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GRADE 7 
Weekly Lesson Plan and Homework Sheet 

Week: Jun09-Jun13, 2019 TOPIC AND MATERIALS AS 
CLASSWORK

HOMEWORK ASSIGNMENTS 
AND TESTS/QUIZZES

SUNDAY 9/June/2019
English Final Exam revision: Comprehension skills  
Math Chapter 19: Lesson A: Translation Bring the following for project 

making: 1/8 illustration board, 
colored pencils, 3D-shapes model. 

Science Science Learning Map Making –Phase 1 
Material Request: Bring colored 
papers and glue for the task 

Arabic اية الفصل يمراجعة المتحان   الدرا الثا
MONDAY 10/June/2019

English Final Exam revision: Vocabulary  
Math  Chapter 19: Lesson B: Reflections and 

Line of Symmetry 

Science  Science Learning Map Making –Phase 2 Material Request: Bring colored 
papers and glue for the task 

Arabic ي اية الفصل الدرا الثا  مراجعة المتحان 
French Revision :2nd Semester Final exam 

Reading /comprehension 

Grammar 

 

TUESDAY 11/June/2019 
English Final Exam revision: Conventions  
Math  Project Making

Science  Revision for the End of Term 
Examination 

 

Arabic ي اية الفصل الدرا الثا  مراجعة المتحان 
French  Revision :2nd Semester Final exam 

Social Studies  مشروع في مادة االجتماعيات
 يختار الطالب ما بين الدروس التالية :

 غزوتا أحد وبدر.-1
 غزوتا الخندق والحديبية.-2
 من خيبر إلى مؤتة.-3
 فتح مكة وحجة الوداع. -4
 أبو بكر الصديق -  1-الخلفاء الراشدون-5

  المطلوب

يختار الطالب ما بين عمل مطوية أو تقرير مبسط أو 
بور بوينت مكون من خمس شرائح

  رفق صور
  معلومات ( الكتاب المدرسي أو معلومات

خارجية ) .
 أوراق ملونة + صمغ + مقص

 الحاسب المحمول

متطلبات المشروع.إحضار األدوات حسب 

WEDNESDAY 12/June/2019
English  Final Exam revision: Writing  
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Math  Project Presentation

Science Revision for the End of Term 
Examination 

 

Arabic ي اية الفصل الدرا الثا  مراجعة المتحان 
Social Studies  يرجى إحضار مذكرة المراجعة  مراجعة عامة ألمتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني

Islamic مراجعة عامة 

ي  اية الفصل الدرا الثا  إستعداًدا المتحان 

اصة باملادة  ُير إحضار مذكرة املراجعة ا

 أثناء حصص املراجعة.

THURSDAY 13/June/2019

Inset Day (No School for students) 

 

 

 

 


