GRADE 7B
Weekly Lesson Plan
Semester 2
AY 2021-2022
Week: May15–
May19, 2022

TOPIC AND MATERIALS
(on Microsoft Teams)
SUNDAY 15/May/2022

Homework / Assignment

References/Comments

Sample output :

Project announcement:

English

Reading text and answering
comprehension questions. pp.
363-365
from Silent Spring
Rachel Carson
Genre : Descriptive Nonfiction

Project will be done during English class period.
Materials to bring on May 24 ,2022 :
1. Printed pictures
2. Pen/ pencils/markers/ color pencils
3. Stickers/ pictures related to the topic/ other
decorating materials (glitters, beads, ribbons, or
any decoration of your choice)

Math
Science

15A Describing Probability, p307

Unit 4; Chapter 14:- Lesson 1Waves

1

What are waves? Page 446, 447
Two main types of waves .Pages
448

اعزائي الطالب/
سيتم إرفاق الواجب الثالث الخاص بدرس الفعل املجرد واملزيد في
ال Assignementوذلك يوم األحد املو افق  15مايو على أن يكون
أخر موعد للتسليم يوم االثنين املو افق 23مايو
لكم جزيل الشكر على االلتزام والتعاون

التدريب على كيفية إعداد ورقة بحثية
Activités :

Arabic

French

La négation ne plus…ne jamais

التربية للمواطنة :

Social Studies

حقوق اإلنسان ص 34
MONDAY 16/May/2022
Concept vocabulary: Selection
Vocabulary p. 362 and 368
15B Assigning Numbers to
Probability, p310
Unit 4; Chapter 14:- Lesson 1Waves
Describing Wave Motion ; Page
448 , 449

مالحظة هامة:
الرجاء من أحبائي الطالب إحضارجهازالكمبيوتر الخاص بهم
لالستعانة به في عملية البحث .
مع جزيل الشكر

2

English
Math

Science

املاء من أعظم النعم التي أنعم هللا تعالى بها على عباده ،وهو سر
الحياة لجميع الكائنات الحية والسبب الذي يجعل الحياة ممكنة
على سطح األرض وقد وصف هللا تعالى املاء بوصف مختصر ،كيف
أن جعل كل ش يء حي من املاء بقوله تعالى ":وجعلنا من املاء كل ش يء

البدء في التطبيق األول ( )Assignement 1

Arabic

حي"
ْ
ْ
تصفح اإلنترنت ،وابحث عن الثروة املائية في مملكة البحرين
ً
مستعينا باملحاور اآلتية في كتابتك:
 أهمية الثروة املائيةْ
 مصادراملياه التي اعتمدت عليها البحرين قديما املشكالت التي يتعرض لها القطاع املائي في البحرين الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تطوير القطاع املائي دور الفرد في الحفاظ على الثروة املائية اقترح بعض الحلول للمساهمة في تطويرهذا القطاعيمكنك تضمين كتابتك ببعض الصور التي تدلل على املحاور التي
تضمنها.
ُ ّ
موعد التسليم :يسلم النشاط في موعد أقصاه يوم االثنين املو افق
 23مايو 2022م

VOLLEYBALL

•

Passing in volleyball

•

P. E.

(passing to the
partner, passing over
)the net.
Receiving the ball

•

from serving and
passing it.
La négation : ne...ni...ni
TUESDAY 17/May/2022
Analyze the text, craft and
structure pp. 366-367
17C Sample Space, p312

3

French

English
Math

Science
Arabic
ICT

Unit 4; Chapter 14:- Lesson 1Waves
Waves in Nature; Page 450

Assignement 1 تابع

Unit 4: Starting with MS
FrontPage

Lesson 5: Changing the background
of a Webpage
Pg. 105 & 106
LIFE SKILLS

Job interview- 1
WEDNESDAY 18/May/2022

English
Math

Science
Arabic
Social Studies

Conventions: Verb Mood p. 369
Mixed Review and Exercises:
Circles, Ratio and Proportion
Unit 4; Chapter 14:- Lesson 1Waves
Properties of Waves ; Page 451,
452

Assignement 1 تابع
: التربية للمواطنة
34 حقوق اإلنسان ص
) ( تكملة الدرس

Islamic Studies

English

Math

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
66 :صفحة
THURSDAY 19/May/2022
Writing To Sources p. 370
Project announcement and
Project planning
Math Quiz: Circles, Ratio and
Proportion

4

Science

Arabic
Art

Unit 4; Chapter 14:- Lesson 1Waves
Wave interaction with Matter
.(Page 453, 454 )

Assignement عرض نماذج من التطبيق األول
1

Expressionism art movement
الحركة الفنية التعبيرية

Apron, wipes, acrylic colors, plastic cover,
gloves, plastic plate, brushes.
NOTE: this artwork is group work, but the
student can work individually.

LIFE SKILLS

Job interview- 2

Test Schedule
Date
19 May
22

Subject
Math

Test Description
Quiz

Reference(s)
Topics: Circles, Ratio and Proportion

5

