
Week 6
Grade 7 English Math Science  Arabic
Period 1 Reading + Vocabulary: Statement on the 

Assassination of MLK Jr.
Lesson 4.1
-  Students will be able to recognize an integer 
addition problem. Pages from the book will be 
assigned as classwork.

Day 1
MAP

 درس عالمات اإلعراب األصلیة و الفرعیة في األسماء.  إعراب
 المثنى و جمع المذكر السالم و جمع المؤنث السالم

Period 2 Writing: Argumentative Essay - Students will write an expression to 
represent an integer addition problem. Pages 
from the book will be assigned as classwork.

Day 2 MF-U1-L3: Earth’s Plates Laboratory 
(Pg: 46-67)
Plate movement/boundaries

عالمات إعراب ُجملة الحرف الناسخ و الفعل الناسخ

Period 3 Grammar: Basic Spelling Rules I -  Students will write and evaluate expressions 
to solve real-world integer addition problems. 
Pages from the book will be assigned as 
classwork.
- Homework on Schoology.

Day 3
MF-U1-L3: Earth’s Plates
(Pg: 46-67)
Presentation and virtual lab

                                   عالمات إعراب األفعال الخمسة و األسماء الخمسة
 سیتم تحدید یوم األربعاء لواجب النّسخ من كل أسبوع   ، علًما

 أّن  الساعة 11:00مساء ھو آخر موعد لتسلیم النسخ ،( واجب
 نسخ  سیتم وضع الفقرة المطلوب نسخھا على برنامج

 سكولوجي في الملف الخاص بالنسخ/ نسخ  3  ( یرجى  التدرب
 على قراءة الفقرة ، وكتابتھا بخط واضح ومرتب واالنتباه

 لإلمالء أثناء الكتابة؛ ألنّھ یتم رصد درجات لواجب النّسخ من كل
أسبوع)

Period 4 MAP READING TEST - Students will be able to write and evaluate 
real-world and computation problems that 
involve integer addition.

Day 4& 5:
MF-U1-L4: Earth’s changing Surface 
(Pg: 68-85)
Introduction to the earth’s system and subsystems

                                                   حل أنشطة  الكتاب .
 واجب قراءة: سیتم تحدید یوم الجمعة لواجب القراءة الجھریة

 من كل أسبوع   ، علًما أّن  الساعة 11:00مساء ھي آخر موعد
 لتسلیم القراءة،(سیتم وضع الفقرة المطلوب قراءتھا على

 برنامج سكولوجي في الملف الخاص بالقراءة / باسم مشروع
 أقرا ألضيء الكون( یرجى التدرب على قراءة الفقرة ، وتسجیل
 الصوت ثم وضعھ في الملف المخصص نص 3 ؛ ألنّھ یتم رصد

درجات لواجب القراءة الجھریة المعبّرة من كل أسبوع)

Period 5 MAP LANGUAGE TEST - Students will solve assigned questions from 
their books.

حل أنشطة الكتاب

Grade 7 Islamic ASST Digital Art
Period 1

درس من بشائر المصلین 
حدیث شریف 

* أن یقرأ الحدیث الشریف قراءة سلیمة .
* متابعة تسمیع سورة ق من اآلیة 9-1

* متابعة تالوة سورة النجم

الدراسات االجتماعیة : تضاریس شبھ الجزیرة العربیة ص 14-
20

Logo Design - Submission 
Digital Art 
Students are expected to finalize their logos ,Students 
will  Make a two-minute  video of their logo. 
Who: A description of who your Logo is for
What: An overview of the  used techniques 

Period 2
درس من بشائر المصلین 

حدیث شریف 
* أن یقرأ الحدیث الشریف قراءة سلیمة .
* متابعة تسمیع سورة ق من اآلیة 9-1

* متابعة تالوة سورة النجم

* نرجو من طالبنا األعزاء المشاركة في مشاریع 
المولد النبوي الشریف من خالل اختیار أحد تلك األعمال :

- توزیعات 
-  لوحة كرتونیة 

- مجسم 
- بطاقة معایدة

- فیدیو من إعداد الطالب 
یختار واحد من تلك المشاریع یتحدث فیھا عن أمور تخص 

النبي الكریم .
یحسب للطالب عالمة المشروع كاملة 

في موعد أقصاه 2022-10-6

التربیة األخالقیة : درس واجبات ومسؤولیات 15-10  Logo Design - Submission 

Period 3 درس من بشائر المصلین 
حدیث شریف 

* أن یقرأ الحدیث الشریف قراءة سلیمة .
* متابعة تسمیع سورة ق من اآلیة 9-1

* متابعة تالوة سورة النجم

* نرجو من طالبنا األعزاء المشاركة في مشاریع 
المولد النبوي الشریف من خالل اختیار أحد تلك األعمال :

- توزیعات 
-  لوحة كرتونیة 

- مجسم 
- بطاقة معایدة

- فیدیو من إعداد الطالب 
یختار واحد من تلك المشاریع یتحدث فیھا عن أمور تخص 

النبي الكریم .
یحسب للطالب عالمة المشروع كاملة 

في موعد أقصاه 2022-10-6


