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 ( أ ) ثامنوالشعبة : الصف 

 انشٚاضٛاخ English انهغح انؼشتٛح انتشتٛح اإلساليٛح انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 تاتغ أحكاو انًذ _انًذ انفشػٙ 

 تٕضح  انًقظٕد تانًذ انفشػٙ
 ٚتؼشف إَٔاع انُظٕص انقشائٛح انًختهفح

 ًٚٛض انُظٕص ٔفقا نخظائظٓا ٔأغشاضٓا

ٚحٕل تؼض انُظٕص يٍ طٛغتٓا إنٗ طٛغ 

 أخش٘

-To describe communities. 
-To use conditionals. 

تقذٚش انجزٔس انٗ اقشب ػذد 

  طحٛح

  يقاسَح االػذاد انحقٛقٛح

حم انًؼادالخ تاستخذاو 

  انًؼايالخ انُسثٛح

Reading: Read the text in your Course 
book, page: 27 and answer Ex: 1 
Writing: Describe your favorite city 
following the steps on your Course book, 
Page:31 and write an essay. 

 82حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success C Bk Page 25 – Ex 1 انُشاط انشتغ - انُظٕص إَٔاع حم َشاط:أتفكش ٔأػثش طفٙ االحذ

 38-38حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success W Bk Page 22 – Ex 3 & 4 92حم ص  حم َشاط أَظى يفاًْٛٙ ٔاجة

 38حم تًاسٍٚ  Bridge to Success C Bk Page 27 – Ex 1 انُشاط انخايس -إَٔاع انُظٕص   حم َشاط أجٛة تًفشد٘ طفٙ االثٍُٛ

 ٔ اكتة 83انًٕضٕػاخ ص  يٍ ٔاحذا يٕضٕػا اختش  حم أَشطح انطانة ٔاجة
 حٛث انُٕع يٍ يختهفٍٛ َظٍٛ قّٛ

Bridge to Success W Bk Page 23 – Ex 1  29-29حم تًاسٍٚ طفحح 

 28 -28حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success C Bk Page 27 – Ex 1 َحٕ انتًٛٛض  طفٙ انثالثاء

 999حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success W Bk Page 23 – Ex 2 كتاتح جًم تحتٕ٘ ػهٗ انتًٛٛض  ٔاجة

 998حم تًاسٍٚ  Bridge to Success C Bk Page 28 – Ex 3 َحٕ : انتًٛٛض  طفٙ األستؼاء

 998حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success W Bk Page 24 – Ex 3 كتاتح فقشج ػٍ انؼهى يستخذيا فٛٓا انتًٛٛض  ٔاجة

 991-998تًاسٍٚ طفحح حم  Bridge to Success C Bk Page 28 – Ex 4 & 5 َحٕ انتًٛٛض  طفٙ انخًٛس

 ٔاجة
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 (أ  ) ثامن :  الصف والشعبةتابع 

 

 Computer Science ٔانتشتٛح األخالقٛح انذساساخ االجتًاػٛح انؼهٕو انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

انُٕاجكٛف تشتثط طاقح االنكتشٌٔ تثؼذِ ػٍ        

 . نًارا تكتسة انزساخ انكتشَٔاخ أ تفقذْا أ تساْى تٓا
 أٌ  تفسش انؼٕايم انتٗ تؼٛق انتًُٛح انثششٚح

 تثٍٛ انًحأس انتٗ تشتكض ػهٛٓا فهسفح طاحة انسًٕ سئٛس انذٔنح

حفظّ هللا   

Perspective Drawing 

  انجذٔل انذٔسٖ طفٙ االحذ
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Drawing a room in two-point 

perspective. Students complete all 

eleven steps of the activity to 

practice two point perspective. 

Then, review the summary. 

  ٕٚضح اقساو انجذٔل انذٔسٖاسسى يخطط  ٔاجة

  إَاع انؼُاطش تانجذٔل انذٔسٖ طفٙ االثٍُٛ

  طًى جذٔل يقاسَح تٍٛ انفهضاخ ٔانالفهضاخ ٔاشثاِ انفهضاخ ٔاجة

  االنكتشَٔاخ ٔانطاقح طفٙ انثالثاء

  يا انؼالقح تٍٛ االنكتشَٔاخ ٔانطاقح ٔاجة

  انكتشَٔاخ انتكافٕء طفٙ األستؼاء

 اركش اًْٛح انكتشَٔاخ انتكافٕء ٔاجة

  انتًثٛم انُقطٗ نالنكتشَٔاخ طفٙ انخًٛس

 ٔاجة
  اسسى تُٗ نٕٚس نهؼُاطش انتانٛح : انكشتٌٕ ٔانثشٚهٕٛو
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   24   / 9 / 2020إلــى          20/  9/  2020لألســـبـوع مــن   :الخطة االسبوعٌة
 

 (ب)ثامنوالشعبة : الصف 

 انشٚاضٛاخ English انهغح انؼشتٛح انتشتٛح اإلساليٛح انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 تاتغ أحكاو انًذ _انًذ انفشػٙ 

 تٕضح  انًقظٕد تانًذ انفشػٙ
 ٚتؼشف إَٔاع انُظٕص انقشائٛح انًختهفح

 ًٚٛض انُظٕص ٔفقا نخظائظٓا ٔأغشاضٓا

ٚحٕل تؼض انُظٕص يٍ طٛغتٓا إنٗ طٛغ 

 أخش٘

-To describe communities. 
-To use conditionals. 

تقذٚش انجزٔس انٗ اقشب ػذد 

  طحٛح

  يقاسَح االػذاد انحقٛقٛح

حم انًؼادالخ تاستخذاو 

  انًؼايالخ انُسثٛح

Reading: Read the text in your Course 
book, page: 27 and answer Ex: 1 
Writing: Describe your favorite city 
following the steps on your Course book, 
Page:31 and write an essay. 

 82حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success C Bk Page 25 – Ex 1 انُشاط انشتغ - انُظٕص إَٔاع حم َشاط:أتفكش ٔأػثش طفٙ االحذ

 38-38حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success W Bk Page 22 – Ex 3 & 4 92حم ص  حم َشاط أَظى يفاًْٛٙ ٔاجة

 38حم تًاسٍٚ  Bridge to Success C Bk Page 27 – Ex 1 انُشاط انخايس -إَٔاع انُظٕص   حم َشاط أجٛة تًفشد٘ طفٙ االثٍُٛ

 ٔ اكتة 83انًٕضٕػاخ ص  يٍ ٔاحذا يٕضٕػا اختش  حم أَشطح انطانة ٔاجة
 حٛث انُٕع يٍ يختهفٍٛ َظٍٛ قّٛ

Bridge to Success W Bk Page 23 – Ex 1  29-29حم تًاسٍٚ طفحح 

 28 -28حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success C Bk Page 27 – Ex 1 َحٕ انتًٛٛض  طفٙ انثالثاء

 999حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success W Bk Page 23 – Ex 2 كتاتح جًم تحتٕ٘ ػهٗ انتًٛٛض  ٔاجة

 998حم تًاسٍٚ  Bridge to Success C Bk Page 28 – Ex 3 َحٕ : انتًٛٛض  طفٙ األستؼاء

 998حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success W Bk Page 24 – Ex 3 كتاتح فقشج ػٍ انؼهى يستخذيا فٛٓا انتًٛٛض  ٔاجة

 991-998حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success C Bk Page 28 – Ex 4 & 5 َحٕ انتًٛٛض  طفٙ انخًٛس

 ٔاجة
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 ثامن )ب( :  الصف والشعبةتابع 

 

 Computer Science ٔانتشتٛح األخالقٛح انذساساخ االجتًاػٛح انؼهٕو انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

ػٍ انُٕاج كٛف تشتثط طاقح االنكتشٌٔ تثؼذِ       

 . نًارا تكتسة انزساخ انكتشَٔاخ أ تفقذْا أ تساْى تٓا
 أٌ  تفسش انؼٕايم انتٗ تؼٛق انتًُٛح انثششٚح

 تثٍٛ انًحأس انتٗ تشتكض ػهٛٓا فهسفح طاحة انسًٕ سئٛس انذٔنح

حفظّ هللا   

Perspective Drawing 

  انجذٔل انذٔسٖ طفٙ االحذ
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Drawing a room in two-point 

perspective. Students complete all 

eleven steps of the activity to 

practice two point perspective. 

Then, review the summary. 

  يخطط ٕٚضح اقساو انجذٔل انذٔسٖاسسى  ٔاجة

  إَاع انؼُاطش تانجذٔل انذٔسٖ طفٙ االثٍُٛ

  طًى جذٔل يقاسَح تٍٛ انفهضاخ ٔانالفهضاخ ٔاشثاِ انفهضاخ ٔاجة

  االنكتشَٔاخ ٔانطاقح طفٙ انثالثاء

  يا انؼالقح تٍٛ االنكتشَٔاخ ٔانطاقح ٔاجة

  انكتشَٔاخ انتكافٕء طفٙ األستؼاء

 اركش اًْٛح انكتشَٔاخ انتكافٕء ٔاجة

  انتًثٛم انُقطٗ نالنكتشَٔاخ طفٙ انخًٛس

 ٔاجة
  اسسى تُٗ نٕٚس نهؼُاطش انتانٛح : انكشتٌٕ ٔانثشٚهٕٛو
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 (ج)ثامنوالشعبة : الصف 

 انشٚاضٛاخ English انهغح انؼشتٛح انتشتٛح اإلساليٛح انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 تاتغ أحكاو انًذ _انًذ انفشػٙ 

 تٕضح  انًقظٕد تانًذ انفشػٙ
 ٚتؼشف إَٔاع انُظٕص انقشائٛح انًختهفح

 ًٚٛض انُظٕص ٔفقا نخظائظٓا ٔأغشاضٓا

ٚحٕل تؼض انُظٕص يٍ طٛغتٓا إنٗ طٛغ 

 أخش٘

-To describe communities. 
-To use conditionals. 

تقذٚش انجزٔس انٗ اقشب ػذد 

  طحٛح

  يقاسَح االػذاد انحقٛقٛح

حم انًؼادالخ تاستخذاو 

  انًؼايالخ انُسثٛح

Reading: Read the text in your Course 
book, page: 27 and answer Ex: 1 
Writing: Describe your favorite city 
following the steps on your Course book, 
Page:31 and write an essay. 

 82حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success C Bk Page 25 – Ex 1 انُشاط انشتغ - انُظٕص إَٔاع حم َشاط:أتفكش ٔأػثش طفٙ االحذ

 38-38حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success W Bk Page 22 – Ex 3 & 4 92حم ص  حم َشاط أَظى يفاًْٛٙ ٔاجة

 38حم تًاسٍٚ  Bridge to Success C Bk Page 27 – Ex 1 انُشاط انخايس -إَٔاع انُظٕص   حم َشاط أجٛة تًفشد٘ طفٙ االثٍُٛ

 ٔ اكتة 83انًٕضٕػاخ ص  يٍ ٔاحذا يٕضٕػا اختش  حم أَشطح انطانة ٔاجة
 حٛث انُٕع يٍ يختهفٍٛ َظٍٛ قّٛ

Bridge to Success W Bk Page 23 – Ex 1  29-29حم تًاسٍٚ طفحح 

 28 -28حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success C Bk Page 27 – Ex 1 َحٕ انتًٛٛض  طفٙ انثالثاء

 999حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success W Bk Page 23 – Ex 2 كتاتح جًم تحتٕ٘ ػهٗ انتًٛٛض  ٔاجة

 998حم تًاسٍٚ  Bridge to Success C Bk Page 28 – Ex 3 َحٕ : انتًٛٛض  طفٙ األستؼاء

 998حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success W Bk Page 24 – Ex 3 كتاتح فقشج ػٍ انؼهى يستخذيا فٛٓا انتًٛٛض  ٔاجة

 991-998حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success C Bk Page 28 – Ex 4 & 5 َحٕ انتًٛٛض  طفٙ انخًٛس

 ٔاجة
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 ثامن )ج( :  الصف والشعبةتابع 

 

 Computer Science ٔانتشتٛح األخالقٛح انذساساخ االجتًاػٛح انؼهٕو انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

ػٍ انُٕاج كٛف تشتثط طاقح االنكتشٌٔ تثؼذِ       

 . نًارا تكتسة انزساخ انكتشَٔاخ أ تفقذْا أ تساْى تٓا
 أٌ  تفسش انؼٕايم انتٗ تؼٛق انتًُٛح انثششٚح

 تثٍٛ انًحأس انتٗ تشتكض ػهٛٓا فهسفح طاحة انسًٕ سئٛس انذٔنح

حفظّ هللا   

Perspective Drawing 

  انجذٔل انذٔسٖ طفٙ االحذ
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Drawing a room in two-point 

perspective. Students complete all 

eleven steps of the activity to 

practice two point perspective. 

Then, review the summary. 

  يخطط ٕٚضح اقساو انجذٔل انذٔسٖاسسى  ٔاجة

  إَاع انؼُاطش تانجذٔل انذٔسٖ طفٙ االثٍُٛ

  طًى جذٔل يقاسَح تٍٛ انفهضاخ ٔانالفهضاخ ٔاشثاِ انفهضاخ ٔاجة

  االنكتشَٔاخ ٔانطاقح طفٙ انثالثاء

  يا انؼالقح تٍٛ االنكتشَٔاخ ٔانطاقح ٔاجة

  انكتشَٔاخ انتكافٕء طفٙ األستؼاء

 اركش اًْٛح انكتشَٔاخ انتكافٕء ٔاجة

  انتًثٛم انُقطٗ نالنكتشَٔاخ طفٙ انخًٛس

 ٔاجة
  اسسى تُٗ نٕٚس نهؼُاطش انتانٛح : انكشتٌٕ ٔانثشٚهٕٛو
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   24   / 9 / 2020إلــى          20/  9/  2020لألســـبـوع مــن   :الخطة االسبوعٌة
 

 (د)ثامنوالشعبة : الصف 

 انشٚاضٛاخ English انهغح انؼشتٛح انتشتٛح اإلساليٛح انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

 تاتغ أحكاو انًذ _انًذ انفشػٙ 

 تٕضح  انًقظٕد تانًذ انفشػٙ
 ٚتؼشف إَٔاع انُظٕص انقشائٛح انًختهفح

 ًٚٛض انُظٕص ٔفقا نخظائظٓا ٔأغشاضٓا

ٚحٕل تؼض انُظٕص يٍ طٛغتٓا إنٗ طٛغ 

 أخش٘

-To describe communities. 
-To use conditionals. 

تقذٚش انجزٔس انٗ اقشب ػذد 

  طحٛح

  يقاسَح االػذاد انحقٛقٛح

حم انًؼادالخ تاستخذاو 

  انًؼايالخ انُسثٛح

Reading: Read the text in your Course 
book, page: 27 and answer Ex: 1 
Writing: Describe your favorite city 
following the steps on your Course book, 
Page:31 and write an essay. 

 82حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success C Bk Page 25 – Ex 1 انُشاط انشتغ - انُظٕص إَٔاع حم َشاط:أتفكش ٔأػثش طفٙ االحذ

 38-38حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success W Bk Page 22 – Ex 3 & 4 92حم ص  حم َشاط أَظى يفاًْٛٙ ٔاجة

 38حم تًاسٍٚ  Bridge to Success C Bk Page 27 – Ex 1 انُشاط انخايس -إَٔاع انُظٕص   حم َشاط أجٛة تًفشد٘ طفٙ االثٍُٛ

 ٔ اكتة 83انًٕضٕػاخ ص  يٍ ٔاحذا يٕضٕػا اختش  حم أَشطح انطانة ٔاجة
 حٛث انُٕع يٍ يختهفٍٛ َظٍٛ قّٛ

Bridge to Success W Bk Page 23 – Ex 1  29-29حم تًاسٍٚ طفحح 

 28 -28حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success C Bk Page 27 – Ex 1 َحٕ انتًٛٛض  طفٙ انثالثاء

 999حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success W Bk Page 23 – Ex 2 كتاتح جًم تحتٕ٘ ػهٗ انتًٛٛض  ٔاجة

 998حم تًاسٍٚ  Bridge to Success C Bk Page 28 – Ex 3 َحٕ : انتًٛٛض  طفٙ األستؼاء

 998حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success W Bk Page 24 – Ex 3 كتاتح فقشج ػٍ انؼهى يستخذيا فٛٓا انتًٛٛض  ٔاجة

 991-998حم تًاسٍٚ طفحح  Bridge to Success C Bk Page 28 – Ex 4 & 5 َحٕ انتًٛٛض  طفٙ انخًٛس

 ٔاجة
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 ثامن )د( :  الصف والشعبةتابع 

 

 Computer Science ٔانتشتٛح األخالقٛح انذساساخ االجتًاػٛح انؼهٕو انًادج

 َٕاتج انتؼهى
 
 

 ٕوـــانــٛ

ػٍ انُٕاج كٛف تشتثط طاقح االنكتشٌٔ تثؼذِ       

 . نًارا تكتسة انزساخ انكتشَٔاخ أ تفقذْا أ تساْى تٓا
 أٌ  تفسش انؼٕايم انتٗ تؼٛق انتًُٛح انثششٚح

 تثٍٛ انًحأس انتٗ تشتكض ػهٛٓا فهسفح طاحة انسًٕ سئٛس انذٔنح

حفظّ هللا   

Perspective Drawing 

  انجذٔل انذٔسٖ طفٙ االحذ

ق 
ؼٛ

 ت
ٙ

نت
 ا
م
اي

ٕ
نؼ

 ا
٘

سش
 ف

/ٙ
طف

ٚح
شش

نث
 ا
ٛح

ًُ
نت
ا

 

 ٕ
سً

ان
ة 

ح
طا

ح 
سف

فه
ا 
ٓ
هٛ
ػ

ض 
تك

تش
 ٙ

نت
 ا
ٔس

حا
نً

 ا
ٙ

ُٛ
 ت

ة/
ج

ٔا

هللا
 ّ

ظ
حف

ح 
ٛف

خه
خ 

شٛ
ان

 

Drawing a room in two-point 

perspective. Students complete all 

eleven steps of the activity to 

practice two point perspective. 

Then, review the summary. 

  يخطط ٕٚضح اقساو انجذٔل انذٔسٖاسسى  ٔاجة

  إَاع انؼُاطش تانجذٔل انذٔسٖ طفٙ االثٍُٛ

  طًى جذٔل يقاسَح تٍٛ انفهضاخ ٔانالفهضاخ ٔاشثاِ انفهضاخ ٔاجة

  االنكتشَٔاخ ٔانطاقح طفٙ انثالثاء

  يا انؼالقح تٍٛ االنكتشَٔاخ ٔانطاقح ٔاجة

  انكتشَٔاخ انتكافٕء طفٙ األستؼاء

 اركش اًْٛح انكتشَٔاخ انتكافٕء ٔاجة

  انتًثٛم انُقطٗ نالنكتشَٔاخ طفٙ انخًٛس

 ٔاجة
  اسسى تُٗ نٕٚس نهؼُاطش انتانٛح : انكشتٌٕ ٔانثشٚهٕٛو
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 24/   9/   2020      إلــى       20/    9/  2020   مــن  لألســـبـوع :  الخطة االسبوعٌة 
   )) حالثامن الصف والشعبة : 

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة  

 نواتج التعلم      
 
 

      ومـــالــٌ

 34درس اإلخالص ص 
 ٌستنتج مفهوم اإلخالص

 ٌعطً نماذج على اإلخالص

 ٙأٌ ٚحذد انًتؼهى انًؼُٗ اإلجًانٙ نهُض األدت  

 ٔاألفكاس انفشػٛح أٌ ٚستخهض انفكشج انشئٛسح  

 أٌ ٚستخذو انكهًاخ فٙ سٛاقاخ تؼضص يؼُاْا  

To identify the structure of a personal 
letter 

 ٌوجد الجذور التربٌعٌة والتكعٌبٌة 

 ٌقدر الجذور التربٌعٌة والتكعٌبٌة 

 ٌقارن بٌن األعداد الحقٌقٌة وٌرتبها 

Reading : To discuss both sides of an 
argument 

 Writing :  To plan and write a 
personal letter 

 االحد

     51 – 49قشاءج َض إنٗ شثاب تالد٘ ص  حل جدول الفرق بٌن اإلخالص والرٌاء والسمعة صفً
Course book           pages 17  حل تمرٌن موجه على الجذور وتمرٌن موجه 

 74الى  72من صفحة رقم 

 54ص  1حم انُشاط سقى  مخطط مفاهٌمً للدرسعمل  واجب
Workbook page 18    Activity 1 

 75ٌحل تمارٌن ذاتٌة على الجذور صفحة رقم 

 االثنٌن

  يُاقشح حٕل يحتٕٖ َض إنٗ شثاب تالد٘  صفً
Course book           pages  18 

 76حل مهارات التفكٌر العلٌا صفحة رقم 

   واجب
Work book page 19    Activity 2 

 77ٌحل تمرٌن اضافً على الجذور صفحة رقم 

 الثالثاء

  53حم أشطح حٕل َض إنٗ شثاب تالد٘ ص   صفً
Unit review  Course book         pages  
20 

 حل تمرٌن موجه وذاتً على تقدٌر الجذور
 86الى  83من صفحة رقم 

 53ص  5انُشاط سقى  ػٍٚجٛة انطانة   واجب
Workbook page 20   Activity 4 

 87ٌحل تمرٌن اضافً على تقدٌر الجذور صفحة رقم 

 األربعاء

  59قشاءج قظح أػظى َؼًح ص  37ٌقرأ فقرة نماذج من قصص المخلصٌن ص صفً
Unit 2  lesson 1   Course book  : 23 حل تمرٌن موجه على مقارنة األعداد الحقٌقٌة 

 92صفحة رقم  

  تهخٛض انقظح كتاتٛا 40مفاهٌمً صٌحل أنظم  واجب
Workbook page 21     Activity 1 

 93ٌحل تمرٌن ذاتً صفحة رقم 

 الخمٌس

  )يُاقشح حٕل ػُاطش انقظح ) أػظى َؼًح  صفً
Plan and write a personal letter to a 
penpal telling him about your self.  األعداد الحقٌقةحل مهارات التفكٌر العلٌا على مقارنة 

  واجب
ٚؤنف انطانة قظح قظٛشج ػهٗ ٔفق انقظح انًقشٔءج ) 

 ) أػظى َؼًح

Complete writing the letter 
 95ٌحل تمرٌن اضافً صفحة رقم 
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 ( ح) الثامن تابع الصف والشعبة : 
 

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــٌ

 ان ٌستخلص تحوالت الطاقة فً محرك السٌارة  -
أن ٌعطً أمثلة على تطبٌقات استخدام الطاقة  -

 الحرارٌة 

ٌستنتج مظاهر الوحدة الوطنٌة فً دولة األمارات العربٌة 
 المتحدة 

ٌثمن جهود دولة األمارات  العربٌة المتحدة فً تحقٌق الوحدة 
 الوطنٌة .

 

What is 2 D ? What is 3 D ? 
 

 االحد

 درس استخدام الطاقة الحرارٌة صفً

حل الواجبات واألنشطة كما هً موضحة بالمنصة 
 التعلمٌة 

What is 2 D ? What is 3 D ? 
Activity 1 p 8 

 عمل تجربة فً البٌت عن التمدد الحراري وتصوٌر فٌدٌو قصٌر واجب

 االثنٌن

 درس استخدام الطاقة الحرارٌة صفً

 كتاب األنشطة من 6حل ص  واجب

 الثالثاء

 درس استخدام الطاقة الحرارٌة صفً

 عمل جدول عن تحوالت الطاقة الحرارٌة فً ) أجهزة المنزل ( واجب

 األربعاء

 درس العناصر والروابط الكٌمٌائٌة صفً

 من كتاب األنشطة 7حل ص  واجب

 الخمٌس

 درس العناصر والروابط الكٌمٌائٌة صفً

  واجب
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 24/   9/   2020      إلــى       20/    9/  2020   مــن  لألســـبـوع :  الخطة االسبوعٌة 
 ( ) هـالثامن الصف والشعبة : 

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــٌ

 34درس اإلخالص ص 
 ٌستنتج مفهوم اإلخالص

 نماذج على اإلخالصٌعطً 

  ( الحٌاة تجارب )من درس 

  : األهداف

  . للنص اإلجمالً المعنى الطالب ٌحدد-1

  . المختلفة سٌاقاته فً النص ٌحلل-2

 
 

To identify the structure of a personal 
letter 

 ٌوجد الجذور التربٌعٌة والتكعٌبٌة 

 ٌقدر الجذور التربٌعٌة والتكعٌبٌة 

  األعداد الحقٌقٌة وٌرتبهاٌقارن بٌن 

Reading : To discuss both sides of an 
argument 

 Writing :  To plan and write a 
personal letter 

 

 االحد

   النصوص أنواع درس استكمال حل جدول الفرق بٌن اإلخالص والرٌاء والسمعة صفً
Course book           pages 17  حل تمرٌن موجه على الجذور وتمرٌن موجه 

 74الى  72من صفحة رقم 

  اإلقناعً النص كتابة استكمال عمل مخطط مفاهٌمً للدرس واجب
Workbook page 18    Activity 1 

 75ٌحل تمارٌن ذاتٌة على الجذور صفحة رقم 

 االثنٌن

  ( الحٌاة تجارب )من قصٌدة مناقشة  صفً
Course book           pages  18 

 76حل مهارات التفكٌر العلٌا صفحة رقم 

  44ص  أنشطة  واجب
Work book page 19    Activity 2 

 77ٌحل تمرٌن اضافً على الجذور صفحة رقم 

 الثالثاء

   النص جمالٌات وبٌان القصٌدة تحلٌل  صفً
Unit review  Course book         pages  
20 

 على تقدٌر الجذورحل تمرٌن موجه وذاتً 
 86الى  83من صفحة رقم 

  46-45ص  أنشطة  واجب
Workbook page 20   Activity 4 

 87ٌحل تمرٌن اضافً على تقدٌر الجذور صفحة رقم 

 األربعاء

  ( نعمة )أعظم قصة مناقشة 37ٌقرأ فقرة نماذج من قصص المخلصٌن ص صفً
Unit 2  lesson 1   Course book  : 23  تمرٌن موجه على مقارنة األعداد الحقٌقٌةحل 

 92صفحة رقم  

  مخطط فً القصة عناصر تحدٌد 40ٌحل أنظم مفاهٌمً ص واجب
Workbook page 21     Activity 1 

 93ٌحل تمرٌن ذاتً صفحة رقم 

 الخمٌس

  بمضمونها القصة عنوان وربط الشخصٌات تحلٌل  صفً
Plan and write a personal letter to a 
penpal telling him about your self. حل مهارات التفكٌر العلٌا على مقارنة األعداد الحقٌقة 

  63-62ص  الكتاب أنشطة  واجب
Complete writing the letter 

 95ٌحل تمرٌن اضافً صفحة رقم 
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 ( تابع الصف والشعبة : الثامن ) هـ
  

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــٌ

 ان ٌستخلص تحوالت الطاقة فً محرك السٌارة  -
أن ٌعطً أمثلة على تطبٌقات استخدام الطاقة  -

 الحرارٌة

 ٌستنتج مظاهر الوحدة الوطنٌة فً دولة األمارات العربٌة المتحدة 
العربٌة المتحدة فً تحقٌق الوحدة الوطنٌة ٌثمن جهود دولة األمارات  

. 
 

What is 2 D ? What is 3 D ? 
 

 االحد

 درس استخدام الطاقة الحرارٌة صفً

 حل الواجبات واألنشطة كما هً موضحة بالمنصة التعلمٌة
What is 2 D ? What is 3 D ? 
Activity 1 p 8 

 واجب
فٌدٌو عمل تجربة فً البٌت عن التمدد الحراري وتصوٌر 

 قصٌر

 االثنٌن

 درس استخدام الطاقة الحرارٌة صفً

 من كتاب األنشطة 6حل ص  واجب

 الثالثاء

 درس استخدام الطاقة الحرارٌة صفً

 واجب
عمل جدول عن تحوالت الطاقة الحرارٌة فً ) أجهزة المنزل 

) 

 األربعاء

 درس العناصر والروابط الكٌمٌائٌة صفً

 من كتاب األنشطة 7حل ص  واجب

 الخمٌس

 درس العناصر والروابط الكٌمٌائٌة صفً

  واجب
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kh 

 24/   9/   2020      إلــى       20/    9/  2020   مــن  لألســـبـوع :  الخطة االسبوعٌة 
 

 ( ) والثامن الصف والشعبة : 

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــٌ

 34درس اإلخالص ص 
 ٌستنتج مفهوم اإلخالص

 ٌعطً نماذج على اإلخالص
 

  ( الحٌاة تجارب )من درس

  : األهداف

  . للنص اإلجمالً المعنى الطالب ٌحدد-1

  . المختلفة سٌاقاته فً النص ٌحلل-2

 

To identify the structure of a personal 
letter 

  التربٌعٌة والتكعٌبٌةٌوجد الجذور 

 ٌقدر الجذور التربٌعٌة والتكعٌبٌة 

 ٌقارن بٌن األعداد الحقٌقٌة وٌرتبها 

Reading : To discuss both sides of an 
argument 

 Writing :  To plan and write a personal 
letter 

 االحد

   النصوص أنواع درس استكمال  صفً
Course book           pages 17  حل تمرٌن موجه على الجذور وتمرٌن موجه 

 74الى  72من صفحة رقم 

 واجب
 حل جدول الفرق بٌن اإلخالص والرٌاء والسمعة

 
  اإلقناعً النص كتابة استكمال

Workbook page 18    Activity 1 
 75ٌحل تمارٌن ذاتٌة على الجذور صفحة رقم 

 االثنٌن

 صفً
 عمل مخطط مفاهٌمً للدرس

 
  ( الحٌاة تجارب )من قصٌدة مناقشة

Course book           pages  18 
 76حل مهارات التفكٌر العلٌا صفحة رقم 

  44ص  أنشطة  واجب
Work book page 19    Activity 2 

 77ٌحل تمرٌن اضافً على الجذور صفحة رقم 

 الثالثاء

   النص جمالٌات وبٌان القصٌدة تحلٌل  صفً
Unit review  Course book         pages  
20 

 حل تمرٌن موجه وذاتً على تقدٌر الجذور
 86الى  83من صفحة رقم 

  46-45ص  أنشطة  واجب
Workbook page 20   Activity 4 

 87ٌحل تمرٌن اضافً على تقدٌر الجذور صفحة رقم 

 األربعاء

 صفً
 37ٌقرأ فقرة نماذج من قصص المخلصٌن ص

 
  ( نعمة )أعظم قصة مناقشة

Unit 2  lesson 1   Course book  : 23 حل تمرٌن موجه على مقارنة األعداد الحقٌقٌة 
 92صفحة رقم  

 واجب
 40ٌحل أنظم مفاهٌمً ص

 
  مخطط فً القصة عناصر تحدٌد

Workbook page 21     Activity 1 
 93ٌحل تمرٌن ذاتً صفحة رقم 

 الخمٌس

  بمضمونها القصة عنوان وربط الشخصٌات تحلٌل  صفً
Plan and write a personal letter to a 
penpal telling him about your self. حل مهارات التفكٌر العلٌا على مقارنة األعداد الحقٌقة 

  63-62ص  الكتاب أنشطة  واجب
Complete writing the letter 

 95ٌحل تمرٌن اضافً صفحة رقم 
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 ( ) والثامن تابع الصف والشعبة : 
  

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــٌ

 ان ٌستخلص تحوالت الطاقة فً محرك السٌارة  -
 أن ٌعطً أمثلة على تطبٌقات استخدام الطاقة الحرارٌة -

ٌستنتج مظاهر الوحدة الوطنٌة فً دولة األمارات العربٌة 
 المتحدة 

ٌثمن جهود دولة األمارات  العربٌة المتحدة فً تحقٌق 
 الوحدة الوطنٌة .

 

What is 2 D ? What is 3 D ? 
 

 االحد

 درس استخدام الطاقة الحرارٌة صفً

حل الواجبات واألنشطة كما هً موضحة 
 بالمنصة التعلمٌة

What is 2 D ? What is 3 D ? 
Activity 1 p 8 

 عمل تجربة فً البٌت عن التمدد الحراري وتصوٌر فٌدٌو قصٌر واجب

 االثنٌن

 درس استخدام الطاقة الحرارٌة صفً

 من كتاب األنشطة 6حل ص  واجب

 الثالثاء

 درس استخدام الطاقة الحرارٌة صفً

 الطاقة الحرارٌة فً ) أجهزة المنزل (عمل جدول عن تحوالت  واجب

 األربعاء

 درس العناصر والروابط الكٌمٌائٌة صفً

 من كتاب األنشطة 7حل ص  واجب

 الخمٌس

 درس العناصر والروابط الكٌمٌائٌة صفً

  واجب
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 24/   9/   2020      إلــى       20/    9/  2020   مــن  لألســـبـوع :  الخطة االسبوعٌة 
 

 ( الصف والشعبة : الثامن ) ز

 الرٌاضٌات English اللغة العربٌة التربٌة اإلسالمٌة المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــٌ

 34درس اإلخالص ص 
 ٌستنتج مفهوم اإلخالص

 ٌعطً نماذج على اإلخالص
 

  ( الحٌاة تجارب )من درس

  : األهداف

  . للنص اإلجمالً المعنى الطالب ٌحدد -1

  . المختلفة سٌاقاته فً النص ٌحلل   -2

 

To identify the structure of a personal 
letter 

 ٌوجد الجذور التربٌعٌة والتكعٌبٌة 

 ٌقدر الجذور التربٌعٌة والتكعٌبٌة 

 ٌقارن بٌن األعداد الحقٌقٌة وٌرتبها 
 

Reading : To discuss both sides of an 
argument 

 Writing :  To plan and write a 
personal letter 

 االحد

 صفً
 حل جدول الفرق بٌن اإلخالص والرٌاء والسمعة

 
   النصوص أنواع درس استكمال

Course book           pages 17  حل تمرٌن موجه على الجذور وتمرٌن موجه 
 74الى  72من صفحة رقم 

  اإلقناعً النص كتابة استكمال عمل مخطط مفاهٌمً للدرس واجب
Workbook page 18    Activity 1 

 75ٌحل تمارٌن ذاتٌة على الجذور صفحة رقم 

 االثنٌن

  ( الحٌاة تجارب )من قصٌدة مناقشة  صفً
Course book           pages  18 

 76حل مهارات التفكٌر العلٌا صفحة رقم 

  44ص  أنشطة  واجب
Work book page 19    Activity 2 

 77ٌحل تمرٌن اضافً على الجذور صفحة رقم 

 الثالثاء

   النص جمالٌات وبٌان القصٌدة تحلٌل  صفً
Unit review  Course book         pages  
20 

 حل تمرٌن موجه وذاتً على تقدٌر الجذور
 86الى  83من صفحة رقم 

  46-45 ص أنشطة  واجب
Workbook page 20   Activity 4 

 87ٌحل تمرٌن اضافً على تقدٌر الجذور صفحة رقم 

 األربعاء

 صفً
 37ٌقرأ فقرة نماذج من قصص المخلصٌن ص

 
  ( نعمة )أعظم قصة مناقشة

Unit 2  lesson 1   Course book  : 23 حل تمرٌن موجه على مقارنة األعداد الحقٌقٌة 
 92صفحة رقم  

 واجب
 40ٌحل أنظم مفاهٌمً ص

 
  مخطط فً القصة عناصر تحدٌد

Workbook page 21     Activity 1 
 93ٌحل تمرٌن ذاتً صفحة رقم 

 الخمٌس

  بمضمونها القصة عنوان وربط الشخصٌات تحلٌل  صفً
Plan and write a personal letter to a 
penpal telling him about your self.  التفكٌر العلٌا على مقارنة األعداد الحقٌقةحل مهارات 

  63-62ص  الكتاب أنشطة  واجب
Complete writing the letter 

 95ٌحل تمرٌن اضافً صفحة رقم 
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 ( تابع الصف والشعبة : الثامن ) ز

 Computer Science الدراسات االجتماعٌة العلوم المادة

 نواتج التعلم
 
 

 ومـــالــٌ

 ان ٌستخلص تحوالت الطاقة فً محرك السٌارة  -
أن ٌعطً أمثلة على تطبٌقات استخدام الطاقة  -

 الحرارٌة

ٌستنتج مظاهر الوحدة الوطنٌة فً دولة األمارات العربٌة 
 المتحدة 

ٌثمن جهود دولة األمارات  العربٌة المتحدة فً تحقٌق 
 الوحدة الوطنٌة .

 

What is 2 D ? What is 3 D ? 
 

 االحد

 درس استخدام الطاقة الحرارٌة صفً

حل الواجبات واألنشطة كما هً موضحة 
 بالمنصة التعلمٌة

What is 2 D ? What is 3 D ? 
Activity 1 p 8 

 واجب
عمل تجربة فً البٌت عن التمدد الحراري وتصوٌر فٌدٌو 

 قصٌر

 االثنٌن

 درس استخدام الطاقة الحرارٌة صفً

 األنشطةمن كتاب  6حل ص  واجب

 الثالثاء

 درس استخدام الطاقة الحرارٌة صفً

 عمل جدول عن تحوالت الطاقة الحرارٌة فً ) أجهزة المنزل ( واجب

 األربعاء

 درس العناصر والروابط الكٌمٌائٌة صفً

 من كتاب األنشطة 7حل ص  واجب

 الخمٌس

 درس العناصر والروابط الكٌمٌائٌة صفً

  واجب

 
 


