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GRADE 7A 
 

Weekly Lesson Plan  
Semester 1  

AY 2022-2023  

Week 5: October02–
October06, 2022 TOPIC AND MATERIALS Homework / Assignment References/Comments 

SUNDAY 2/October/2022  

English 

Concept Vocabulary and Context 
Clues p. 62 and p. 66 
Tutors Teach Seniors New High-Tech 
Tricks 
By: Jennifer Ludden 
Genre: News Article

Students must read the selection in 
advance. 

Math 

Module 1  

Lesson 1-5  

Equation of proportional relationship 

  

Science Energy on the Move 
Textbook pages 38-39   

Arabic :ملاذا نقرأ ؟ القراءة 
 21الكتاب املدر ص

 األول:  الواجب البي
درس  من 13و  4و  3و 2و1حل السؤال رقم 

ي) دي القرآ الكتاب املدر  (من ال
 . 11و 10صفحة 

امة: مالحظ  ات 
  فاظ  ُيَحل الواجب  الدف لذلك أرجو ا

ب ونظافة الدف  ط. ع ترت ن ا  مع تحس
  ثم اإلجابة كتابة 

ً
 السؤال أوال

 الواجب يوم األحد سليمأخر موعد ل
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افق  ْجمع الدفاتر  9املو
ُ
ا ست عد ر و أكتو

يح فالرجاء االل دد  للت ام باملوعد ا
سليم  .لل

لكم جزل الشكر                            
PE Gymnastic: front rolling.    

Social Studies & Citizenship :التربية للمواطنة 

ول: المجتمع البحريني ( ) 1الدرس ا
عنا المجتمع البحريني وسماته 

 10ص

  

MONDAY 3/October/2022

English 

Discuss the text and Answer 
comprehension check questions pp. 
63-65 
Tutors Teach Seniors New High-Tech 
Tricks 
By: Jennifer Ludden 
Genre: News Article

Please provide these materials: white 
glue. Hard tissue, gloves, apron, lab coat. 
 

 

Math 

Module 1  

Lesson 1-5  

Equation of proportional relationship 

Continuation 

  

Science Particle Collisions page 42 
Units of Pressure page 43 

Homework sheets will be distributed in 
class and must be submitted on 
October 6.  

 

Arabic 
ع درس : ملاذا نقرأ ؟   تا

 21الكتاب املدر ص
  

PE Gymnastic: front rolling.   
Art Dilmun seal: part one (making the glue   
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paste).   

TUESDAY 4/October/2022  

English 

Analyze the Craft and Structure: 
Central Idea or main idea p. 67 
 
Group Activity 
Presentation 

  

Math 

Module 1 

Lesson 1- 6  

Slove problems 

  

Science 
Investigation: How does pressure 
change when temperature changes?  
Pages 44-45 

  

Arabic 
ع درس : ملاذا نقرأ ؟   تا

 21الكتاب املدر ص
  

STEAM Day 4 – Stethoscope   
Test and Evaluate  
Required: 

- STEAM Journal  
Note: students who did not bring last 
week are expected to bring their 
materials to make their models 

  

French Lecture compréhension  

Texte: faisons Connaissance p12 

 Lire et comprendre un texte  
 Reconnaitre les membres de 

la famille  
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WEDNESDAY 5/October/2022

English 

Conventions: Conjunctions p. 68
Tutors Teach Seniors New High-Tech 
Tricks 
By: Jennifer Ludden 
Genre: News Article

  

Math Unit test Revision   

Science 
What happens to states of matter as 
temperature changes?  
Pages 48-49 

  

Arabic ية النص السرديعب : ب
ICT Unit 1: Computer Networks 

Lesson 2: Types of computer 
Networks [Cont/...] 
Pg. 14 - 19 

  

Islamic Studies الحديث الشريف
 تعلم القرآن الكريم وتعليمه 

17ص:

  

THURSDAY 6/October/2022

English 
Speaking and Listening p. 69
Multimedia Presentation 
Group activity 

  

Math Unit Test      

Science Assignment during lesson: Answer 
textbook pages 52-54 

 
Homework due date  

Arabic 
ية عب شاط تقيي  كتابة نص سردي ذي ب  :

   ثالثية 
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Social Studies  
 الوقفة التقويمية األولى

سوف تتضمن الوقفة الدروس التالية :  
  33الموقع و أهميته ص 
  مياهه خصائص  و  العربي  الخليج  أبعاد 

 39ص 
French Lecture compréhension  

Texte: faisons Connaissance p12 

 Correction collective du 
travail par groupe  

 Apprendre une chanson sur la 
famille  

https://www.youtube.com/watch?v=OE
buAyKGeh0&ab_channel=PierreLoz%
C3%A8re 
 

 

 

The week of 9—13 October will be the 
week of French test: reading 
/comprehension  

 Text + questions 

 

Test Schedule 
Date Subject Test Description Reference(s) 

THURSDAY 
6/October/202

2 

Social 
Studies الوقفة التقويمية األولى 

 سوف تتضمن الوقفة الدروس التالية : 
  33الموقع و أهميته ص 
  39أبعاد الخليج العربي و خصائص مياهه ص 

سوف تُرفق ملخصات الدروس في قناة المواد االجتماعية 
Thursday  

6/October/2022 
Math 

Module 1  

Lesson 1.1, lesson 1.2,, Lesson 1.3

Kindly use notebook, textbook and revision or reference. Teams Math channel there will 
be PowerPoints, videos and revision will be available. 
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Social Counsellor Department Announcement 

 

 

 Early Bird برنامج

جتماعي عن البدء في تنفيذ برنامج رشاد ا والذي يهدف لتشجيع الطلبة على الحضور المبكر  ،Early Bird يعلن قسم ا
 .للمدرسة

حظة: توزع   ون للمدرسة قبل الساعة السابعة والربع صباحا، بشكل مفاجئ (م  ٣٠بطاقات البرنامج على الطلبة الذين يح
 .(طالب كل مره

 

 برنامج صندوق الهدايا

لتزام  جتماعي عن تنفيذ برنامج صندوق المفاجآت والذي يهدف لتشجيع الطلبة على ا رشاد ا يعلن قسم ا
كاديمي، حيث سيتم اختيار طالب أو طالبة من كل صف بقوانين السلوك الصفي مما  نجاز ا ينعكس ايجابيا على ا

 .من قبل معلم الحصة

سبوع والدخول بشكل مفاجئ للصف حظة: تطبيق البرنامج بمعدل مرة واحدة في ا  .م

 

  يوم المعلم 

حتفاء بيوم المعلم العالمي وذلك يوم  جتماعي ا رشاد ا ربعاء الموافق يعتزم قسم ا أكتوبر، ونرحب  ٥ا
 .بمشاركات الطلبة بأعمال فنية أو بور بوينت أو فيديو.. وغيرها

جتماعي رشاد ا عمال إلى قسم ا حظة: تسلم ا  م
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 بمناسبة يوم ال عنف العالمي 

حتفاء بهذه المناسبة لتشجيع الطلبة على نبذ العنف  جتماعي ا رشاد ا م، يعتزم قسم ا وإفشاء التسامح والس
ثاء الموافق  أكتوبر، لذا نرحب بمشاركات الطلبة بأعمال ولوحات فنية، بوربوينت، تصميم بوستر، أو  ٤وذلك يوم الث

 غيرها 

 


