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 لخطة االسبوعيةا
 30/05/2019إلــى   05/26/ 2019لألســـبـوع مــن  

   )أ( ثامن:  الصف والشعبة

 انرٌبػٍبد English انهغخ انؼرثٍخ انزرثٍخ اإلضاليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى

 

 

 ىوـــانــٍ

 انؼهى َىر ورفؼخ 

 ٌجٍٍ فؼم ؽهت انؼهى 

 ٌطزُزج أهًٍخ انؼهى فً حٍبح انًطهى 

 نهُض انرئٍطخ انفكر هىانًزؼ ٌحذد

                                               اإلَطبٍَخ انؼهىو يجبل فً ػهًٍخ يظطهحبد ٌفطر -

                                                                انًزظهخ انجر ػًبئر ٌحذد -

To talk about movies. 

To read a film review. 

To write a film review. 

To recognize new vocab items 

انزؼرف ػهى شروؽ انزطبثك  -

 فً يزىازي االػالع 

انزؼرف ػهى خظبئض - -

 انًطزطٍم 

 Read and summarize page 116 “ On point” 

 Prepare power point presentations about 
“film review” 

 خ رذرٌت انطبنجبد ػهى االخزجبراد انذونٍ

 االحذ

 88إنى طفحخ 84يٍ طفحخ  طفً
 170درش انطُذثبد انجحري انكزبة ص 

Bridge to success C.BK Page: 202  808حم رًبرٌٍ طفحخ 

  واجت
 182ص  3حم رذرٌت 

Bridge to success W.BK Page: 170  809حم رًبرٌٍ طفحخ 

 االثٍٍُ

  طفً
 170درش انطُذثبد انجحري انكزبة ص 

Bridge to success C.BK Page: 205  810حم رًبرٌٍ طفحخ 

  واجت
 183ص  4حم رذرٌت 

Bridge to success W.BK Page: 171  811حم رًبرٌٍ طفحخ 

 

 انثالثبء 

 92إنى طفحخ 89يٍ طفحخ  طفً
 170درش انطُذثبد انجحري انكزبة ص 

Bridge to success C.BK Page: 206 812حم رًبرٌٍ طفحخ    

  واجت
 183ص  5رٌت حم رذ

Bridge to success W.BK Page: 173 817حم رًبرٌٍ طفحخ  

 االرثؼبء

  طفً
 192درش ػًبئر انجر انًزظهخ انكزبة ص 

Bridge to success C.BK Page: 209 818حم رًبرٌٍ طفحخ 

  واجت
 195ص  1حم رذرٌت 

Bridge to success W.BK Page: 174 819حم رًبرٌٍ طفحخ 

 انخًٍص

 95إنى طفحخ  93طفحخ  يٍ طفً
 192درش ػًبئر انجر انًزظهخ انكزبة ص 

Bridge to success C.BK Page: 2011 820حم رًبرٌٍ طفحخ 

  واجت
 197ص  3حم رذرٌت 

Bridge to success W.BK Page: 177 821حم رًبرٌٍ طفحخ 
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 ا ثامن:  الصف والشعبةتابع 

 Design & Technology األخاللٍخانزرثٍخ  انذراضبد االجزًبػٍخ  انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 أٌ ٌؼرف انطبنت كٍف  رظىر يمٍبش انسيٍ انجٍىنىجً .

 اٌ ٌحذد ثؼغ اضجبة االَمراع انجًبػً  -

 ٌفهى كٍف رأثر انزظىر ثبنزغٍر انجٍئً . -

رطزكشف يفهىو انثىرح  -

 انظُبػٍخ
 رمذٌى يشبرٌغ أخالق -

Weather Station Project 

 الحذا

 طفً
 379انُشبؽ االضزكشبفً ص 

 طفً: -

رظُف يراحم انثىرح  -

 انظُبػٍخ

 الطفً: -

رجحث فً شجكخ انًؼهىيبد  -

ػٍ أهًٍخ انثىرح 

 انظُبػٍخ انراثؼخ.

 Presentation of project رُبلش انؼرع انزمذًًٌ -

 
----  

 االثٍٍُ

 طفً

ٌؼرف انطبنت انىحذاد انًطزخذيخ فً انًمٍبش انسيحًُ 

 ً + اضص رمطٍى انسيٍ انجٍىنىجً انجٍىنىج

 واجت
 كزبة انُشبؽ انجسء ) رظًٍى خؾ زيًُ جٍىنىجً ( 

 انثالثبء 

 طفً
 ٌفهى انطبنت كٍف رطزجٍت انكبئُبد نهزغٍراد 

 واجت
  382انزأكذ يٍ فهى انُض ص 

 االرثؼبء

 طفً
 حم رًبرٌٍ انذرش 

 واجت

انجحث فً انًىلغ  اكًبل كزبة انُشبؽ نهذرش كبيم +

 ػٍ افكبر جذٌذح نالضزذايخ  2020االنكزروًَ إلكطجى 

 انخًٍص

 طفً
  389َشبؽ اضزكشبفً ص 

 واجت
 يطىٌخ نهذرش 

 
 

ل الطالب واإلبتعاد عن األعمال اللاهيةعلى ان تكون من عم جنلليييةتسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة اللغة اإل  
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 لخطة االسبوعيةا
 30/05/2019إلــى   05/26/ 2019لألســـبـوع مــن  

   (بثامن ):  الصف والشعبة

 انرٌبػٍبد English رثٍخانهغخ انؼ انزرثٍخ اإلضاليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى

 

 

 ىوـــانــٍ

 انؼهى َىر ورفؼخ 

 ٌجٍٍ فؼم ؽهت انؼهى 

 ٌطزُزج أهًٍخ انؼهى فً حٍبح انًطهى 

 نهُض انرئٍطخ انفكر انًزؼهى ٌحذد

                                               اإلَطبٍَخ انؼهىو يجبل فً ػهًٍخ يظطهحبد ٌفطر -

                                                                انًزظهخ انجر ئرػًب ٌحذد -

To talk about movies. 

To read a film review. 

To write a film review. 

To recognize new vocab items 

انزؼرف ػهى شروؽ انزطبثك  -

 فً يزىازي االػالع 

انزؼرف ػهى خظبئض - -

 انًطزطٍم 

 Read and summarize page 116 “ On point” 

 Prepare power point presentations about 
“film review” 

 رذرٌت انطبنجبد ػهى االخزجبراد انذونٍخ 

 االحذ

 88إنى طفحخ 84يٍ طفحخ  طفً
 170درش انطُذثبد انجحري انكزبة ص 

Bridge to success C.BK Page: 202  808حم رًبرٌٍ طفحخ 

  اجتو
 182ص  3حم رذرٌت 

Bridge to success W.BK Page: 170  809حم رًبرٌٍ طفحخ 

 االثٍٍُ

  طفً
 170درش انطُذثبد انجحري انكزبة ص 

Bridge to success C.BK Page: 205  810حم رًبرٌٍ طفحخ 

  واجت
 183ص  4حم رذرٌت 

Bridge to success W.BK Page: 171  811حم رًبرٌٍ طفحخ 

 

 ثبء انثال

 92إنى طفحخ 89يٍ طفحخ  طفً
 170درش انطُذثبد انجحري انكزبة ص 

Bridge to success C.BK Page: 206 812حم رًبرٌٍ طفحخ    

  واجت
 183ص  5حم رذرٌت 

Bridge to success W.BK Page: 173 817حم رًبرٌٍ طفحخ  

 االرثؼبء

  طفً
 192درش ػًبئر انجر انًزظهخ انكزبة ص 

Bridge to success C.BK Page: 209 818حم رًبرٌٍ طفحخ 

  واجت
 195ص  1حم رذرٌت 

Bridge to success W.BK Page: 174 819حم رًبرٌٍ طفحخ 

 انخًٍص

 95إنى طفحخ  93يٍ طفحخ  طفً
 192درش ػًبئر انجر انًزظهخ انكزبة ص 

Bridge to success C.BK Page: 2011 820حم رًبرٌٍ طفحخ 

  واجت
 197ص  3حم رذرٌت 

Bridge to success W.BK Page: 177 821حم رًبرٌٍ طفحخ 
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 )ب(ثامن :  الصف والشعبةتابع 

 Design & Technology انزرثٍخ األخاللٍخ انذراضبد االجزًبػٍخ  انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 أٌ ٌؼرف انطبنت كٍف  رظىر يمٍبش انسيٍ انجٍىنىجً .

 ؼغ اضجبة االَمراع انجًبػً اٌ ٌحذد ث -

 ٌفهى كٍف رأثر انزظىر ثبنزغٍر انجٍئً . -

رطزكشف يفهىو انثىرح  -

 انظُبػٍخ
 رمذٌى يشبرٌغ أخالق -

Weather Station Project 

 االحذ

 طفً
 379انُشبؽ االضزكشبفً ص 

 طفً: -

رظُف يراحم انثىرح  -

 انظُبػٍخ

 الطفً: -

رجحث فً شجكخ انًؼهىيبد  -

ػٍ أهًٍخ انثىرح 

 بػٍخ انراثؼخ.انظُ

 Presentation of project رُبلش انؼرع انزمذًًٌ -

 
----  

 االثٍٍُ

 طفً

ٌؼرف انطبنت انىحذاد انًطزخذيخ فً انًمٍبش انسيحًُ 

 انجٍىنىجً + اضص رمطٍى انسيٍ انجٍىنىجً 

 واجت
 كزبة انُشبؽ انجسء ) رظًٍى خؾ زيًُ جٍىنىجً ( 

 انثالثبء 

 طفً
 كٍف رطزجٍت انكبئُبد نهزغٍراد  ٌفهى انطبنت

 واجت
  382انزأكذ يٍ فهى انُض ص 

 االرثؼبء

 طفً
 حم رًبرٌٍ انذرش 

 واجت

اكًبل كزبة انُشبؽ نهذرش كبيم + انجحث فً انًىلغ 

 ػٍ افكبر جذٌذح نالضزذايخ  2020االنكزروًَ إلكطجى 

 انخًٍص

 طفً
  389َشبؽ اضزكشبفً ص 

 واجت
 ٌخ نهذرش يطى

 
 لخطة االسبوعيةا
على ان تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال اللاهية جنلليييةتسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة اللغة اإل  
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 30/05/2019إلــى   05/26/ 2019لألســـبـوع مــن  
   (جثامن ):  الصف والشعبة

 انرٌبػٍبد English انهغخ انؼرثٍخ انزرثٍخ اإلضاليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى

 

 

 ىوـــانــٍ

 انؼهى َىر ورفؼخ 

 ٌجٍٍ فؼم ؽهت انؼهى 

 ًطهى ٌطزُزج أهًٍخ انؼهى فً حٍبح ان

 نهُض انرئٍطخ انفكر انًزؼهى ٌحذد

                                               اإلَطبٍَخ انؼهىو يجبل فً ػهًٍخ يظطهحبد ٌفطر -

                                                                انًزظهخ انجر ػًبئر ٌحذد -

To talk about movies. 

To read a film review. 

To write a film review. 

To recognize new vocab items 

انزؼرف ػهى شروؽ انزطبثك  -

 فً يزىازي االػالع 

انزؼرف ػهى خظبئض - -

 انًطزطٍم 

 Read and summarize page 116 “ On point” 

 Prepare power point presentations about 
“film review” 

 الخزجبراد انذونٍخ رذرٌت انطبنجبد ػهى ا

 االحذ

 88إنى طفحخ 84يٍ طفحخ  طفً
 170درش انطُذثبد انجحري انكزبة ص 

Bridge to success C.BK Page: 202  808حم رًبرٌٍ طفحخ 

  واجت
 182ص  3حم رذرٌت 

Bridge to success W.BK Page: 170  809حم رًبرٌٍ طفحخ 

 االثٍٍُ

  طفً
 170 درش انطُذثبد انجحري انكزبة ص

Bridge to success C.BK Page: 205  810حم رًبرٌٍ طفحخ 

  واجت
 183ص  4حم رذرٌت 

Bridge to success W.BK Page: 171  811حم رًبرٌٍ طفحخ 

 

 انثالثبء 

 92إنى طفحخ 89يٍ طفحخ  طفً
 170درش انطُذثبد انجحري انكزبة ص 

Bridge to success C.BK Page: 206 812حم رًبرٌٍ طفحخ    

  واجت
 183ص  5حم رذرٌت 

Bridge to success W.BK Page: 173 817حم رًبرٌٍ طفحخ  

 االرثؼبء

  طفً
 192درش ػًبئر انجر انًزظهخ انكزبة ص 

Bridge to success C.BK Page: 209 818حم رًبرٌٍ طفحخ 

  واجت
 195ص  1حم رذرٌت 

Bridge to success W.BK Page: 174 819حم رًبرٌٍ طفحخ 

 انخًٍص

 95إنى طفحخ  93يٍ طفحخ  طفً
 192درش ػًبئر انجر انًزظهخ انكزبة ص 

Bridge to success C.BK Page: 2011 820حم رًبرٌٍ طفحخ 

  واجت
 197ص  3حم رذرٌت 

Bridge to success W.BK Page: 177 821حم رًبرٌٍ طفحخ 
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 )ج(ثامن:  الصف والشعبةتابع 

 Design & Technology انزرثٍخ األخاللٍخ جزًبػٍخ انذراضبد اال انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 أٌ ٌؼرف انطبنت كٍف  رظىر يمٍبش انسيٍ انجٍىنىجً .

 اٌ ٌحذد ثؼغ اضجبة االَمراع انجًبػً  -

 ٌفهى كٍف رأثر انزظىر ثبنزغٍر انجٍئً . -

رطزكشف يفهىو انثىرح  -

 انظُبػٍخ
 رمذٌى يشبرٌغ أخالق -

Weather Station Project 

 االحذ

 طفً
 379انُشبؽ االضزكشبفً ص 

 طفً: -

رظُف يراحم انثىرح  -

 انظُبػٍخ

 الطفً: -

رجحث فً شجكخ انًؼهىيبد  -

ػٍ أهًٍخ انثىرح 

 انظُبػٍخ انراثؼخ.

 Presentation of project رُبلش انؼرع انزمذًًٌ -

 
----  

 االثٍٍُ

 طفً

ش انسيحًُ ٌؼرف انطبنت انىحذاد انًطزخذيخ فً انًمٍب

 انجٍىنىجً + اضص رمطٍى انسيٍ انجٍىنىجً 

 واجت
 كزبة انُشبؽ انجسء ) رظًٍى خؾ زيًُ جٍىنىجً ( 

 انثالثبء 

 طفً
 ٌفهى انطبنت كٍف رطزجٍت انكبئُبد نهزغٍراد 

 واجت
  382انزأكذ يٍ فهى انُض ص 

 االرثؼبء

 طفً
 حم رًبرٌٍ انذرش 

 واجت

نُشبؽ نهذرش كبيم + انجحث فً انًىلغ اكًبل كزبة ا

 ػٍ افكبر جذٌذح نالضزذايخ  2020االنكزروًَ إلكطجى 

 انخًٍص

 طفً
  389َشبؽ اضزكشبفً ص 

 واجت
 يطىٌخ نهذرش 

 
 

ةعلى ان تكون من عمل الطالب واإلبتعاد عن األعمال اللاهي جنلليييةتسليم المطويات واللوحات الخاصة بمادة اللغة اإل  
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 الخطة االسبوعية
  30/ 5/  2019إلــى         26/  5/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثامن:  الصف والشعبة
   

 انرٌبػٍبد English انهغخ انؼرثٍخ انزرثٍخ اإلضاليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌجٍٍ فؼم ؽهت انؼهى -
 ٌطزُزج أهًٍخ انؼهى فً حٍبح انًطهى -
ؼبيم يغ انؼهًبء ٌشرح آداة انز -

 وانًؼهًٍٍ

 ٌحذد انًزؼهى انفكر انرئٍطخ نهُض -

ٌفطر يظطهحبد ػهًٍخ فً يجبل انؼهىو  -

                                               اإلَطبٍَخ
                         ٌحذد ػًبئر انجر انًزظهخ -

                                       

To talk about different types of 
hobbies. 

 ٌحم انطبنت يطبثمخ انرٌبػٍبد -
ٌزؼرف ػهى انشروؽ انزً رؼًٍ أٌ انشكم  -

 انرثبػً هى يزىازي أػالع
 ٌزؼرف ػهى خظبئض انًطزطٍم وٌطجمهب  -

 

Reading :Prepare On Point  
Pages : 112 - 115 

 

Writing: Search for information to 
write a fact file  about the 
Olympic Games. 

 انحظخ اإلثرائٍخ:

 ٌحم انطبنت يطبثمخ انرٌبػٍبد

 االحذ

 170درش انطُذثبد انجحري انكزبة ص  84حم فمرح ألرأ وأضزُزج ص  طفً
Bridge to Success 

Course book Page :199 

  806حم رًرٌٍ يىجه يٍ طفحخ رلى 

 809انى طفحخ رلى 

 182ص  3حم رذرٌت  ( 83 -69يٍ ضىرح ٌص ) حفع اٌَبد انكرًٌخ  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :167 
 809انزحمك يٍ فهًك طفحخ رلى ٌحم 

 االثٍٍُ

 170درش انطُذثبد انجحري انكزبة ص  86حم َشبؽ أحهم وأضزُزج ص  طفً
Bridge to Success 

Course book Page :200 
 812 رلى حم يطبئم يهبراد انزفكٍر انؼهٍب طفحخ

 183ص  4حم رذرٌت  ( 83 -69حفع اٌَبد انكرًٌخ يٍ ضىرح ٌص )  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :169 

 رذرٌت ػهى االخزجبراد انًؼٍبرٌخ ٌحم 

 813طفحخ رلى 

 انثالثبء

 170درش انطُذثبد انجحري انكزبة ص  93حم َشبؽ أَظى يفبهًًٍ ص  طفً
Bridge to Success   QUIZ  
Course book Page : 202 

 ٌحم انطبنت يطبثمخ انرٌبػٍبد

 183ص  5حم رذرٌت  ( 83 -69حفع اٌَبد انكرًٌخ يٍ ضىرح ٌص )  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :170 
 815انزحمك يٍ فهًك طفحخ رلى ٌحم 

 األرثؼبء

 820 حم يطبئم يهبراد انزفكٍر انؼهٍب طفحخ رلى On Point  Pages : 112 &115 192درش ػًبئر انجر انًزظهخ انكزبة ص   طفً

 195ص  1حم رذرٌت   واجت
Bridge to Success 

Work book Page :170 

 رذرٌت ػهى االخزجبراد انًؼٍبرٌخ ٌحم 

 821طفحخ رلى 

 انخًٍص

 192درش ػًبئر انجر انًزظهخ انكزبة ص   طفً
write a fact file  about the 

Olympic Games. 
 حظبد األضجىع

 814ٌحم اخزجبر َظف انىحذح طفحخ رلى  Complete the writing 197ص  3حم رذرٌت   واجت
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 ( د ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزظًٍى وانزكُىنىجٍب انزرثٍخ األخاللٍخ انذراضبد االجزًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ٌزؼرف ػهى انىحذاد فً  -

 انًمٍبش انسيًُ انجٍىنىجً
ٌطزُزج أضجبة اإلَمراع  -

 انجًبػً

 . أٌ ٌزؼرف ػهً انًفبهٍى وانًظطهحبد انىاردح ثبنذرش 

  أٌ ٌززجغ يراحم رطىر انثىراد انظُبػٍخ انؼبنًٍخ ػجر

 انزبرٌخ .

 . أٌ ٌحذد انًمظىد ثًفهىو انثىرح انظُبػٍخ انراثؼخ 

 . أٌ ٌطزخهض يًٍساد انثىرح انظُبػٍخ انراثؼخ 

 . أٌ ًٌٍس ثٍٍ إٌجبثٍبد وضهجٍبد انثىرح انظُبػٍخ انراثؼخ 

  ًُأٌ ٌمذر جهىد دونخ األيبراد انؼرثٍخ انًزحذح فً يجبل رج

 ركُىنىجٍب انثىرح انظُبػٍخ انراثؼخ .

  ًأٌ ٌطزُزج يذي أهًٍخ انزحه

 ثبنخهك انحطٍ انكرٌى .

- Digital and 
Analogue signals 

 االحذ
 يب هً أنثىراد انظُبػٍخ انزً ضجمذ انثىرح انظُبػٍخ انراثؼخ ؟ رطىر انحٍبحانزبرٌخ انجٍىنىجً و طفً

 43-40ص 

- Digital and 
Analogue signals 

- Create programs 
using 
components 
signals 

- Activity 1 p 75 

 84ص ػًم يطىٌخ ػهى انذرش واجت

 االثٍٍُ
 خ انراثؼخ ؟بد ورحذٌبد انثىرح انظُبػٍوضهجٍيبهً إٌجبثٍبد  أضص رمطٍى انسيٍ انجٍىنىجً طفً

 87ص  ػًم يطىٌخ ػهى انذرش واجت

 انثالثبء
 يب هً يحبور رجًُ دونخ اإليبراد خطخ نزكُىنىجٍب انثىرح انظُبػٍخ انراثؼخ ؟ اإلَفجبر انكبيجري طفً

   93ص  يٍ كزبة انزًبرٌٍ 108حم ص  واجت

 األرثؼبء
 انً يبرا ٌهذف يجهص األيبراد نهثىرح انظُبػٍخ انراثؼخ ؟ 386حم يراجؼخ انمطى ص  طفً

 1رلى  94ص يٍ كزبة انزًبرٌٍ 385واجت ص  واجت

 انخًٍص
 زذي انمبدح فً أثىظجً ويب هً أهى أػًبنخ ؟ُيب هً أهذاف ي حمجخ انحٍبح انمذًٌخ طفً

 واجت
ػًم نىحخ فٍُخ ػهى ضهى انسيٍ 

 انجٍىنىجً
 95 - 94ص 

 

 واإلبتعاد عن األعمال اللاهية على ان تكون من عمل الطالب العلوم  يم المطويات واللوحات الخاصة بمادةلتس
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 خطة االسبوعيةال
  30/ 5/  2019إلــى         26/  5/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( هـ ) الثامن:  الصف والشعبة
   

 انرٌبػٍبد English انهغخ انؼرثٍخ انزرثٍخ اإلضاليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 انؼهى ؽهت فؼم ٌجٍٍ -

 انًطهى حٍبح فً انؼهى أهًٍخ ٌطزُزج -

 انؼهًبء يغ انزؼبيم ةآدا ٌشرح -

 وانًؼهًٍٍ

 ٌحذد انًزؼهى انفكر انرئٍطخ نهُض -

ٌفطر يظطهحبد ػهًٍخ فً يجبل انؼهىو  -

                                               اإلَطبٍَخ
                         ٌحذد ػًبئر انجر انًزظهخ -

                                       

To talk about different types of 
hobbies. 

 ٌحم انطبنت يطبثمخ انرٌبػٍبد -
ٌزؼرف ػهى انشروؽ انزً رؼًٍ أٌ انشكم  -

 انرثبػً هى يزىازي أػالع
 ٌزؼرف ػهى خظبئض انًطزطٍم وٌطجمهب  -

 

Reading :Prepare On Point  
Pages : 112 - 115 

 

Writing: Search for information to 
write a fact file  about the 
Olympic Games. 

 انحظخ اإلثرائٍخ:

 ٌحم انطبنت يطبثمخ انرٌبػٍبد

 االحذ

 170درش انطُذثبد انجحري انكزبة ص   طفً
Bridge to Success 

Course book Page :199 

  806حم رًرٌٍ يىجه يٍ طفحخ رلى 

 809انى طفحخ رلى 

 182ص  3حم رذرٌت   واجت
Bridge to Success 

Work book Page :167 
 809انزحمك يٍ فهًك طفحخ رلى ٌحم 

 االثٍٍُ

 170درش انطُذثبد انجحري انكزبة ص  84حم فمرح ألرأ وأضزُزج ص  طفً
Bridge to Success 

Course book Page :200 
 812 حم يطبئم يهبراد انزفكٍر انؼهٍب طفحخ رلى

 183ص  4رذرٌت حم  ( 83 -69حفع اٌَبد انكرًٌخ يٍ ضىرح ٌص )  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :169 

 رذرٌت ػهى االخزجبراد انًؼٍبرٌخ ٌحم 

 813طفحخ رلى 

 انثالثبء

 170درش انطُذثبد انجحري انكزبة ص  86حم َشبؽ أحهم وأضزُزج ص  طفً
Bridge to Success   QUIZ  
Course book Page : 202 

 ٌحم انطبنت يطبثمخ انرٌبػٍبد

 183ص  5حم رذرٌت  ( 83 -69حفع اٌَبد انكرًٌخ يٍ ضىرح ٌص )  تواج
Bridge to Success 

Work book Page :170 
 815انزحمك يٍ فهًك طفحخ رلى ٌحم 

 األرثؼبء

 820 انؼهٍب طفحخ رلى حم يطبئم يهبراد انزفكٍر On Point  Pages : 112 &115 192درش ػًبئر انجر انًزظهخ انكزبة ص  93حم َشبؽ أَظى يفبهًًٍ ص  طفً

 195ص  1حم رذرٌت  ( 83 -69حفع اٌَبد انكرًٌخ يٍ ضىرح ٌص )  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :170 

 رذرٌت ػهى االخزجبراد انًؼٍبرٌخ ٌحم 

 821طفحخ رلى 

 انخًٍص

 192درش ػًبئر انجر انًزظهخ انكزبة ص   طفً
write a fact file  about the 

Olympic Games. 
 حظبد األضجىع

 814ٌحم اخزجبر َظف انىحذح طفحخ رلى  Complete the writing 197ص  3حم رذرٌت   واجت
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 ( هـ ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزظًٍى وانزكُىنىجٍب انزرثٍخ األخاللٍخ انذراضبد االجزًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 نواتج التعلن
 
 

 ومـــالــي

اد فً انًمٍبش ٌزؼرف ػهى انىحذ -

 انسيًُ انجٍىنىجً
ٌطزُزج أضجبة اإلَمراع  -

 انجًبػً

  أٌ ٌزؼرف ػهً انًفبهٍى وانًظطهحبد انىاردح

 ثبنذرش .

  أٌ ٌززجغ يراحم رطىر انثىراد انظُبػٍخ انؼبنًٍخ ػجر

 انزبرٌخ .

 . أٌ ٌحذد انًمظىد ثًفهىو انثىرح انظُبػٍخ انراثؼخ 

 اثؼخ .أٌ ٌطزخهض يًٍساد انثىرح انظُبػٍخ انر 

  أٌ ًٌٍس ثٍٍ إٌجبثٍبد وضهجٍبد انثىرح انظُبػٍخ

 انراثؼخ .

  ًأٌ ٌمذر جهىد دونخ األيبراد انؼرثٍخ انًزحذح ف

 يجبل رجًُ ركُىنىجٍب انثىرح انظُبػٍخ انراثؼخ .

  ًأٌ ٌطزُزج يذي أهًٍخ انزحه

 ثبنخهك انحطٍ انكرٌى .

- Digital and Analogue 
signals 

 االحد
 يب هً أنثىراد انظُبػٍخ انزً ضجمذ انثىرح انظُبػٍخ انراثؼخ ؟ نىجً ورطىر انحٍبحانزبرٌخ انجٍى صفي

 43-40ص 

- Digital and Analogue 
signals 

- Create programs using 
components signals 

- Activity 1 p 75 

 84ص ػًم يطىٌخ ػهى انذرش واجب

 االثنين
 انراثؼخ ؟انظُبػٍخ وضهجٍبد ورحذٌبد انثىرح  يبهً إٌجبثٍبد أضص رمطٍى انسيٍ انجٍىنىجً صفي

 87ص  ػًم يطىٌخ ػهى انذرش واجب

 الثالثاء
 اإلَفجبر انكبيجري صفي

يب هً يحبور رجًُ دونخ اإليبراد خطخ نزكُىنىجٍب انثىرح 

 انظُبػٍخ انراثؼخ ؟

   93ص  يٍ كزبة انزًبرٌٍ 108حم ص  واجب

 األربعاء
 انً يبرا ٌهذف يجهص األيبراد نهثىرح انظُبػٍخ انراثؼخ ؟ 386ص  حم يراجؼخ انمطى صفي

 1رلى  94ص يٍ كزبة انزًبرٌٍ 385واجت ص  واجب

 الخميس
 زذي انمبدح فً أثىظجً ويب هً أهى أػًبنخ ؟ُيب هً أهذاف ي حمجخ انحٍبح انمذًٌخ صفي

 95 - 94ص  ػًم نىحخ فٍُخ ػهى ضهى انسيٍ انجٍىنىجً واجب

 

 .واإلبتعاد عن األعمال اللاهية الطالبعلى ان تكون من عمل العلوم يم المطويات واللوحات الخاصة بمادة لتس
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 الخطة االسبوعية
  30/ 5/  2019إلــى         26/  5/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( و ) الثامن:  الصف والشعبة
   

 انرٌبػٍبد English انهغخ انؼرثٍخ انزرثٍخ اإلضاليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 

 

 ىوـــانــٍ

 ٌجٍٍ فؼم ؽهت انؼهى -
 ٌطزُزج أهًٍخ انؼهى فً حٍبح انًطهى -
ٌشرح آداة انزؼبيم يغ انؼهًبء   -

 وانًؼهًٍٍ

 ٌحذد انًزؼهى انفكر انرئٍطخ نهُض -

ٌفطر يظطهحبد ػهًٍخ فً يجبل انؼهىو  -

                                               اإلَطبٍَخ
                         ٌحذد ػًبئر انجر انًزظهخ -

                                       

To talk about different types of 
hobbies. 

 ٌحم انطبنت يطبثمخ انرٌبػٍبد -
ٌزؼرف ػهى انشروؽ انزً رؼًٍ أٌ انشكم  -

 انرثبػً هى يزىازي أػالع
 ٌزؼرف ػهى خظبئض انًطزطٍم وٌطجمهب  -

 

Reading :Prepare On Point  
Pages : 112 - 115 

 

Writing: Search for information to 
write a fact file  about the 
Olympic Games. 

 انحظخ اإلثرائٍخ:

 ٌحم انطبنت يطبثمخ انرٌبػٍبد

 االحذ

 170درش انطُذثبد انجحري انكزبة ص  84حم فمرح ألرأ وأضزُزج ص  طفً
Bridge to Success 

Course book Page :199 

  806حم رًرٌٍ يىجه يٍ طفحخ رلى 

 809انى طفحخ رلى 

 182ص  3حم رذرٌت  ( 83 -69ٌَبد انكرًٌخ يٍ ضىرح ٌص ) حفع ا واجت
Bridge to Success 

Work book Page :167 
 809انزحمك يٍ فهًك طفحخ رلى ٌحم 

 االثٍٍُ

 170درش انطُذثبد انجحري انكزبة ص  86حم َشبؽ أحهم وأضزُزج ص  طفً
Bridge to Success 

Course book Page :200 
 812 ٍر انؼهٍب طفحخ رلىحم يطبئم يهبراد انزفك

 183ص  4حم رذرٌت  ( 83 -69حفع اٌَبد انكرًٌخ يٍ ضىرح ٌص )  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :169 

 رذرٌت ػهى االخزجبراد انًؼٍبرٌخ ٌحم 

 813طفحخ رلى 

 انثالثبء

 170درش انطُذثبد انجحري انكزبة ص  93حم َشبؽ أَظى يفبهًًٍ ص  طفً
Bridge to Success   QUIZ  
Course book Page : 202 

 ٌحم انطبنت يطبثمخ انرٌبػٍبد

 183ص  5حم رذرٌت  ( 83 -69حفع اٌَبد انكرًٌخ يٍ ضىرح ٌص )  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :170 
 815انزحمك يٍ فهًك طفحخ رلى ٌحم 

 األرثؼبء

 820 حم يطبئم يهبراد انزفكٍر انؼهٍب طفحخ رلى On Point  Pages : 112 &115 192درش ػًبئر انجر انًزظهخ انكزبة ص   طفً

 195ص  1حم رذرٌت   واجت
Bridge to Success 

Work book Page :170 

 رذرٌت ػهى االخزجبراد انًؼٍبرٌخ ٌحم 

 821طفحخ رلى 

 انخًٍص

 192درش ػًبئر انجر انًزظهخ انكزبة ص   طفً
write a fact file  about the 

Olympic Games. 
 حظبد األضجىع

 814ٌحم اخزجبر َظف انىحذح طفحخ رلى  Complete the writing 197ص  3حم رذرٌت   واجت
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   ( و)  الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزظًٍى وانزكُىنىجٍب انزرثٍخ األخاللٍخ انذراضبد االجزًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

ػهى انىحذاد فً انًمٍبش  ٌزؼرف -

 انسيًُ انجٍىنىجً
 ٌطزُزج أضجبة اإلَمراع انجًبػً -

 . أٌ ٌزؼرف ػهً انًفبهٍى وانًظطهحبد انىاردح ثبنذرش 

  أٌ ٌززجغ يراحم رطىر انثىراد انظُبػٍخ انؼبنًٍخ ػجر

 انزبرٌخ .

 . أٌ ٌحذد انًمظىد ثًفهىو انثىرح انظُبػٍخ انراثؼخ 

 ظُبػٍخ انراثؼخ .أٌ ٌطزخهض يًٍساد انثىرح ان 

 . أٌ ًٌٍس ثٍٍ إٌجبثٍبد وضهجٍبد انثىرح انظُبػٍخ انراثؼخ 

  ًُأٌ ٌمذر جهىد دونخ األيبراد انؼرثٍخ انًزحذح فً يجبل رج

 ركُىنىجٍب انثىرح انظُبػٍخ انراثؼخ .

  أٌ ٌطزُزج يذي أهًٍخ انزحهً ثبنخهك

 انحطٍ انكرٌى .

- Digital and 
Analogue signals 

 االحذ
 يب هً أنثىراد انظُبػٍخ انزً ضجمذ انثىرح انظُبػٍخ انراثؼخ ؟ برٌخ انجٍىنىجً ورطىر انحٍبحانز طفً

 43-40ص 

- Digital and 
Analogue signals 

- Create programs 
using 
components 
signals 

- Activity 1 p 75 

 84ص ػًم يطىٌخ ػهى انذرش واجت

 االثٍٍُ
 انراثؼخ ؟انظُبػٍخ ً إٌجبثٍبد وضهجٍبد ورحذٌبد انثىرح يبه أضص رمطٍى انسيٍ انجٍىنىجً طفً

 87ص  ػًم يطىٌخ ػهى انذرش واجت

 انثالثبء
 اإلَفجبر انكبيجري طفً

يب هً يحبور رجًُ دونخ اإليبراد خطخ نزكُىنىجٍب انثىرح انظُبػٍخ 

 انراثؼخ ؟

   93ص  يٍ كزبة انزًبرٌٍ 108حم ص  واجت

 األرثؼبء
 انً يبرا ٌهذف يجهص األيبراد نهثىرح انظُبػٍخ انراثؼخ ؟ 386اجؼخ انمطى ص حم ير طفً

 1رلى  94ص يٍ كزبة انزًبرٌٍ 385واجت ص  واجت

 انخًٍص
 زذي انمبدح فً أثىظجً ويب هً أهى أػًبنخ ؟ُيب هً أهذاف ي حمجخ انحٍبح انمذًٌخ طفً

 95 - 94ص  ػًم نىحخ فٍُخ ػهى ضهى انسيٍ انجٍىنىجً واجت

 
 

 الطالب واإلبتعاد عن األعمال اللاهية.على ان تكون من عمل العلوم ات واللوحات الخاصة بمادة يم المطويلتس
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 الخطة االسبوعية
  30/ 5/  2019إلــى         26/  5/  2019لألســـبـوع مــن  

 ( ي ) الثامن:  الصف والشعبة
   

 انرٌبػٍبد English انهغخ انؼرثٍخ انزرثٍخ اإلضاليٍخ انًبدح

 َىارج انزؼهى
 
 

 ىوـــانــٍ

 ٌجٍٍ فؼم ؽهت انؼهى -
 ىٌطزُزج أهًٍخ انؼهى فً حٍبح انًطه -
ٌشرح آداة انزؼبيم يغ انؼهًبء  -

 وانًؼهًٍٍ

 ٌحذد انًزؼهى انفكر انرئٍطخ نهُض -

ٌفطر يظطهحبد ػهًٍخ فً يجبل انؼهىو  -

                                               اإلَطبٍَخ
                         ٌحذد ػًبئر انجر انًزظهخ -

                                 

To talk about different types of 
hobbies. 

 ٌحم انطبنت يطبثمخ انرٌبػٍبد -
ٌزؼرف ػهى انشروؽ انزً رؼًٍ أٌ انشكم  -

 انرثبػً هى يزىازي أػالع
 ٌزؼرف ػهى خظبئض انًطزطٍم وٌطجمهب  -

 

Reading :Prepare On Point  
Pages : 112 - 115 

 

Writing: Search for information to 
write a fact file  about the 
Olympic Games. 

 انحظخ اإلثرائٍخ:

 ٌحم انطبنت يطبثمخ انرٌبػٍبد

 االحذ

 170درش انطُذثبد انجحري انكزبة ص   طفً
Bridge to Success 

Course book Page :199 

  806حم رًرٌٍ يىجه يٍ طفحخ رلى 

 809انى طفحخ رلى 

 182ص  3حم رذرٌت   واجت
Bridge to Success 

Work book Page :167 
 809انزحمك يٍ فهًك طفحخ رلى ٌحم 

 االثٍٍُ

 170درش انطُذثبد انجحري انكزبة ص  84حم فمرح ألرأ وأضزُزج ص  طفً
Bridge to Success 

Course book Page :200 
 812 حم يطبئم يهبراد انزفكٍر انؼهٍب طفحخ رلى

 183ص  4حم رذرٌت  ( 83 -69حفع اٌَبد انكرًٌخ يٍ ضىرح ٌص )  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :169 

 رذرٌت ػهى االخزجبراد انًؼٍبرٌخ ٌحم 

 813طفحخ رلى 

 انثالثبء

 170درش انطُذثبد انجحري انكزبة ص  86حم َشبؽ أحهم وأضزُزج ص  طفً
Bridge to Success   QUIZ  
Course book Page : 202 

 ٌحم انطبنت يطبثمخ انرٌبػٍبد

 183ص  5حم رذرٌت  ( 83 -69حفع اٌَبد انكرًٌخ يٍ ضىرح ٌص )  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :170 
 815انزحمك يٍ فهًك طفحخ رلى ٌحم 

 األرثؼبء

 820 فكٍر انؼهٍب طفحخ رلىحم يطبئم يهبراد انز On Point  Pages : 112 &115 192درش ػًبئر انجر انًزظهخ انكزبة ص  93حم َشبؽ أَظى يفبهًًٍ ص  طفً

 195ص  1حم رذرٌت  ( 83 -69حفع اٌَبد انكرًٌخ يٍ ضىرح ٌص )  واجت
Bridge to Success 

Work book Page :170 

 رذرٌت ػهى االخزجبراد انًؼٍبرٌخ ٌحم 

 821طفحخ رلى 

 انخًٍص

 192درش ػًبئر انجر انًزظهخ انكزبة ص   طفً
write a fact file  about the 

Olympic Games. 
 حظبد األضجىع

 814ٌحم اخزجبر َظف انىحذح طفحخ رلى  Complete the writing 197ص  3حم رذرٌت   واجت



 

 
QM-119-F3 

kh 

 ( ي ) الثامن:  الصف والشعبةتابع 
 

 انزظًٍى وانزكُىنىجٍب انزرثٍخ األخاللٍخ انذراضبد االجزًبػٍخ انؼهىو انًبدح

 َىارج انزؼهى
 

 

 ىوـــانــٍ

ىحذاد فً انًمٍبش ٌزؼرف ػهى ان -

 انسيًُ انجٍىنىجً
 ٌطزُزج أضجبة اإلَمراع انجًبػً -

 . أٌ ٌزؼرف ػهً انًفبهٍى وانًظطهحبد انىاردح ثبنذرش 

  أٌ ٌززجغ يراحم رطىر انثىراد انظُبػٍخ انؼبنًٍخ ػجر

 انزبرٌخ .

 . أٌ ٌحذد انًمظىد ثًفهىو انثىرح انظُبػٍخ انراثؼخ 

  انراثؼخ .أٌ ٌطزخهض يًٍساد انثىرح انظُبػٍخ 

  أٌ ًٌٍس ثٍٍ إٌجبثٍبد وضهجٍبد انثىرح انظُبػٍخ انراثؼخ

. 

  أٌ ٌمذر جهىد دونخ األيبراد انؼرثٍخ انًزحذح فً يجبل

 رجًُ ركُىنىجٍب انثىرح انظُبػٍخ انراثؼخ .

  ٍأٌ ٌطزُزج يذي أهًٍخ انزحهً ثبنخهك انحط

 انكرٌى .

- Digital and 
Analogue signals 

 االحذ

 يب هً أنثىراد انظُبػٍخ انزً ضجمذ انثىرح انظُبػٍخ انراثؼخ ؟ جٍىنىجً ورطىر انحٍبحانزبرٌخ ان طفً

 43-40ص 

- Digital and 
Analogue signals 

- Create programs 
using 
components 
signals 

- Activity 1 p 75 

 84ص ػًم يطىٌخ ػهى انذرش واجت

 االثٍٍُ

 انراثؼخ ؟انظُبػٍخ ٍبد وضهجٍبد ورحذٌبد انثىرح يبهً إٌجبث أضص رمطٍى انسيٍ انجٍىنىجً طفً

 87ص  ػًم يطىٌخ ػهى انذرش واجت

 انثالثبء

 اإلَفجبر انكبيجري طفً
يب هً يحبور رجًُ دونخ اإليبراد خطخ نزكُىنىجٍب انثىرح انظُبػٍخ 

 انراثؼخ ؟

   93ص  يٍ كزبة انزًبرٌٍ 108حم ص  واجت

 األرثؼبء

 انً يبرا ٌهذف يجهص األيبراد نهثىرح انظُبػٍخ انراثؼخ ؟ 386مطى ص حم يراجؼخ ان طفً

 1رلى  94ص يٍ كزبة انزًبرٌٍ 385واجت ص  واجت

 انخًٍص

 زذي انمبدح فً أثىظجً ويب هً أهى أػًبنخ ؟ُيب هً أهذاف ي حمجخ انحٍبح انمذًٌخ طفً

 95 - 94ص  ػًم نىحخ فٍُخ ػهى ضهى انسيٍ انجٍىنىجً واجت

 
 

 الطالب واإلبتعاد عن األعمال اللاهية.على ان تكون من عمل العلوم يم المطويات واللوحات الخاصة بمادة لتس 

 


