
WEEKLY PLAN 

SY 2019-2020 

  GRADE 7 - Arabs 

Term 2 Week 4: 26th – 30th January 2020 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English 
Unit 3: 

Reading (2): “Extraordinary People: Serving Others” (Pages 144 till 

147 Student Book) 

Reading Strategy: Identify Problems and solutions 

Grammar: Prepositions of Time 

                  Prepositional Phrases (Pages 150-151 Student Book) 

Writing: Write a Persuasive Paragraph 

 

 

 

Homework: 

 

Complete the assigned Exact Path assignment due on 7th 

Feb 2020 

Math MATH IN FOCUS COURSE 2A 

 

Chapter 4: Algebraic Equations and Inequalities 

Lesson 4.5 pg. 235 to 237 

 

Chapter 5: Direct and Inverse proportion 

lesson 5.1 understanding Direct Proportion 

pg 248 to 256 

 

Helpful Links: 

https://youtu.be/USmit5zUGas  

https://youtu.be/kuvdMCDqmKg 

 

Books to bring: 

● Students edition course 2A 

● Math copybook  

HW: Complete Q1-Q10 pg233 

 

Due on Monday 3rd Feb 2020 

 

Login to www.edmentum.com and go to Exact Path and 

complete the “Learning Path” tasks. 
 

https://youtu.be/USmit5zUGas
https://youtu.be/kuvdMCDqmKg
http://www.edmentum.com/


Science Inspire Science 

Unit 2: The Changing Earth 

Module1: Dynamic Earth 

Lesson 1: The Cycling of Earth’s Materials 

pages 114 to 124. 

 Homework Reminder 

Examine the photograph on Page 113 and complete the question on 

the same page. 

Due on 28/01/2020 

IDP TASK: Explain four solutions for health, food, drinking 

water and other problems affected by poverty. 

Due on 04-02-2020 

 

ICT ● Parts of Network 

● Network topologies 

Useful Links 

https://www.youtube.com/watch?v=cNwEVYkx2Kk 

Complete activity number 1-page number 8 in the ICT booklet 

and submit on or before 6th February 2020 

ART  Mandala Art  

 (G.7A 7A1) 

 

 

Student should have: 

Pencil color/black marker- drawing book – compos  

And any old t-shirt or painting lab coat to keep their clothes 

And file to save their work inside 

 (G.7A 7A1) 

Mandala Art  

 (G7B 7B1) 

Student should have: 

Pencil color/black marker- drawing book – compos  

And any old t-shirt or painting lab coat to keep their clothes 

And file to save their work inside 

 (G7B 7B1) 
MEP 4 tinUnnsdee nnmmuHn

nmHHe n:3n
Is there a link between unmet needs and conflict 

Page:47 
 

n
n

Fill the pyramids with the basic needs n
Page 46n

 

n العولمة
 ورقة عمل



 
 

 

 
 

لثانيسبوعيّة للفصل الّدراسّي االخطة األ  

2020الثالثين / يناير/ –األسبوع الرابع: السادس والعشرين   
سابعلالّصف ا  

 الواجبات المنزلية األنشطة الصفية المادة
إلى  25تدريبات قصة )إن غًدا لناظره قريب(، من صفحة األحد: حل  اللغة العربية

 .27صفحة 
 .91إلى صفحة  89اإلثنين: نحو )المبني للمجهول(، من صفحة 

 .93إلى صفحة  92الثالثاء: حل تدريبات المبني للمجهول من صفحة 
إلى صفحة  29األربعاء: نص معلوماتي )مصابيح الكالم( من صفحة  33. 

 المعلوماتي مصابيح الكالم. الخميس: تحدث عن النص

 

من درس المبني للمجهول في كتاب التطبيقات النحوية، صفحة  2حل تدريب رقم  - 93. 
 تاريخ التسليم: 

 29/1/2020األربعاء 

 

 

 

 

 
ا َعِملُوا ( التربية اإلسالمية  الوحدة الثالثة: )َوِلكٍُل َدَرجاٌت ِممَّ

إلى  20الساكنة من الصفحة الحصة األولى : الدرس الثاني أحكام الميم 
. 22الصفحة   

 27إلى الصفحة  23الحصة الثانية : متابعة الدرس الثاني من الصفحة 
. 

 الواجب :
عمل بطاقات تحتوي على أحكام الميم الساكنة و البحث عن بعض األمثلة عليها 

 ، سيتم استالم الواجب في الحصة الثانية لألسبوع .

 الرابعة: مصادر المعلومات الجغرافية الحديثة الوحدة الدراسات االجتماعية
 GPSالدرس الثالث: نظام تحديد الموقع العالمي 

 الحصة األولي: مفهوم نظام تحديد المواقع ومكوناتة
 37الي رقم  35من صفحة رقم 

الحصة الثانية: التطبيقات العالمية والمحلية لنظام تحديد المواقع 
 العالمي.

 43صفحة رقم الي  36من صفحة رقم 

 

 

  43الواجب: حل نشاط الكتاب المدرسي صفحة رقم 
 نشاط) استكمل الجدول التالي بما يناسبة من كلمات(

 سيتم استالم الواجب الحصة القادمة.

 

 


