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GRADE 7B 
Weekly Lesson Plan and Homework Sheet 

Week: Sep15-Sep19, 

2019 
TOPIC AND MATERIALS AS CLASSWORK HOMEWORK 

ASSIGNMENTS 

AND 

TESTS/QUIZZES 

SUNDAY 15/Sep/2019 

English Reading comprehension ;continuation of the text ‘two kind’. Students are 

requested to solve 

comprehension 

questions on page 

25.(Text book) 

Math 1C Rounding Numbers, p18 

(Continuation...) 

Submit worksheet 

on Rounding 

Numbers.  

 

Science  Lesson 1 Reviw (Maps)  

Arabic 

 14والمعرفة ) الضمائر ( الكتاب المدرسي صدرس النكرة 

 :لواجب البيتيا

 24+  23حل السؤال رقم 

في الدفتر المدرسي  16ص 

 .بخط جميل ومرتب

French  Revision : les jours- les mois – les saisons- les nombres  

( Revision: days – monthes - seasons – numbers ) 

 

   

MONDAY 16/Sep/2019 

English  Vocabulary lesson page28  

Math 1D Estimation, p20  

Science  Technology in Map Making  

Arabic  ) تابع الضمائر ) حل األنشطة والتطبيقات  

TUESDAY 17/Sep/2019 

English  Library  

Math 1E Operating with Numbers, p21 

 

 

Science Types of Maps Pop Quiz on Maps 

Arabic تفكيك الموضوع اإلنشائي السردي إلى عناصره األساسية . التعبير :  

French  Revision : les jours- les mois – les saisons- les nombres  

( Revision: days – monthes - seasons – numbers ) 

 

Art Pop Art continue  

Social Studies االجتماعية المواد 
 آسيا قارة: األولى الوحدة

 السطح ومميزات الموقع-1

 الدرس تحضير •
 الملخص دراسة •
 على اإلجابة •

 الملخص أسئلة

 

WEDNESDAY 18/Sep/2019 

English  Writing ; Retell a story  

Math  Operating with Numbers, p21 Answer worksheet 

on Operating with 

Numbers – due on 

Sunday, 22 Sept. 
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2019 

Science  Making Maps Today  

Arabic الفهم تقيس التي األسئلة على يجيب ثم لمستواه مناسبة لفقرة الطالب يستمع:  استماع 

 .واالستيعاب

 .األلف الفارقة:  إمالء

 

 

Islamic Studies 
 قراءة القرآن الكريماللحن في  : علوم القرآن الكريم

 12الكتاب املدرس ي صفحة 

حل أسئلة النشاط 

الالصفي للدرس ومن ثم  

وضعه في امللف الخاص 

 ملادة التربية اإلسالمية.

ُيسلم ملف التربية 

من  األربعاءاإلسالمية يوم 

كل أسبوع بهدف التصحيح 

 ورصد الدرجة.

Social Studies االجتماعية المواد 
 آسيا قارة: األولى الوحدة

 المناخية الخصائص-2

 الدرس تحضير •
 الملخص دراسة •
 على اإلجابة •

 الملخص أسئلة

THURSDAY 19/Sep/2019 

English    

Math    

Science   

Arabic    

   

   

 

Tests 

Date Day Subject Description 

    

    

    

    

 


