
 

 
QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية

  14/3/2019            الى         3/2019/  10لالسبوع من =                                                 (  أ )الثامن   =الصف والشعبة

 انشَاضُاخ English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلعاليُح انًادج  

 َىاتج انتؼهى
 ىوـــانــُ

 تالدى انًجتًغ

 هىو انتالدى انًجتًؼٍَششح يف

 َذذد يجاالخ انتالدى انًجتًؼٍ

 َغتُتج انىعائم انتٍ تذقق انتالدى انًجتًؼٍ

 َذذد األدذاث انتٍ تطىس انذثكح -

 َتتثغ انغشد وانىطف وانذىاس فٍ انقظح -

 َذهم انشخظُاخ يٍ خالل أقىانها وأفؼانها -

 َذذد انًتؼهى فؼم األيش وداالخ تُائه -

To read for information. 
To read about ancient Egypt. 
To recognize new vocab items. 
To listen for information. 

 انتؼشف ػهً انًخهخاخ انًائهح  واَجاد انُغة 

 اَجاد يذُظ االشكال انًتشاته ويذُطها  

On point: Read  pages: 130-131 

 دىل دشج قشاءج: انقشائُح: اإلحشائُح انذظح

 انتشاث انشؼثٍ يىضىع

 انزاتُح انقشاءج ػٍ تفغُشٌل يقا كتاتح: انكتاتُح

Search for information to write  about the 
Amazon rainforest. 

 تذسَة انطانثاخ ػهً االختثاساخ انذونُح 

 االدذ
 طفٍ

 29إنً طفذح  29يٍ طفذح 
 467دسط وداػا َا أدثائٍ انكتاب ص 

Bridge to Success. C.BK Page:146 
 895دم تًاسٍَ ص 

 واجة
 

 477ص  8دم انُشاط سقى 
Bridge to Success. W.BK Page: 123 

 895دم تًاسٍَ ص

 االحٍُُ

 طفٍ
 

 467دسط وداػا َا أدثائٍ انكتاب ص 
Bridge to Success. C.BK Page:147 

 896دم تًاسٍَ ص 

 واجة
 

 478ص  4دم َشاط دىل قاسي انُض سقى 
Bridge to Success. W.BK Page: 124 

 897دم تًاسٍَ ص 

 انخالحاء

 طفٍ
 501إنً  طفذح 29يٍ طفذح

 467دسط وداػا َا أدثائٍ انكتاب ص 
Bridge to Success. C.BK Page:148 

 898دم تًاسٍَ ص 

 واجة

 

 478ص  5دم َشاط دىل قاسي انُض سقى 

Bridge to Success. W.BK Page: 125  89دم تًاسٍَ ص; 

  طفٍ تؼاءاالس
 499دسط فؼم األيش انكتاب ص 

Bridge to Success. C.BK Page:149  8:5دم تًاسٍَ ص 

 واجة
 

 4:5ص  5دم انتذسَة 
Bridge to Success. W.BK Page: 126 

 8:4دم تًاسٍَ ص 

 

 

 

 طفٍ

 تالوج 

 499دسط فؼم األيش انكتاب ص 

Bridge to Success. C.BK Page:150 
 8:5دم تًاسٍَ ص

 اجةو
 

 4:5ص  6دم انتذسَة 
Bridge to Success. W.BK Page: 127 

 8:6دم تًاسٍَ ص 
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 ( أ ) الثامن=  الصف والشعبةتابع 

 

 انتظًُى وانتكُىنىجُا انتشتُح األخالقُح انذساعاخ االجتًاػُح انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َذذد انًقظىد تانىساحح . – 4

 اخ فٍ انىساحح . َؼشف دوس انجُُ – 5

 َغتُتج كُف تؤحش انطفشاخ فٍ انظفاخ انىساحُح  – 6
 تُاقش يششوع ػٍ أهًُح تثادل اِساء. - تفغش يفهىو االقتظاد األخضش -

Learning about the concepts of 
planning and design. 

 االدذ
 طفٍ

  991انُشاط االعتكشافٍ ص

 ::تطثق أَشطح انذسط ص  -
ى أهًُح تُظُى ػشع تقذًٍَ َذػ -

 يجانظ انشىسي وتثادل اِساء.
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 واجة
 انثذج فٍ يىضىع انىساحح

 االحٍُُ
 طفٍ

 DNAَتؼشف ػهً انًقظىد تانىساحح و ال 

 واجة
 999يهاساخ انشَاضُا ص 

 انخالحاء

 طفٍ
 َتؼشف ػهً انظفاخ انىساحُح انًؤحشج 

 واجة
جضئُح انًتؼهقح تانظفاخ انىساحُح  ص كتاب انُشاط ، ان

90. 

 االستؼاء
 طفٍ

 تفهى انًقظىد تانطفشاخ 

 واجة
 999تهخُض انًفاهُى ص 

 انخًُظ
 طفٍ

 دم تًاسٍَ دسط انىساحح و انظفاخ انىساحُح 

  واجة
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 الخطة االسبوعية

  14/3/2019             الى         3/2019/  10لالسبوع من =                                  (    بالثامن)    =الصف والشعبة

 انشَاضُاخ English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلعاليُح انًادج  

 َىاتج انتؼهى
 ىوـــانــُ

 تالدى انًجتًغ

 َششح يفهىو انتالدى انًجتًؼٍ

 َذذد يجاالخ انتالدى انًجتًؼٍ

 نىعائم انتٍ تذقق انتالدى انًجتًؼٍَغتُتج ا

 َذذد األدذاث انتٍ تطىس انذثكح -

 َتتثغ انغشد وانىطف وانذىاس فٍ انقظح -

 َذهم انشخظُاخ يٍ خالل أقىانها وأفؼانها -

 َذذد انًتؼهى فؼم األيش وداالخ تُائه -

To read for information. 
To read about ancient Egypt. 
To recognize new vocab items. 
To listen for information. 

 انتؼشف ػهً انًخهخاخ انًائهح  واَجاد انُغة 

 اَجاد يذُظ االشكال انًتشاته ويذُطها  

On point: Read  pages: 130-131 

 دىل دشج قشاءج: انقشائُح: اإلحشائُح انذظح

 انتشاث انشؼثٍ يىضىع

 انزاتُح جانقشاء ػٍ تفغُشٌل يقا كتاتح: انكتاتُح

Search for information to write  about the 
Amazon rainforest. 

 تذسَة انطانثاخ ػهً االختثاساخ انذونُح 

 االدذ
 طفٍ

 29إنً طفذح  29يٍ طفذح 
 467دسط وداػا َا أدثائٍ انكتاب ص 

Bridge to Success. C.BK Page:146 
 895دم تًاسٍَ ص 

 واجة
 

 477ص  8دم انُشاط سقى 
Bridge to Success. W.BK Page: 123 

 895دم تًاسٍَ ص

 االحٍُُ

 طفٍ
 

 467دسط وداػا َا أدثائٍ انكتاب ص 
Bridge to Success. C.BK Page:147 

 896دم تًاسٍَ ص 

 واجة
 

 478ص  4دم َشاط دىل قاسي انُض سقى 
Bridge to Success. W.BK Page: 124 

 897دم تًاسٍَ ص 

 انخالحاء

 طفٍ
 501إنً  طفذح 29فذحيٍ ط

 467دسط وداػا َا أدثائٍ انكتاب ص 
Bridge to Success. C.BK Page:148 

 898دم تًاسٍَ ص 

 واجة

 

 478ص  5دم َشاط دىل قاسي انُض سقى 

Bridge to Success. W.BK Page: 125  89دم تًاسٍَ ص; 

  طفٍ االستؼاء
 499دسط فؼم األيش انكتاب ص 

Bridge to Success. C.BK Page:149  8:5دم تًاسٍَ ص 

 واجة
 

 4:5ص  5دم انتذسَة 
Bridge to Success. W.BK Page: 126 

 8:4دم تًاسٍَ ص 

 

 

 

 طفٍ

 تالوج 

 499دسط فؼم األيش انكتاب ص 

Bridge to Success. C.BK Page:150 
 8:5دم تًاسٍَ ص

 واجة
 

 4:5ص  6دم انتذسَة 
Bridge to Success. W.BK Page: 127 

 8:6دم تًاسٍَ ص 
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 (ب ) الثامن=  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًُى وانتكُىنىجُا انتشتُح األخالقُح انذساعاخ االجتًاػُح انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َذذد انًقظىد تانىساحح . – 4

 َؼشف دوس انجُُاخ فٍ انىساحح .  – 5

 ساحُح َغتُتج كُف تؤحش انطفشاخ فٍ انظفاخ انى – 6
 تُاقش يششوع ػٍ أهًُح تثادل اِساء. - تفغش يفهىو االقتظاد األخضش -

Learning about the concepts of 
planning and design. 

 االدذ
 طفٍ

  991انُشاط االعتكشافٍ ص

 ::تطثق أَشطح انذسط ص  -
تُظُى ػشع تقذًٍَ َذػى أهًُح  -

 يجانظ انشىسي وتثادل اِساء.
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 واجة
 انثذج فٍ يىضىع انىساحح

 االحٍُُ
 طفٍ

 DNAَتؼشف ػهً انًقظىد تانىساحح و ال 

 واجة
 999يهاساخ انشَاضُا ص 

 انخالحاء

 طفٍ
 َتؼشف ػهً انظفاخ انىساحُح انًؤحشج 

 واجة
كتاب انُشاط ، انجضئُح انًتؼهقح تانظفاخ انىساحُح  ص 

90. 

 االستؼاء
 طفٍ

 هى انًقظىد تانطفشاخ تف

 واجة
 999تهخُض انًفاهُى ص 

 انخًُظ
 طفٍ

 دم تًاسٍَ دسط انىساحح و انظفاخ انىساحُح 

  واجة
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 الخطة االسبوعية

  14/3/2019           الى         3/2019/  10لالسبوع من =                                                       الثامن) ج (     =الصف والشعبة

 انشَاضُاخ English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلعاليُح انًادج  

 َىاتج انتؼهى
 ىوـــانــُ

 تالدى انًجتًغ

 َششح يفهىو انتالدى انًجتًؼٍ

 َذذد يجاالخ انتالدى انًجتًؼٍ

 َغتُتج انىعائم انتٍ تذقق انتالدى انًجتًؼٍ

 َذذد األدذاث انتٍ تطىس انذثكح -

 َتتثغ انغشد وانىطف وانذىاس فٍ انقظح -

 َذهم انشخظُاخ يٍ خالل أقىانها وأفؼانها -

 َذذد انًتؼهى فؼم األيش وداالخ تُائه -

To read for information. 
To read about ancient Egypt. 
To recognize new vocab items. 
To listen for information. 

 اَجاد انُغة انتؼشف ػهً انًخهخاخ انًائهح  و

 اَجاد يذُظ االشكال انًتشاته ويذُطها  

On point: Read  pages: 130-131 

 دىل دشج قشاءج: انقشائُح: اإلحشائُح انذظح

 انتشاث انشؼثٍ يىضىع

 انزاتُح انقشاءج ػٍ تفغُشٌل يقا كتاتح: انكتاتُح

Search for information to write  about the 
Amazon rainforest. 

 تذسَة انطانثاخ ػهً االختثاساخ انذونُح 

 االدذ
 طفٍ

 29إنً طفذح  29يٍ طفذح 
 467دسط وداػا َا أدثائٍ انكتاب ص 

Bridge to Success. C.BK Page:146 
 895دم تًاسٍَ ص 

 واجة
 

 477ص  8دم انُشاط سقى 
Bridge to Success. W.BK Page: 123 

 895دم تًاسٍَ ص

 االحٍُُ

 طفٍ
 

 467وداػا َا أدثائٍ انكتاب ص دسط 
Bridge to Success. C.BK Page:147 

 896دم تًاسٍَ ص 

 واجة
 

 478ص  4دم َشاط دىل قاسي انُض سقى 
Bridge to Success. W.BK Page: 124 

 897دم تًاسٍَ ص 

 انخالحاء

 طفٍ
 501إنً  طفذح 29يٍ طفذح

 467دسط وداػا َا أدثائٍ انكتاب ص 
Bridge to Success. C.BK Page:148 

 898دم تًاسٍَ ص 

 واجة

 

 478ص  5دم َشاط دىل قاسي انُض سقى 

Bridge to Success. W.BK Page: 125  89دم تًاسٍَ ص; 

  طفٍ االستؼاء
 499دسط فؼم األيش انكتاب ص 

Bridge to Success. C.BK Page:149  8:5دم تًاسٍَ ص 

 واجة
 

 4:5ص  5دم انتذسَة 
Bridge to Success. W.BK Page: 126 

 8:4دم تًاسٍَ ص 

 

 

 

 طفٍ

 تالوج 

 499دسط فؼم األيش انكتاب ص 

Bridge to Success. C.BK Page:150 
 8:5دم تًاسٍَ ص

 واجة
 

 4:5ص  6دم انتذسَة 
Bridge to Success. W.BK Page: 127 

 8:6دم تًاسٍَ ص 



 

 
QM-119-F3 

kh 

 
 

 ج( ) الثامن=  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًُى وانتكُىنىجُا انتشتُح األخالقُح ذساعاخ االجتًاػُحان انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َذذد انًقظىد تانىساحح . – 4

 َؼشف دوس انجُُاخ فٍ انىساحح .  – 5

 َغتُتج كُف تؤحش انطفشاخ فٍ انظفاخ انىساحُح  – 6
 تُاقش يششوع ػٍ أهًُح تثادل اِساء. - تفغش يفهىو االقتظاد األخضش -

Learning about the concepts of 
planning and design. 

 االدذ
 طفٍ

  991انُشاط االعتكشافٍ ص

 ::تطثق أَشطح انذسط ص  -
تُظُى ػشع تقذًٍَ َذػى أهًُح  -

 يجانظ انشىسي وتثادل اِساء.
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 واجة
 انثذج فٍ يىضىع انىساحح

 االحٍُُ
 طفٍ

 DNAد تانىساحح و ال َتؼشف ػهً انًقظى

 واجة
 999يهاساخ انشَاضُا ص 

 انخالحاء

 طفٍ
 َتؼشف ػهً انظفاخ انىساحُح انًؤحشج 

 واجة
كتاب انُشاط ، انجضئُح انًتؼهقح تانظفاخ انىساحُح  ص 

90. 

 االستؼاء
 طفٍ

 تفهى انًقظىد تانطفشاخ 

 واجة
 999تهخُض انًفاهُى ص 

 انخًُظ
 طفٍ

 م تًاسٍَ دسط انىساحح و انظفاخ انىساحُح د

  واجة
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 الخطة االسبوعية
  14/ 3/  >554إلــى         10/  3/  >554لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثامن=  الصف والشعبة

 انشَاضُاخ English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلعاليُح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 نششَف قشاءج عهًُحَقشأ انذذَج ا -
َغتُثظ يؼاٍَ انًفشداخ انجذَذج فٍ انذذَج  -

 انششَف
 َؼهم انُهٍ ػٍ تشوَغ انُاط وتخىَفهى  -

 َذذد األدذاث انتٍ تطىس انذثكح -

 َتتثغ انغشد وانىطف وانذىاس فٍ انقظح -

 َذهم انشخظُاخ يٍ خالل أقىانها وأفؼانها -

 َذذد انًتؼهى فؼم األيش وداالخ تُائه -

To talk about the Nile and 
ancient Egypt. 

 7اختثاس قظُش  -
 َىجذ انًغادح انجاَثُح نهًخشوط  -
 َىجذ يغادح عطخ انًخشوط -
َىجذ انؼالقح تٍُ يغادح انغطخ فٍ  -

 انًجغًاخ انًتشاتهح.

Reading :Prepare On Point  
Pages : 70 - 74 

 دىل دشج قشاءج: انقشائُح: اإلحشائُح انذظح

 تشاث انشؼثٍان يىضىع

 انزاتُح انقشاءج ػٍ تفغُشٌل يقا كتاتح: انكتاتُح

Writing: Search for information to 
write a paragraph about the 
benefits of the Nile. 

 انذظح اإلحشائُح:

Search about the total surface 
area for Cylinder  

 االدذ

 467ا َا أدثائٍ انكتاب ص دسط وداػ ;45دم َشاط أقشأ و أوضخ ص  - طفٍ
Bridge to Success 

Course Book Page : 154 
 دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٍَ يىجه

 965انً   965طفذح سقى  

 477ص  8دم انُشاط سقى  عىسج َظ  77-66دفظ اَِاخ انكشًَح  واجة
Bridge to Success 

Workbook Page.127 
 966َذم تًاسٍَ راتُح طفذح سقى 

 االحٍُُ

 467دسط وداػا َا أدثائٍ انكتاب ص  444دم َشاط أقشأ و أَاقش ص  - فٍط
Bridge to Success 

Course Book Page :156 
 967دم يغائم يهاساخ انتفكُش انؼهُا طفذح سقى 

 478ص  4دم َشاط دىل قاسي انُض سقى  عىسج َظ 77-66دفظ اَِاخ انكشًَح  واجة
Bridge to Success 

Workbook Page :129 
 968َذم تًشٍَ اضافٍ طفذح سقى 

 انخالحاء

 467دسط وداػا َا أدثائٍ انكتاب ص  445دم َشاط أَظى يفاهًٍُ ص  - طفٍ
Bridge to Success 

Course Book Page :157  

 دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٍَ يىجه 

 975انً  975طفذح سقى 

 976َذم تًاسٍَ راتُح طفذح سقى  Prepare On Point  Pages : 70 - 74 478ص  5ض سقى دم َشاط دىل قاسي انُ عىسج َظ 77-66دفظ اَِاخ انكشًَح  واجة

 األستؼاء

 977دم يغائم يهاساخ انتفكُش انؼهُا طفذح سقى  On Point  Pages : 70 - 74  499دسط فؼم األيش انكتاب ص   طفٍ

 4:5ص  5دم انتذسَة   واجة

Search for information to write a 
paragraph about the benefits of 

the Nile. 

 978َذم تًشٍَ اضافٍ طفذح سقى 

 انخًُظ

 499دسط فؼم األيش انكتاب ص   طفٍ
Write a paragraph about t he 

benefits of the Nile 
 دظاد األعثىع

 979ختثاس طفذح سقى اال تًشٍَ ػهً  َذم Complete the paragraph 4:5ص  6دم انتذسَة   واجة
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 ( د ) الثامن=  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًُى وانتكُىنىجُا انتشتُح األخالقُح انذساعاخ االجتًاػُح انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

أٌ َتتثغ يغاس انهىاء خالل انجهاص  -

 انتُفغٍ
 أٌ َفغش دوس انجُُاخ فٍ انىساحح -

كتاب دساعاخ تذهُهُح وتطثُقُح نكتاب ويضاخ يٍ 

 99فكشدسط انًخاطشج ص

َثٍُ أهًُح انجشأج وانًخاطشج فٍ  -

 األػًال
 َثٍُ أهًُح االعتخًاس وأشكانه -

َقاسٌ تٍُ أدواس انًجهظ األػهً 

 اإلتذادٌ وانًجهظ انىطٍُ .
App platforms and HTML 

 االدذ
  (852 إلى 812)  ص من اختبار طفٍ

إدضاس انكتاتٍُ ) كتاب ويضاخ يٍ فكش ،  انشجاء

 وكتاب انذساعح انتذهُهُح (

 >9انىاجة ص

  69واجة ص 

 يٍ انكتاب انًذسعٍ :6واجة ص 

- CSS 
- Colouring text 
- Activity 7 p 84 

 يشاجؼح انًادج انًطهىتح نإلختثاس  واجة

 االحٍُُ
 تكًهح دسط انجهاص انتُفغٍ طفٍ

 :9اب انتًاسٍَ ص تكًهح انذم فٍ كت واجة

 انخالحاء
 دم يشاجؼح انفظم طفٍ

 ;9تكًهح انذم فٍ كتاب انتًاسٍَ ص  واجة

 األستؼاء
 دسط انىساحح ووعائم انتكُّف طفٍ

 >9تكًهح انذم فٍ كتاب انتًاسٍَ ص  واجة

 انخًُظ
 انتكُّف ووعائم انىساحح دسط طفٍ

 انتُفغٍػًم نىدح فُُح ػٍ انجهاص  واجة
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 الخطة االسبوعية
  14/ 3/  >554إلــى         10/  3/  >554لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ الثامن=  الصف والشعبة

 انشَاضُاخ English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلعاليُح انًادج  

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َقشأ انذذَج انششَف قشاءج عهًُح -
انجذَذج فٍ انذذَج  َغتُثظ يؼاٍَ انًفشداخ -

 انششَف
 َؼهم انُهٍ ػٍ تشوَغ انُاط وتخىَفهى -

 َذذد األدذاث انتٍ تطىس انذثكح -

 َتتثغ انغشد وانىطف وانذىاس فٍ انقظح -

 َذهم انشخظُاخ يٍ خالل أقىانها وأفؼانها -

 َذذد انًتؼهى فؼم األيش وداالخ تُائه -

To talk about the Nile and 
ancient Egyptian. 

 7اختثاس قظُش  -
 َىجذ انًغادح انجاَثُح نهًخشوط  -
 َىجذ يغادح عطخ انًخشوط -
َىجذ انؼالقح تٍُ يغادح انغطخ فٍ  -

 انًجغًاخ انًتشاتهح.

Reading :Prepare On Point  
Pages : 70 - 74 

 يىضىع دىل دشج قشاءج: انقشائُح: اإلحشائُح انذظح

 انتشاث انشؼثٍ

 انزاتُح انقشاءج ػٍ غُشٌتف يقال كتاتح: انكتاتُح

Writing: Search for information to 
write a paragraph about the 
benefits of the Nile. 

 انذظح اإلحشائُح:

Search about the total surface 
area for Cylinder  

 االدذ
 467دسط وداػا َا أدثائٍ انكتاب ص   طفٍ

Bridge to Success 
Course book Page : 154 

 دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٍَ يىجه

 965انً   965طفذح سقى  

 477ص  8دم انُشاط سقى   واجة
Bridge to Success 

Work book Page.127 
 966َذم تًاسٍَ راتُح طفذح سقى 

 االحٍُُ
 467دسط وداػا َا أدثائٍ انكتاب ص  ;45دم َشاط أقشأ و أوضخ ص  - طفٍ

Bridge to Success 
Course book Page :156 

 967دم يغائم يهاساخ انتفكُش انؼهُا طفذح سقى 

 478ص  4دم َشاط دىل قاسي انُض سقى  عىسج َظ  77-66دفظ اَِاخ انكشًَح  واجة
Bridge to Success 

Work book Page :129 
 968َذم تًشٍَ اضافٍ طفذح سقى 

 انخالحاء
 467انكتاب ص  دسط وداػا َا أدثائٍ 444دم َشاط أقشأ و أَاقش ص  - طفٍ

Bridge to Success 
Course book Page :157  

 دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٍَ يىجه 

 975انً  975طفذح سقى 

 976َذم تًاسٍَ راتُح طفذح سقى  Prepare On Point  Pages : 70 - 74 478ص  5دم َشاط دىل قاسي انُض سقى  عىسج َظ 77-66دفظ اَِاخ انكشًَح  واجة

 األستؼاء

 977دم يغائم يهاساخ انتفكُش انؼهُا طفذح سقى  On Point  Pages : 70 - 74  499دسط فؼم األيش انكتاب ص  445دم َشاط أَظى يفاهًٍُ ص  - طفٍ

 4:5ص  5دم انتذسَة  عىسج َظ 77-66دفظ اَِاخ انكشًَح  واجة

Search for information to write a 
paragraph about the benefits of 

the Nile. 

 978َذم تًشٍَ اضافٍ طفذح سقى 

 انخًُظ
 499دسط فؼم األيش انكتاب ص   طفٍ

Write a paragraph about t he 
benefits of the Nile 

 دظاد األعثىع

 979ختثاس طفذح سقى اال تًشٍَ ػهً  َذم Complete the paragraph 4:5ص  6دم انتذسَة   واجة
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kh 

 

 
 ( هـ ) الثامن=  الصف والشعبةتابع 

 

 انتظًُى وانتكُىنىجُا انتشتُح األخالقُح انذساعاخ االجتًاػُح انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

أٌ َتتثغ يغاس انهىاء خالل انجهاص  -

 انتُفغٍ
 أٌ َفغش دوس انجُُاخ فٍ انىساحح -

كتاب دساعاخ تذهُهُح وتطثُقُح نكتاب ويضاخ يٍ 

 99فكشدسط انًخاطشج ص

شأج وانًخاطشج فٍ َثٍُ أهًُح انج -

 األػًال
 َثٍُ أهًُح االعتخًاس وأشكال

  ًَقاسٌ تٍُ أدواس انًجهظ األػه

 اإلتذادٌ وانًجهظ انىطٍُ .
App platforms and HTML 

 االدذ
  (852 إلى 812)  ص من اختبار طفٍ

انشجاء إدضاس انكتاتٍُ ) كتاب ويضاخ يٍ فكش ، 

 وكتاب انذساعح انتذهُهُح (

 >9انىاجة ص

  69ص  واجة

 يٍ انكتاب انًذسعٍ :6واجة ص 

- CSS 
- Colouring text 
- Activity 7 p 84 

 واجة
  لإلختبار المطلوبة المادة مراجعة

 االحٍُُ
 طفٍ

 التنفسي الجهاز درس تكملة

 واجة
 76 ص التمارين كتاب في الحل تكملة

 انخالحاء
 طفٍ

 الفصل مراجعة حل

 واجة
 76 ص التمارين كتاب في الحل تكملة

 األستؼاء
 طفٍ

 التكّيف ووسائل الوراثة درس

 واجة
 76 ص التمارين كتاب في الحل تكملة

 انخًُظ
 طفٍ

 التكّيف ووسائل الوراثة درس

 واجة
 التنفسي الجهاز عن فنية لوحة عمل
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 الخطة االسبوعية
  14/ 3/  >554إلــى         10/  3/  >554لألســـبـوع مــن  

 ( و ) الثامن=  الصف والشعبة

 انشَاضُاخ English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلعاليُح انًادج  

 َىاتج انتؼهى
 

 

 ىوـــانــُ

 َقشأ انذذَج انششَف قشاءج عهًُح -
َغتُثظ يؼاٍَ انًفشداخ انجذَذج فٍ انذذَج  -

 انششَف
 َؼهم انُهٍ ػٍ تشوَغ انُاط وتخىَفهى -

 تٍ تطىس انذثكحَذذد األدذاث ان -

 َتتثغ انغشد وانىطف وانذىاس فٍ انقظح -

 َذهم انشخظُاخ يٍ خالل أقىانها وأفؼانها -

 َذذد انًتؼهى فؼم األيش وداالخ تُائه -

To talk about the Nile and 
ancient Egyptian. 

 7اختثاس قظُش  -
 َىجذ انًغادح انجاَثُح نهًخشوط  -
 َىجذ يغادح عطخ انًخشوط -
ح تٍُ يغادح انغطخ فٍ َىجذ انؼالق -

 انًجغًاخ انًتشاتهح.

Reading :Prepare On Point  
Pages : 70 - 74 

 دىل دشج قشاءج: انقشائُح: اإلحشائُح انذظح

 انتشاث انشؼثٍ يىضىع

 انزاتُح انقشاءج ػٍ تفغُشٌ يقال كتاتح: انكتاتُح

Writing: Search for information to 
write a paragraph about the 
benefits of the Nile. 

 انذظح اإلحشائُح:

Search about the total surface 
area for Cylinder  

 االدذ

 467دسط وداػا َا أدثائٍ انكتاب ص  ;45دم َشاط أقشأ و أوضخ ص  - طفٍ
Bridge to Success 

Course book Page : 154 
 دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٍَ يىجه

 965انً   965طفذح سقى  

 477ص  8دم انُشاط سقى  عىسج َظ  77-66دفظ اَِاخ انكشًَح  واجة
Bridge to Success 

Work book Page.127 
 966َذم تًاسٍَ راتُح طفذح سقى 

 االحٍُُ

 467دسط وداػا َا أدثائٍ انكتاب ص  444دم َشاط أقشأ و أَاقش ص  - طفٍ
Bridge to Success 

Course book Page :156 
 967اساخ انتفكُش انؼهُا طفذح سقى دم يغائم يه

 478ص  4دم َشاط دىل قاسي انُض سقى  عىسج َظ 77-66دفظ اَِاخ انكشًَح  واجة
Bridge to Success 

Work book Page :129 
 968َذم تًشٍَ اضافٍ طفذح سقى 

 انخالحاء

 467دسط وداػا َا أدثائٍ انكتاب ص  445دم َشاط أَظى يفاهًٍُ ص  - طفٍ
Bridge to Success 

Course book Page :157  

 دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٍَ يىجه 

 975انً  975طفذح سقى 

 976َذم تًاسٍَ راتُح طفذح سقى  Prepare On Point  Pages : 70 - 74 478ص  5دم َشاط دىل قاسي انُض سقى  عىسج َظ 77-66دفظ اَِاخ انكشًَح  واجة

 األستؼاء

 977دم يغائم يهاساخ انتفكُش انؼهُا طفذح سقى  On Point  Pages : 70 - 74  499ص  دسط فؼم األيش انكتاب  طفٍ

 4:5ص  5دم انتذسَة   واجة

Search for information to write a 
paragraph about the benefits of 

the Nile. 

 978َذم تًشٍَ اضافٍ طفذح سقى 

 انخًُظ

 499دسط فؼم األيش انكتاب ص   طفٍ
Write a paragraph about t he 

benefits of the Nile 
 دظاد األعثىع

 979ختثاس طفذح سقى اال تًشٍَ ػهً  َذم Complete the paragraph 4:5ص  6دم انتذسَة   واجة
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kh 

 

 
   ( ) و الثامن=  الصف والشعبةتابع 

 

 انتظًُى وانتكُىنىجُا انتشتُح األخالقُح انذساعاخ االجتًاػُح انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

أٌ َتتثغ يغاس انهىاء خالل انجهاص  -

 انتُفغٍ
 أٌ َفغش دوس انجُُاخ فٍ انىساحح -

كتاب دساعاخ تذهُهُح وتطثُقُح نكتاب ويضاخ يٍ 

 99فكشدسط انًخاطشج ص

َثٍُ أهًُح انجشأج وانًخاطشج فٍ  -

 األػًال
 َثٍُ أهًُح االعتخًاس وأشكال

 ػهً َقاسٌ تٍُ أدواس انًجهظ األ

 اإلتذادٌ وانًجهظ انىطٍُ .
App platforms and HTML 

 االدذ
  (852 إلى 812)  ص من اختبار طفٍ

انشجاء إدضاس انكتاتٍُ ) كتاب ويضاخ يٍ فكش ، 

 وكتاب انذساعح انتذهُهُح (

 >9انىاجة ص

  69واجة ص 

 يٍ انكتاب انًذسعٍ :6واجة ص 

- CSS 
- Colouring text 
- Activity 7 p 84 

 واجة
  لإلختبار المطلوبة المادة اجعةمر

 االحٍُُ
 طفٍ

 التنفسي الجهاز درس تكملة

 واجة
 76 ص التمارين كتاب في الحل تكملة

 انخالحاء
 طفٍ

 الفصل مراجعة حل

 واجة
 76 ص التمارين كتاب في الحل تكملة

 األستؼاء
 طفٍ

 التكّيف ووسائل الوراثة درس

 واجة
 76 ص التمارين كتاب في الحل تكملة

 انخًُظ
 طفٍ

 التكّيف ووسائل الوراثة درس

 واجة
 التنفسي الجهاز عن فنية لوحة عمل
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 الخطة االسبوعية
  14/ 3/  >554إلــى         10/  3/  >554لألســـبـوع مــن  

 ز ( ) الثامن=  الصف والشعبة

 انشَاضُاخ English انهغح انؼشتُح انتشتُح اإلعاليُح انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

 َقشأ انذذَج انششَف قشاءج عهًُح -
َغتُثظ يؼاٍَ انًفشداخ انجذَذج فٍ انذذَج  -

 انششَف
 َؼهم انُهٍ ػٍ تشوَغ انُاط وتخىَفهى -

 َذذد األدذاث انتٍ تطىس انذثكح -

 َتتثغ انغشد وانىطف وانذىاس فٍ انقظح -

 انها وأفؼانهاَذهم انشخظُاخ يٍ خالل أقى -

 َذذد انًتؼهى فؼم األيش وداالخ تُائه -

To talk about the Nile and 
ancient Egyptian. 

 7اختثاس قظُش  -
 َىجذ انًغادح انجاَثُح نهًخشوط  -
 َىجذ يغادح عطخ انًخشوط -
َىجذ انؼالقح تٍُ يغادح انغطخ فٍ  -

 انًجغًاخ انًتشاتهح.

Reading :Prepare On Point  
Pages : 70 - 74 

 دىل دشج قشاءج: انقشائُح: اإلحشائُح انذظح

 انتشاث انشؼثٍ يىضىع

 انزاتُح انقشاءج ػٍ تفغُشٌ يقال كتاتح: انكتاتُح

Writing: Search for information to 
write a paragraph about the 
benefits of the Nile. 

 انذظح اإلحشائُح:

Search about the total surface 
area for Cylinder  

 االدذ

 467دسط وداػا َا أدثائٍ انكتاب ص   طفٍ
Bridge to Success 

Course book Page : 154 
 دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٍَ يىجه

 965انً   965طفذح سقى  

 477ص  8دم انُشاط سقى   واجة
Bridge to Success 

Work book Page.127 
 966َذم تًاسٍَ راتُح طفذح سقى 

 ٍُاالحُ

 467دسط وداػا َا أدثائٍ انكتاب ص  ;45دم َشاط أقشأ و أوضخ ص  - طفٍ
Bridge to Success 

Course book Page :156 
 967دم يغائم يهاساخ انتفكُش انؼهُا طفذح سقى 

 478ص  4دم َشاط دىل قاسي انُض سقى  عىسج َظ  77-66دفظ اَِاخ انكشًَح  واجة
Bridge to Success 

Work book Page :129 
 968َذم تًشٍَ اضافٍ طفذح سقى 

 انخالحاء

 467دسط وداػا َا أدثائٍ انكتاب ص  444دم َشاط أقشأ و أَاقش ص  - طفٍ
Bridge to Success 

Course book Page :157  

 دم تأكذ يٍ فهًك وتًشٍَ يىجه 

 975انً  975طفذح سقى 

 976َذم تًاسٍَ راتُح طفذح سقى  Prepare On Point  Pages : 70 - 74 478ص  5ي انُض سقى دم َشاط دىل قاس عىسج َظ 77-66دفظ اَِاخ انكشًَح  واجة

 األستؼاء

 977دم يغائم يهاساخ انتفكُش انؼهُا طفذح سقى  On Point  Pages : 70 - 74  499دسط فؼم األيش انكتاب ص  445دم َشاط أَظى يفاهًٍُ ص  - طفٍ

 4:5ص  5دم انتذسَة  سج َظعى 77-66دفظ اَِاخ انكشًَح  واجة

Search for information to write a 
paragraph about the benefits of 

the Nile. 

 978َذم تًشٍَ اضافٍ طفذح سقى 

 انخًُظ

 499دسط فؼم األيش انكتاب ص   طفٍ
Write a paragraph about t he 

benefits of the Nile 
 دظاد األعثىع

 979ختثاس طفذح سقى اال تًشٍَ ػهً  َذم Complete the paragraph 4:5ص  6دم انتذسَة   واجة
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 ز ( ) الثامن=  الصف والشعبةتابع 
 

 انتظًُى وانتكُىنىجُا انتشتُح األخالقُح انذساعاخ االجتًاػُح انؼهىو انًادج

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــُ

أٌ َتتثغ يغاس انهىاء خالل انجهاص  -

 انتُفغٍ
 ُُاخ فٍ انىساححأٌ َفغش دوس انج -

كتاب دساعاخ تذهُهُح وتطثُقُح نكتاب ويضاخ يٍ 

 99فكشدسط انًخاطشج ص

َثٍُ أهًُح انجشأج وانًخاطشج فٍ  -

 األػًال
 َثٍُ أهًُح االعتخًاس وأشكال

  ًَقاسٌ تٍُ أدواس انًجهظ األػه

 اإلتذادٌ وانًجهظ انىطٍُ .
App platforms and HTML 

 االدذ
  (852 لىإ 812)  ص من اختبار طفٍ

 

انشجاء إدضاس انكتاتٍُ ) كتاب ويضاخ يٍ فكش ، 

 وكتاب انذساعح انتذهُهُح (

 >9انىاجة ص

  69واجة ص 

 يٍ انكتاب انًذسعٍ :6واجة ص 

- CSS 
- Colouring text 
- Activity 7 p 84 

 واجة
  لإلختبار المطلوبة المادة مراجعة

 االحٍُُ
 طفٍ

 التنفسي الجهاز درس تكملة

 واجة
 76 ص التمارين كتاب في الحل تكملة

 انخالحاء
 طفٍ

 الفصل مراجعة حل

 واجة
 76 ص التمارين كتاب في الحل تكملة

 األستؼاء
 طفٍ

 التكّيف ووسائل الوراثة درس

 واجة
 76 ص التمارين كتاب في الحل تكملة

 انخًُظ
 طفٍ

 التكّيف ووسائل الوراثة درس

 واجة
 التنفسي الجهاز عن فنية لوحة عمل

 
 
 
 


