

 يفغش كيف رزير االرَبٌ نالَغبٌ عًبع االطٕاد

  انٕاسدح انًفبْيى يزؼشف

 ثؼذ ػٍ االعزشؼبس اعزخذايبد يؼذد

  يغزُزح ثؼض انقضبيب انزي رشرجظ

 ثبنؼٕنًخ ٔرأثيشْب ػهٗ دٔنخ اإليبساد .
Introduction to Makers Empire 

 االزذ
 774يبْي انًٕخبد انظٕريخ؟ ص طفي

 انٕاسدح ٔانشعٕيبد ٔاالشكبل انفقشاد قشاءح

  ثبنذسط

 ثؼذ ػٍ االعزشؼبس دسط رقٕيى زم
 يٍ انكزبة انًذسعي . 3-3-4زم ص 

1- Demonstrate an 
understanding of makers 
Empire 3D design 
software. 

2- Develop skills in the 
Makers Empire software 
by completing a series of 
challenges. 

 

 33ٔاخت زم كزبة انُشبط ص  ٔاخت

 االثُيٍ
 779يؼذد خٕاص انًٕخبد انظٕريخ ص طفي

 31+37ٔاخت زم كزبة انُشبط ص ٔاخت

 انثالثبء
 717يٕضر كيف يظم انظٕد نالرٌ؟ ص  طفي

 714+711ٔاخت زم االعئهخ ص  ٔاخت

 األسثؼبء
 714+711زم اعئهخ انذسط ص  طفي

 712ٔاخت زم دنيم انذساعخ ص  ٔاخت

 انخًيظ
 719+714+712زم يشاخؼخ انٕزذح ص  طفي

 اخؼخ دسط انظٕديش ٔاخت
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 الخطة االسبوعية
  31/ 3/  7439إلــى         27/  3/  7439لألســـبـوع مــن  

 و ( ): السابع  الصف والشعبة
   

 انشيبضيبد English انهغخ انؼشثيخ انزشثيخ اإلعالييخ انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يهخض خٕاَت يٍ زيبح اإليبو أثٗ زُيفخ انُؼًبٌ 

يغزخهض انذسٔط ٔانؼجش انًغزفبدح يٍ عيشح 

 ( 47اإليبو أثٗ زُيفخ ) 

 يؼشف يفٕٓو انسضبسح اإلعالييخ

 

 يسههم انؼُبطش انفُيخ نهقظخ انقظيشح -

 يؼهم اعزخذاو انهغخ انًدبصيخ في انُض األدثي -

 (34 -3يسذد أزٕال انؼذد يغ انًؼذٔد يٍ ) -

To talk about balanced 
diet and enough exercise اٌ يسهم انزؼبثيش انخطيخ انٗ ػٕايم 

 اٌ يسم يؼبدالد ثخطٕح ٔازذح

 :Reading :to read about “Studying Online اٌ يسم يؼبدالد ثبنضشة ٔانقغًخ
Future or Fad” (On Point  p.86) 

 انسظخ اإلثشائيخ: 

 انقشائيخ:أٌ يقشأ قشاءح زشح زٕل يٕضٕع انًٓخ انؼبنيخ

 يخ : أٌ يكزت يقبال رفغيشيب زٕل يشكهخ يدزًؼيخ رؤثش فيّانكزبث

Writing : to write about “The 
importance of balanced diet and 
exercise in our life” 

 االثشائي : انًؼبدالد انزشثيؼيخ

 االزذ
 74ص  7اعزكًبل دسط انضسك في آخش انهيم  ج  طفي

Bridge to Success 
Course book p.114 

 434زم رًبسيٍ يٕخٓخ ص

 14ص  1زم َشبط سقى   ٔاخت
Bridge to Success 

Work book p.95 
 439يسم رًبسيٍ راريخ ص

 االثُيٍ
 طفي

قشاءح اإليبو أثٕ زُيفخ فٗ انجيذ ٔرسضيشِ 

 ٔيُبقشزّ ثبنظف
 74ص  7اعزكًبل دسط انضسك في آخش انهيم  ج

Bridge to Success 
Course book p.115-116 

 474غبئم يٓبساد رفكيش ػهيب صزم ي

 13ص  4زم َشبط سقى  أَظى يفبْيًٗ  ٔاخت
Bridge to Success 

Work book p.96 
 473يسم رًبسيٍ اضبفيخ ص

 انثالثبء
 24ص  7دسط انؼذد ٔانًؼذٔد كزبة انطبنت ج زم خًيغ األَشطخ ثبنذسط  طفي

Bridge to Success 
Course book p.117 

 444زم رًبسيٍ يٕخٓخ ص

 44ص  3زم رذسيت  أثشٖ خجشارٗ ) أٔال ( ٔاخت
Bridge to Success 

Work book p.97 
 443يسم رًبسيٍ راريخ ص

 األسثؼبء
 24ص  7دسط انؼذد ٔانًؼذٔد كزبة انطبنت ج ششذ نًفٕٓو انسضبسح اإلعالييخ ٔيظبْشْب  طفي

Bridge to Success 
Course book p.118-119 

 441زم رًبسيٍ اضبفيخ ص

 43ص  7زم رذسيت  أَظى يفبْيًٗ ٔاخت
Bridge to Success 

Work book p.99 
 447يسم يغبئم يٓبساد انزفكيش انؼهيب ص

 انخًيظ
 41دسط اعزخذاو األعهٕة اإلَشبئي في انكزبثخص  طفي

Write an essay about “The 
importance of balanced diet and 

exercise in our life” 

 434ص زم رًبسيٍ يٕخٓخ

 43زم رذسيجبد ص   ٔاخت
To finish writing the essay at 

home 
 433يسم رًبسيٍ راريخ ص
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 و ( ): السابع  الصف والشعبةتابع 
 

 انزظًيى ٔانزكُٕنٕخيب انزشثيخ األخالقيخ انذساعبد االخزًبػيخ انؼهٕو انًبدح

 َٕارح انزؼهى
 
 

 ٕوـــانــي

 يؼذد خٕاص انًٕخبد انظٕريخ

 كيف رزير االرَبٌ نالَغبٌ عًبع االطٕاديفغش 

  انٕاسدح انًفبْيى يزؼشف

 ثؼذ ػٍ االعزشؼبس اعزخذايبد يؼذد

  يغزُزح ثؼض انقضبيب انزي رشرجظ

 ثبنؼٕنًخ ٔرأثيشْب ػهٗ دٔنخ اإليبساد .
Introduction to Makers Empire 

 االزذ
 774يبْي انًٕخبد انظٕريخ؟ ص طفي

 انٕاسدح شعٕيبدٔان ٔاالشكبل انفقشاد قشاءح

  ثبنذسط

 ثؼذ ػٍ االعزشؼبس دسط رقٕيى زم
 يٍ انكزبة انًذسعي . 3-3-4زم ص 

1- Demonstrate an 
understanding of makers 
Empire 3D design 
software. 

2- Develop skills in the 
Makers Empire software 
by completing a series of 
challenges. 

 

 33ُشبط ص ٔاخت زم كزبة ان ٔاخت

 االثُيٍ
 779يؼذد خٕاص انًٕخبد انظٕريخ ص طفي

 31+37ٔاخت زم كزبة انُشبط ص ٔاخت

 انثالثبء
 717يٕضر كيف يظم انظٕد نالرٌ؟ ص  طفي

 714+711ٔاخت زم االعئهخ ص  ٔاخت

 األسثؼبء
 714+711زم اعئهخ انذسط ص  طفي

 712ٔاخت زم دنيم انذساعخ ص  ٔاخت

 انخًيظ
 719+714+712زم يشاخؼخ انٕزذح ص  طفي

 يشاخؼخ دسط انظٕد ٔاخت

 
 
 

 
 


