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 25/   3/  2021إ لــى     21 / 3/  2021لألســـبـوع مــن  :الخطة االسبوعٌة
 )ا(الثامنوالشعبة :الصف 

 انرَبضُبد English انهغخ انعرثُخ انزرثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــُ

رروَع اإلَطبٌ : أٌ رطزُجط  حريخ

ُحريخ انُفص انجشرَخ فً اإلضالو / أٌ 

وَع انُبش رعهم انُهٍ عٍ رر

  ورخىَفهى 

 َىارج انزعهى :

 رزعرف انطبنجخ يفهىو االضزعبرح. -1

 ركزت ًَظب رفطُرًَب . -2

* To review the unit content. 

 *to practice grammar 

 *To write an e-mail 

 
  انزعهىَىارج 

  يراجعخ انىحذح انطبثعخ

  يُبقشخ يفهىو االضزعبرح  انزًهُذ نهذرش يٍ خالل يُظخ أ طفٍ االحذ
Course book page160 Ex:1-2.3 

 يراجعخ درش انزطبثق وانزحىَالد 

  كزبثخ يجًىعخ يٍ انجًم رزضًٍ اضزعبراد  حم انطؤال انثبًَ ثبنجبدنذ واجت

----------------------------------- 
  حم اضئهخ عهً درش انزطبثق وانزحىَالد

  يُبقشخ يفهىو انُض انزفطُرٌ  اضزكًبل انًحطخ انثبَُخ يٍ يُظخ أ طفٍ االثٍُُ
 

Course book page143 Ex:1-2.3 

 

 يراجعخ درش انزطبثق

  )قراءح َض ) انزعظت األعًً  حم ضؤال  انزقُُى ثًُظخ أ واجت
------------------------------------------- 

 حم اضئهخ عهً درش انزطبثق

  يُبقشخ انزخطُط نكزبثخ انُض انزفطُرٌ ------------------------------ طفٍ انثالثبء
Grammar practice (different tenses) 

  يراجعخ درش انزشبثه وانزحىَالد

  حم اضئهخ عهً انزشبثه وانزحىَالد --------------------------------- انزخطُط نكزبثخ انُض ------------------------------ واجت

  يُبقشخ انطبنجبد فٍ يطىدح انُض ------------------------------- طفٍ األرثعبء
Conditional practice 

 يراجعخ درش خظبئض انًضهعبد انًزشبثه

 حم اضئهخ عهً خظبئض انًضهعبد انًزشبثهه -----------------------------------------------  كزبثخ انُض انزفطُرٌ -------------------------- واجت

  طفٍ انخًُص

-------------------------- 

  انًثهثبد وانقُبش غُر يجبشريراجعخ درش   Expressing wishes(Activities)  يُبقشخ انطبنجبد فٍ كزبثزهٍ

  واجت

-------------------------- 

-                         

 ....................... 
To write an e-mail 

  حم اضئهخ عهً انًثهثبد وانقُبش انغُر يجبشر



 

QM-119-F3 

kh 

 )ا( الثامن :  الصف والشعبةتابع 

 Design and technology انذراضبد االجزًبعُخ عهىو انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 يب وظُفخ انجهبز االخراجً؟

كُف رعًم اجهسح انجطى يعب نهزخبص يٍ 

 انفضالد؟

كُف َزفبعم انجهبز االخراجً يع اجهسح 

 انجطى يعب ؟

 

يُبقشخ اهى انزطىراد عهً انًطزىي انًحهٍ وانذونٍ نذونخ االيبراد فٍ انقرٌ 

 انزبضع عشر

 

Projects tasks 

 يب وظُفخ انجهبز االخراجً؟ طفٍ االحذ

مناقشة اسباب ظوور االمارات المتصالحة-صفي:  

 

 واجب

 البحث في الشبكة العنكبوتية عن بنود معاهدة السالم البحرية

 

 

- Guide students to implement the 

project tasks 
 حذد اجساء انجهبز االخراجً واجت

انجطى يعب نهزخهض يٍ انفضالد كُف رعًم اجهسح  طفٍ االثٍُُ

 ؟

 

يب االجهسح االخري انزً رطبعذ عهً انزخهض يٍ  واجت

  انفضالد

كُف َزفبعم انجهبز االخراجً يع ثبقً االجهسح  طفٍ انثالثبء

 ثبنجطى 

 طُف انفضالد ثُبءا عهً حبالد انًبدح ؟ واجت

  اضطراثبد انجهبز االخراجً طفٍ األرثعبء

 يب انًقظىد ثعذوي انًثبَخ؟ واجت

 يراجعخ انذرش طفٍ انخًُص

 واجت
 242حم اضئهخ انكزبة ص 
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 25/   3/  2021إ لــى      21/ 3/  2021لألســـبـوع مــن  :الخطة االسبوعٌة
 (الثامن)بوالشعبة :الصف 

 انرَبضُبد English انهغخ انعرثُخ انزرثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 انزعهىَىارج 
 
 

 ىوـــانــُ

حريخ رروَع اإلَطبٌ : أٌ رطزُجط 

ُحريخ انُفص انجشرَخ فً اإلضالو / أٌ 

رعهم انُهٍ عٍ رروَع انُبش 

  ورخىَفهى 

 َىارج انزعهى :

 رزعرف انطبنجخ يفهىو االضزعبرح. -1

 ركزت ًَظب رفطُرًَب . -2

* To review the unit content. 

 *to practice grammar 

 *To write an e-mail 

 
  َىارج انزعهى

  يراجعخ انىحذح انطبثعخ

  يُبقشخ يفهىو االضزعبرح  انزًهُذ نهذرش يٍ خالل يُظخ أ طفٍ االحذ
Course book page160 Ex:1-2.3 

 يراجعخ درش انزطبثق وانزحىَالد 

  كزبثخ يجًىعخ يٍ انجًم رزضًٍ اضزعبراد  حم انطؤال انثبًَ ثبنجبدنذ واجت

----------------------------------- 
  حم اضئهخ عهً درش انزطبثق وانزحىَالد

  يُبقشخ يفهىو انُض انزفطُرٌ  اضزكًبل انًحطخ انثبَُخ يٍ يُظخ أ طفٍ االثٍُُ
 

Course book page143 Ex:1-2.3 

 

 يراجعخ درش انزطبثق

  )قراءح َض ) انزعظت األعًً  حم ضؤال  انزقُُى ثًُظخ أ واجت
------------------------------------------- 

 حم اضئهخ عهً درش انزطبثق

  يُبقشخ انزخطُط نكزبثخ انُض انزفطُرٌ ------------------------------ طفٍ انثالثبء
Grammar practice (different tenses) 

  يراجعخ درش انزشبثه وانزحىَالد

  حم اضئهخ عهً انزشبثه وانزحىَالد --------------------------------- انزخطُط نكزبثخ انُض ------------------------------ واجت

  يُبقشخ انطبنجبد فٍ يطىدح انُض ------------------------------- طفٍ األرثعبء
Conditional practice 

 يراجعخ درش خظبئض انًضهعبد انًزشبثه

 حم اضئهخ عهً خظبئض انًضهعبد انًزشبثهه -----------------------------------------------  كزبثخ انُض انزفطُرٌ -------------------------- واجت

  طفٍ انخًُص

-------------------------- 

  انًثهثبد وانقُبش غُر يجبشريراجعخ درش   Expressing wishes(Activities)  يُبقشخ انطبنجبد فٍ كزبثزهٍ

  واجت

-------------------------- 

-                         

 ....................... 
To write an e-mail 

  حم اضئهخ عهً انًثهثبد وانقُبش انغُر يجبشر
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 (الثامن )ب :  الصف والشعبةتابع 

 Design and technology انذراضبد االجزًبعُخ عهىو انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 يب وظُفخ انجهبز االخراجً؟

كُف رعًم اجهسح انجطى يعب نهزخبص يٍ 

 انفضالد؟

كُف َزفبعم انجهبز االخراجً يع اجهسح 

 انجطى يعب ؟

 

يُبقشخ اهى انزطىراد عهً انًطزىي انًحهٍ وانذونٍ نذونخ االيبراد فٍ انقرٌ 

 انزبضع عشر

 

Projects tasks 

 يب وظُفخ انجهبز االخراجً؟ طفٍ االحذ

مناقشة اسباب ظوور االمارات المتصالحة-صفي:  

 

 واجب

 البحث في الشبكة العنكبوتية عن بنود معاهدة السالم البحرية

 

 

- Guide students to implement the 

project tasks 
 حذد اجساء انجهبز االخراجً واجت

انجطى يعب نهزخهض يٍ انفضالد كُف رعًم اجهسح  طفٍ االثٍُُ

 ؟

 

يب االجهسح االخري انزً رطبعذ عهً انزخهض يٍ  واجت

  انفضالد

كُف َزفبعم انجهبز االخراجً يع ثبقً االجهسح  طفٍ انثالثبء

 ثبنجطى 

 طُف انفضالد ثُبءا عهً حبالد انًبدح ؟ واجت

  اضطراثبد انجهبز االخراجً طفٍ األرثعبء

 يب انًقظىد ثعذوي انًثبَخ؟ واجت

 يراجعخ انذرش طفٍ انخًُص

 واجت
 242حم اضئهخ انكزبة ص 
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 25/   3/  2021إ لــى      21/ 3/  2021لألســـبـوع مــن  :الخطة االسبوعٌة
 (الثامن)جوالشعبة :الصف 

 انرَبضُبد English انهغخ انعرثُخ انزرثُخ اإلضاليُخ انًبدح

 انزعهىَىارج 
 
 

 ىوـــانــُ

حريخ رروَع اإلَطبٌ : أٌ رطزُجط 

ُحريخ انُفص انجشرَخ فً اإلضالو / أٌ 

رعهم انُهٍ عٍ رروَع انُبش 

  ورخىَفهى 

 َىارج انزعهى :

 رزعرف انطبنجخ يفهىو االضزعبرح. -1

 ركزت ًَظب رفطُرًَب . -2

* To review the unit content. 

 *to practice grammar 

 *To write an e-mail 

 
  َىارج انزعهى

  يراجعخ انىحذح انطبثعخ

  يُبقشخ يفهىو االضزعبرح  انزًهُذ نهذرش يٍ خالل يُظخ أ طفٍ االحذ
Course book page160 Ex:1-2.3 

 يراجعخ درش انزطبثق وانزحىَالد 

  كزبثخ يجًىعخ يٍ انجًم رزضًٍ اضزعبراد  حم انطؤال انثبًَ ثبنجبدنذ واجت

----------------------------------- 
  حم اضئهخ عهً درش انزطبثق وانزحىَالد

  يُبقشخ يفهىو انُض انزفطُرٌ  اضزكًبل انًحطخ انثبَُخ يٍ يُظخ أ طفٍ االثٍُُ
 

Course book page143 Ex:1-2.3 

 

 يراجعخ درش انزطبثق

  )قراءح َض ) انزعظت األعًً  حم ضؤال  انزقُُى ثًُظخ أ واجت
------------------------------------------- 

 حم اضئهخ عهً درش انزطبثق

  يُبقشخ انزخطُط نكزبثخ انُض انزفطُرٌ ------------------------------ طفٍ انثالثبء
Grammar practice (different tenses) 

  يراجعخ درش انزشبثه وانزحىَالد

  حم اضئهخ عهً انزشبثه وانزحىَالد --------------------------------- انزخطُط نكزبثخ انُض ------------------------------ واجت

  يُبقشخ انطبنجبد فٍ يطىدح انُض ------------------------------- طفٍ األرثعبء
Conditional practice 

 يراجعخ درش خظبئض انًضهعبد انًزشبثه

 حم اضئهخ عهً خظبئض انًضهعبد انًزشبثهه -----------------------------------------------  كزبثخ انُض انزفطُرٌ -------------------------- واجت

  طفٍ انخًُص

-------------------------- 

  انًثهثبد وانقُبش غُر يجبشريراجعخ درش   Expressing wishes(Activities)  يُبقشخ انطبنجبد فٍ كزبثزهٍ

  واجت

-------------------------- 

-                         

 ....................... 
To write an e-mail 

  حم اضئهخ عهً انًثهثبد وانقُبش انغُر يجبشر
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 (الثامن )ج :  الصف والشعبةتابع 

 Design and technology انذراضبد االجزًبعُخ عهىو انًبدح

 َىارج انزعهى
 
 

 ىوـــانــُ

 يب وظُفخ انجهبز االخراجً؟

كُف رعًم اجهسح انجطى يعب نهزخبص يٍ 

 انفضالد؟

كُف َزفبعم انجهبز االخراجً يع اجهسح 

 انجطى يعب ؟

 

يُبقشخ اهى انزطىراد عهً انًطزىي انًحهٍ وانذونٍ نذونخ االيبراد فٍ انقرٌ 

 انزبضع عشر

 

Projects tasks 

 يب وظُفخ انجهبز االخراجً؟ طفٍ االحذ

مناقشة اسباب ظوور االمارات المتصالحة-صفي:  

 

 واجب

 البحث في الشبكة العنكبوتية عن بنود معاهدة السالم البحرية

 

 

- Guide students to implement the 

project tasks 
 حذد اجساء انجهبز االخراجً واجت

انجطى يعب نهزخهض يٍ انفضالد كُف رعًم اجهسح  طفٍ االثٍُُ

 ؟

 

يب االجهسح االخري انزً رطبعذ عهً انزخهض يٍ  واجت

  انفضالد

كُف َزفبعم انجهبز االخراجً يع ثبقً االجهسح  طفٍ انثالثبء

 ثبنجطى 

 طُف انفضالد ثُبءا عهً حبالد انًبدح ؟ واجت

  اضطراثبد انجهبز االخراجً طفٍ األرثعبء

 يب انًقظىد ثعذوي انًثبَخ؟ واجت

 يراجعخ انذرش طفٍ انخًُص

 واجت
 242حم اضئهخ انكزبة ص 
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  25  / 3/  2020إلــى     21/    3/   2020لألســـبـوع مــن   الخطة االسبوعٌة:
     الصف والشعبة : ثامن ) د (

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة  

 نواتج التعلم            

 
 

 الــٌـــوم

 درس أنا خٌركم ألهلً
 ٌبٌن سلوك الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً أسرته

 ٌتعرف االستعارة

 ٌستخدم االستعارة استخداما صحٌحا 

 

To understand an article about 
spending enjoyable holidays. 

To karat events about the last holiday - ٌحدد التحوٌالت التً ٌنتج عنها أشكاال متطابقة أو
 متشابهة

 ٌحدد األجزاء المتناظرة فً األشكال المتطابقة-
 ٌستخدم معامل المقٌاس مع األشكال المتشابهة-

Reading: Prepare and read on point  
(Pages 49-52).  

Writing Search the internet to get 
information to write an informative text 

about the last holiday 

 االحد

 516ٌحل تمارٌن على االختبار صفحة رقم  Bridge to Success CB: Page 157 قراءة األمثلة وتحدٌد نوع االستعارة  ٌقرأ مع زمالئه فقرة عالقة الرسول بأزواجه صفً

 كتابة جمل فٌها استعارات 115حل نشاط أتعاون واستنبط ص واجب
Bridge to Success WB: Page 134                 

all exercises   516حل مراجعة شاملة صفحة رقم 

 االثنٌن

 تحوٌل التشبٌهات إلى استعارات    صفً
Bridge to Success CB: Page 158 

 525ٌحل تمارٌن على االختبار صفحة رقم 

 حل ورقة عمل   واجب

Bridge to Success WB: Page 135 

all exercises  
 525حل مراجعة شاملة صفحة رقم 

 الثالثاء

 تدرٌبات  نحوٌة ) إعراب الفعل المضارع (  صفً
Bridge to Success CB: Page 159 

 542ٌحل تمارٌن على االختبار صفحة رقم 

  واجب
كتابة جمل )الفعل المضارع فً حالة الرفع والنصب 

 والجزم  (

Prepare and read on point - Pages 49-
 542حل مراجعة شاملة صفحة رقم   52

 األربعاء

 تدرٌبات  نحوٌة ) فعل األمر ( ٌعطً أمثلة على عالقته بأحفاده صفً
On point (Pages 49-52) - Reading 

 550ٌحل تمارٌن على االختبار صفحة رقم 

 كتابة جمل فٌها أفعال أمر  حل نشاط أنظم مفاهٌمً واجب

Search the internet to get information 
to write an informative text about the 

last holiday.  
 550حل مراجعة شاملة صفحة رقم 

 الخمٌس

 مراجعة نحو  ) التركٌب اإلضافً (  صفً
Write an informative text about the last 

holiday   555على االختبار صفحة رقم ٌحل تمارٌن 

                          - -  واجب
Complete writing the text 

 555حل مراجعة شاملة صفحة رقم 

 



 

QM-119-F3 

kh 

    تابع الصف والشعبة : ثامن ) د (

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة والتربٌة االخالقٌة العلوم المادة

 نواتج التعلم              
 
 

 الــٌـــوم

 أن ٌوضح  العالقة بٌن الطفرات و التنوع .1

 أن ٌشرح ظاهرة االنتخاب الطبٌعً .2

ٌّف .3  أن ٌستنتج كٌفٌة تحول التنوع إلى تك

ٌّف .4  أن ٌستخلص أنواع وسائل التك

 .تتعرف على أصول جٌش دولة اإلمارات العربٌة المتحدة

تتفّهم دور اإلمارات المتصالحة فً تنمٌة دولة اإلمارات 
 .ٌة المتحدة بعد الحرب العالمٌة الثانٌةالعرب

تتفحص كٌفٌة تأثٌر اكتشاف النفط فً المنطقة على -
 .البالد

 

Programming Project 

 االحد

ٌّف فً األنواع صفً  وسائل التك

 حل الواجبات واألنشطة علً منصة أ 
Systems development lifecycle 

Computer game project brief  

  واجب

 االثنٌن

ٌّف فً األنواع صفً  وسائل التك

 teamsوترسل الصور على  DNAإعداد رسم تخطٌطً  واجب

 الثالثاء

ٌّف فً األنواع صفً  وسائل التك

  واجب

 األربعاء

ٌّف فً األنواع صفً  وسائل التك

 (  55،  54،  53) ص  2الدرس  -حل كتاب التمارٌن  واجب

 الخمٌس

  صفً

  واجب
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  25  / 3/  2020إلــى     21/    3/   2020لألســـبـوع مــن   الخطة االسبوعٌة:
     الصف والشعبة : ثامن ) هـ (

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة  

 نواتج التعلم           

 
 

 الــٌـــوم

 درس أنا خٌركم ألهلً
 هللا علٌه وسلم فً أسرته ٌبٌن سلوك الرسول صلى

ا. -1 ًٌ  ٌكتب الطالب نًصا تفسٌر
 ٌتعرف االستعارة وٌحللها .-2

 understand an article about spending 
enjoyable holidays. 

To narrate events about the last holiday - ٌحدد التحوٌالت التً ٌنتج عنها أشكاال متطابقة أو
 متشابهة

 تناظرة فً األشكال المتطابقةٌحدد األجزاء الم-
 ٌستخدم معامل المقٌاس مع األشكال المتشابهة-

Reading: Prepare and read on point  
(Pages 49-52 

Writing: Search the internet to get 
information to write an informative text 

about the last holiday 

 االحد

 516ٌحل تمارٌن على االختبار صفحة رقم  Bridge to Success CB: Page 157 مناقشة مفهوم االستعارة فقرة عالقة الرسول بأزواجهٌقرأ مع زمالئه  صفً

 196أنشطة الكتاب ص  115حل نشاط أتعاون واستنبط ص واجب
Bridge to Success WB: Page 134 all 

exercises   516حل مراجعة شاملة صفحة رقم 

 االثنٌن

 مناقشة بنٌة النص التفسٌري  صفً
Bridge to Success CB: Page 158 

 525ٌحل تمارٌن على االختبار صفحة رقم 

 كتابة مسودة النص التفسٌري  واجب

Bridge to Success WB: Page 135 

all exercises  
 525حل مراجعة شاملة صفحة رقم 

 الثالثاء

 مناقشة مسودات الطالب  صفً
Bridge to Success CB: Page 159 

 542ٌحل تمارٌن على االختبار صفحة رقم 

 كتابة النص التفسٌري ) التعصب األعمى (  واجب
Prepare and read on point - Pages 49-

 542حل مراجعة شاملة صفحة رقم   52

 األربعاء

 مناقشة كتابات الطالب ٌعطً أمثلة على عالقته بأحفاده صفً
On point (Pages 49-52) - Reading 

 550ٌحل تمارٌن على االختبار صفحة رقم 

 حل نشاط أنظم مفاهٌمً واجب
.                       -------------------------          

                           

Search the internet to get information to 
write an informative text about the last 

holiday.  
 550حل مراجعة شاملة صفحة رقم 

 الخمٌس

 مناقشة  كتابات الطالب  صفً
Write an informative text about the last 

holiday   555ٌحل تمارٌن على االختبار صفحة رقم 

   واجب
Complete writing the text 

 555حل مراجعة شاملة صفحة رقم 

 



 

QM-119-F3 

kh 

       تابع الصف والشعبة : ثامن ) هـ (

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة والتربٌة االخالقٌة العلوم المادة

 نواتج التعلم             
 
 

 الــٌـــوم

 أن ٌوضح  العالقة بٌن الطفرات و التنوع
 االنتخاب الطبٌعً أن ٌشرح ظاهرة

ٌّف  أن ٌستنتج كٌفٌة تحول التنوع إلى تك
ٌّف  أن ٌستخلص أنواع وسائل التك

 تتعرف على أصول جٌش دولة اإلمارات العربٌة المتحدة.

تتفّهم دور اإلمارات المتصالحة فً تنمٌة دولة اإلمارات 
 العربٌة المتحدة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة.

 اكتشاف النفط فً المنطقة على البالد.تتفحص كٌفٌة تأثٌر 

  

Programming Project 

 االحد

ٌّف فً األنواع صفً  وسائل التك

 حل الواجبات واألنشطة علً منصة أ 
Systems development lifecycle 

Computer game project brief  

  واجب

 االثنٌن

ٌّف فً األنواع صفً  وسائل التك

 teamsوترسل الصور على  DNAإعداد رسم تخطٌطً  واجب

 الثالثاء

ٌّف فً األنواع صفً  وسائل التك

  واجب

 األربعاء

ٌّف فً األنواع صفً  وسائل التك

 (  55،  54،  53) ص  2الدرس  -حل كتاب التمارٌن  واجب

 الخمٌس

  صفً

  واجب

 



 

QM-119-F3 

kh 

   25  / 3/  2020إلــى     21/    3/   2020لألســـبـوع مــن   الخطة االسبوعٌة:

 الصف والشعبة : ثامن ) و (

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة  

 نواتج التعلم            

 
 

 الــٌـــوم

 درس أنا خٌركم ألهلً
ٌبٌن سلوك الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً 

 أسرته

ا. -1 ًٌ  ٌكتب الطالب نًصا تفسٌر
 ٌتعرف االستعارة وٌحللها .-2

 understand an article about spending 
enjoyable holidays. 

To narrate events about the last holiday 
ٌحدد التحوٌالت التً ٌنتج عنها أشكاال  -

 متطابقة أو متشابهة

ٌحدد األجزاء المتناظرة فً األشكال  -
 المتطابقة

تخدم معامل المقٌاس مع األشكال ٌس -
 المتشابهة

Reading: Prepare and read on point  
(Pages 49-52 

Writing: Search the internet to get 
information to write an informative text 

about the last holiday 

 االحد

 516ٌحل تمارٌن على االختبار صفحة رقم  Bridge to Success CB: Page 157 مناقشة مفهوم االستعارة ٌقرأ مع زمالئه فقرة عالقة الرسول بأزواجه صفً

 196أنشطة الكتاب ص  115حل نشاط أتعاون واستنبط ص واجب
Bridge to Success WB: Page 134                 all 

exercises   516حل مراجعة شاملة صفحة رقم 

 االثنٌن

 بنٌة النص التفسٌري مناقشة  صفً
Bridge to Success CB: Page 158 

 525ٌحل تمارٌن على االختبار صفحة رقم 

 كتابة مسودة النص التفسٌري  واجب

Bridge to Success WB: Page 135 

all exercises  
 525حل مراجعة شاملة صفحة رقم 

 الثالثاء

 مناقشة مسودات الطالب  صفً
Bridge to Success CB: Page 159 

 542ٌحل تمارٌن على االختبار صفحة رقم 

 كتابة النص التفسٌري ) التعصب األعمى (  واجب
Prepare and read on point - Pages 49-52  

 542حل مراجعة شاملة صفحة رقم 

 األربعاء

 مناقشة كتابات الطالب ٌعطً أمثلة على عالقته بأحفاده صفً
On point (Pages 49-52 ) - Reading 

 550ٌحل تمارٌن على االختبار صفحة رقم 

   -------------------------                       . حل نشاط أنظم مفاهٌمً واجب
Search the internet to get information to write 

an informative text about the last holiday.   550حل مراجعة شاملة صفحة رقم 

 الخمٌس

 مناقشة  كتابات الطالب  صفً
Write an informative text about the last 

holiday   555ٌحل تمارٌن على االختبار صفحة رقم 

   واجب
Complete writing the text 

 555حل مراجعة شاملة صفحة رقم 

 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 تابع الصف والشعبة : ثامن ) و (

 Computer Science االخالقٌةالدراسات االجتماعٌة والتربٌة  العلوم المادة

 نواتج التعلم               

 
 

 الــٌـــوم

 أن ٌوضح  العالقة بٌن الطفرات و التنوع
 أن ٌشرح ظاهرة االنتخاب الطبٌعً

ٌّف  أن ٌستنتج كٌفٌة تحول التنوع إلى تك
ٌّف  أن ٌستخلص أنواع وسائل التك

 تتعرف على أصول جٌش دولة اإلمارات العربٌة المتحدة.-

تتفّهم دور اإلمارات المتصالحة فً تنمٌة دولة اإلمارات العربٌة -
 المتحدة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة.

 تتفحص كٌفٌة تأثٌر اكتشاف النفط فً المنطقة على البالد.-

Programming Project 

 االحد

ٌّف فً األنواع صفً  وسائل التك

 حل الواجبات واألنشطة علً منصة أ 
Systems development lifecycle 

Computer game project brief  

  واجب

 االثنٌن

ٌّف فً األنواع صفً  وسائل التك

 teamsوترسل الصور على  DNAإعداد رسم تخطٌطً  واجب

 الثالثاء

ٌّف فً األنواع صفً  وسائل التك

  واجب

 األربعاء

ٌّف فً األنواع صفً  وسائل التك

 (  55،  54،  53) ص  2الدرس  -حل كتاب التمارٌن  واجب

 الخمٌس

  صفً

  واجب

 
 
 
 

 
 
 



 

QM-119-F3 

kh 

 25  / 3/  2020إلــى     21/    3/   2020لألســـبـوع مــن   الخطة االسبوعٌة:
  

 الصف والشعبة : ثامن ) ز (

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة  

 نواتج التعلم             

 
 

 الــٌـــوم

 ٌحفظ اآلٌات القرآنٌة المقررة  
 ٌحفظ األحادٌث النبوٌة المقررة 

 أن ٌحدد الطالب الفكرة الرئٌسة والفرعٌة 
 أن ٌحلل نصوصا معلوماتٌة 

 understand an article about spending 
enjoyable holidays. 

To narrate events about the last holiday - ٌحدد التحوٌالت التً ٌنتج عنها أشكاال متطابقة
 أو متشابهة

 ٌحدد األجزاء المتناظرة فً األشكال المتطابقة-
 ٌستخدم معامل المقٌاس مع األشكال المتشابهة-

Reading: Prepare and read on point  
(Pages 49-52 

Writing: Search the internet to get 
information to write an informative text 

about the last holiday 

 االحد

 516ٌحل تمارٌن على االختبار صفحة رقم  Bridge to Success CB: Page 157 مراجعة وتعزٌز خبرات سابقة  فً مهارات القراءة  صفً

 ورقة عمل  واجب

Bridge to Success WB: Page 134                 all 
exercises   516حل مراجعة شاملة صفحة رقم 

 االثنٌن

 مراجعة وتعزٌز خبرات سابقة فً مهارات القراءة تسمٌع اآلٌات واألحادٌث المقررة  صفً
Bridge to Success CB: Page 158 

 525ٌحل تمارٌن على االختبار صفحة رقم 

  حفظ اآلٌات واألحادٌث واجب

Bridge to Success WB: Page 135 

all exercises  
 525حل مراجعة شاملة صفحة رقم 

 الثالثاء

 مراجعة وتعزٌز خبرات سابقة فً مهارات القراءة  صفً
Bridge to Success CB: Page 159 

 542ٌحل تمارٌن على االختبار صفحة رقم 

 تلخٌص نص معلوماتً  واجب
Prepare and read on point - Pages 49-52  

 542حل مراجعة شاملة صفحة رقم 

 األربعاء

 مراجعة وتعزٌز خبرات سابقة  فً مهارات النحو تسمٌع اآلٌات واألحادٌث المقررة  صفً
On point (Pages 49-52) - Reading 

 550ٌحل تمارٌن على االختبار صفحة رقم 

 ورقة عمل حفظ اآلٌات واألحادٌث واجب
Search the internet to get information to write 

an informative text about the last holiday.   550حل مراجعة شاملة صفحة رقم 

 الخمٌس

 مراجعة وتعزٌز خبرات سابقة  فً مهارات النحو  صفً
Write an informative text about the last 

holiday   555االختبار صفحة رقم ٌحل تمارٌن على 

   واجب
Complete writing the text 

 555حل مراجعة شاملة صفحة رقم 

 



 

QM-119-F3 

kh 

 تابع الصف والشعبة : ثامن ) ز (

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة والتربٌة االخالقٌة العلوم المادة

 نواتج التعلم                 

 
 

 الــٌـــوم

 الطفرات و التنوعأن ٌوضح  العالقة بٌن 
 أن ٌشرح ظاهرة االنتخاب الطبٌعً

ٌّف  أن ٌستنتج كٌفٌة تحول التنوع إلى تك
ٌّف  أن ٌستخلص أنواع وسائل التك

 تتعرف على أصول جٌش دولة اإلمارات العربٌة المتحدة.

تتفّهم دور اإلمارات المتصالحة فً تنمٌة دولة اإلمارات العربٌة 
 الثانٌة.المتحدة بعد الحرب العالمٌة 

 تفحص كٌفٌة تأثٌر اكتشاف النفط فً المنطقة على البالد.

Programming Project 

 االحد

ٌّف فً األنواع صفً  وسائل التك

 
Systems development lifecycle 

Computer game project brief  

  واجب

 االثنٌن

ٌّف فً األنواع صفً  وسائل التك

 teamsوترسل الصور على  DNAإعداد رسم تخطٌطً  واجب

 الثالثاء

ٌّف فً األنواع صفً  وسائل التك

  واجب

 األربعاء

ٌّف فً األنواع صفً  وسائل التك

 (  55،  54،  53) ص  2الدرس  -حل كتاب التمارٌن  واجب

 الخمٌس

  صفً

  واجب

 

 


